
DOC  
A, 

LIET 
jlfRS 

1 E61 kansri 
Vera n  t W0 

lketoek 



til) Ei _____ 

Inleiding: Een kansrijke toekomst - ver- 
antwoorde vrijheid 3 

. De rol van de overheid 5 
- • 10 

I 
hA  
Demografische 
ontwikkelingen , 14 

5. Migranten in Nederland 15 
siel- en vreemdelingenbeleid 16 

7. Onderwijs 17 
• 

Jeugdbeleid 

 

• Emancipatie  20 
10. Groeien werk 21 

11. I 

Wetenschap technologie' 

Energiebeleid12. 27 
13. Ruimtelijke - 

ordening  

verkeer 28 
14. Gezondheidszorg 30 
15. Genetische technieken 32 
16. Cultuurbeleid 33 
17. Media  34 

Buitenlands18.  

BIBLIOTHEEK  RU  GRONINGEN 

IIIIIihIIIIIihIihIihIih///iI//I/Iihi//Jih/IjIIiIih//I/j 
0684 5701 



The main point about liberalism is that it wants to go 
elsewhere, not to stand still. (Hayek: THE CONSTITUTION OF 
LIBERTY, p.  399)  

Een kansrijke toekomst verantwoorde 
vrijheid 

10 
Het aanzien van de wereld verandert sneller dan ooit tevoren. 
De ontwikkeling van wetenschap en techniek gaat in onver-
minderd hoog tempo door. Reeksen van nieuwe materialen 
zien het licht, produkten worden geminiaturiseerd en produk- 

15 tieprocessen worden gecomputeriseerd en gerobotiseerd. 
Nieuwe bedrijfstakken komen op en oude sterven af. De cen-
tra van industriële en commerciële nijverheid verschuiven in 
geografische zin. De internationale arbeidsverdeling veran-
dert. De internationale concurrentie wordt heviger. De maat- 

20 schappij individualiseert en informatiseert. De mensen krijgen 
de beschikking over steeds meer vrije tijd. De mobiliteitsbe-
hoefte neemt toe. Het milieu dreigt in steeds sterkere mate te 
worden aangetast. 

Jeze ontwikkelingen vormen een belangrijke uitdaging voor 
Nederland in de jaren negentig. Van het antwoord hierop 
hangt het af of Nederland zich in de 21ste eeuw zal kunnen 
handhaven. Een cruciaal element in dit antwoord is: welke 
weg zullen we in de jaren negentig met onze maatschappelij- 

30 ke orde opgaan. Handhaven we onze verzorgingsstaat met 
zijn overheersende positie van de overheid, met zijn sterke 
centrale regelgeving, met zijn omvangrijk stelsel van initia-
tiefondermijnende overdrachtsuitgaven en zijn verstarrende 
bureaucratie, of gaan we over op een waarborgstaat, waarin 

35 de verantwoordelijkheid voor de individuele beslissingen bij 
het individu zelf is gelegd, waarbij het in beginsel aan de 
markt wordt overgelaten de individuele beslissingen te coör-
dineren en waarbij de overheid slechts essentiële taken blijft 
vervullen zoals de bescherming tegen agressie van buitenaf, 

40 de handhaving van de rechtsstaat, de zorg voor de zwaksten 
in de samenleving en het bevorderen, respectievelijk het 
tegengaan van activiteiten die positieve of negatieve externe 
effecten teweeg brengen? 
Liberalen kiezen voor de tweede weg. Niet alleen omdat ze - 

45 op goede gronden - denken dat dit de enige begaanbare weg 
in een zo snel veranderende wereld is, maar ook - en dit is 

or hen van nog wezenlijker belang - omdat deze weg een 
iiaatschappijvorm impliceert, die het dichtst in de buurt 

komt van de vorm, die zij als hun ideaal beschouwen. Hierin 
50 vormt individuele vrijheid het kernelement: de vrijheid je le-

ven naar eigen inzicht in te richten en te leiden, onbevreesd 
voor de gevolgen ervan te zeggen waar het op staat, niet in 
zedelijk en moreel opzicht te worden betutteld en bevoogd, 
naar eigen geweten zelfstandig te beslissen over vraagstuk-

55 ken van leven en dood. 
Individuele vrijheid richt zich niet alleen op het individu zelf, 
maar ook op de ander. Zij is het uitgangspunt voor het zich 
inzetten voor een ieders vrijheid. Vrijheid betekent niet achte-
loos aan anderen voorbijgaan, maar het beste uit jezelf ha- 

60 len, ook om daarmee anderen vooruit te helpen. Een samen-
leving, waar vrijheid heerst is niet een jungle met als enige 
wet het ,,ieder voor zich" maar een maatschappij, waarin 
mensen elkaar tot prestaties motiveren, en waarin de mens 
vrijwillig solidair is met de medemens. De les van het verle- 

65 den is, dat een overheid niet bij machte is solidariteit af te 
dwingen. Natuurlijk, zij kan met de haar ten dienste staande 
machtsmiddelen ervoor zorgen, dat de bijdragen van de bur-
ger aan de overdrachtsuitgaven worden voldaan. Het resul-
taat van die dwang is echter niet grotere solidariteit maar 

70 grotere inventiviteit in wat eufemistisch ,,ontwijkend gedrag" 
heet en wat praktisch betekent een vlucht in het zwarte en 
grijze circuit. 
Solidariteit, mits vrijwillig aanvaard vanuit de overtuiging dat  

de eigen vrijheid ook inzet dient te worden voor die van de 
medemens, is voor liberalen geen beladen woord. Integen-
deel, zij brengt hen ertoe belemmeringen op te ruimen, die 
de creativiteit van de mens beperken, die kansrijken en kans- 

 il,J 
armen hinderen en remmen in hun ontplooiing. 
Liberalisme streeft naar vooruitgang. Vrijheid is voor libera-
len niet het afwezig zijn van beperkingen, maar de aanwezig-
heid van kansen en het stimuleren van mensen om de kansen 
te grijpen, die zich voordoen. Kansen niet alleen voor kansrij-
ken, maar ook voor kansarmen. 

Kansen vergroten door: 
- werklozen uit hun isolement te halen: beroepskeuze-onder-

zoek met aansluitend om- of bijscholing, een werkerva-
ringsproject, een gesubsidieerde of een andere baan. Wei-
geren mag, maar op kosten van de maatschappij alleen in 
objectief gerechtvaardigde gevallen; 
het onderwijs te verbeteren niet alleen voor kinderen met 
fysieke of sociale achterstanden, maar ook voor meer be-
gaafden; Ook voor ouderen, die een herkansing willen of 
hun kennis willen bijspijkeren. Betere aansluiting van on-
derwijs en arbeidsmarkt om een einde te maken aan het 
opleiden voor een WW-uitkering en aan het in het buiten-
land moeten aantrekken van goede vaklieden en specialis-
ten. Meer gebruik maken van in het bedrijfsleven aanwezi-
ge kennis om te vermijden, dat morgen wordt opgeleid 
voor de techniek van gisteren. Betere opleiding van onder-
wijskrachten, opdat zij de basiskennis en -vaardigheden 
volledig beheersen en een duidelijk oog hebben voor de 
culturele waarde van onze Nederlandse taal; 

- ouderen uitzicht te bieden op zoveel mogelijk zelfstandig-
heid en hun, zolang zij dat kunnen en willen, de kans te 
geven in de samenleving actief te zijn door de discriminatie 
naar leeftijd af te schaffen door flexibele pensionering; 

- het financieringstekort terug te brengen zodat de over-
heidshuishouding niet langer dreigt een zelfstandige bron 
van economische instabiliteit te worden; 

- de lastendruk op arbeid te verlichten, zodat extra inspan-
ning weer wordt beloond in plaats van gestraft; 

- te erkennen, dat een rechtvaardige inkomensverdeling niet 
gelijk staat aan inkomensgelijkheid, en dat een te ver 
doorgevoerde nivellering prikkels wegneemt, de concur-
rentiepositie schaadt en dus werkgelegenheid kost. Het 
gaat erom prestaties uit te lokken en deze naar waarde te 
belonen; 

- de rechtsorde te beschermen en onverkort te handhaven, 
omdat niets de kansen van mensen op geluk, veiligheid en 
bescherming zo aantast als criminaliteit. Het gaat erom de 
integriteit van het individuele domein te herstellen; 

- de groei te stimuleren door de knelpunten in de infrastruc-
tuur weg te nemen, door bevordering van de wetenschap 
en door het stimuleren van de toepassing van nieuwe tech-
nologieën; 

- het besef te activeren, dat het onze opdracht is aan ons 
nageslacht een zo schoon mogelijk milieu na te laten, ver-
dere vervuiling te voorkomen en wat wij al aangericht heb-
ben zo goed en zo snel als mogelijk is ongedaan te maken; 

- de emancipatie te versterken, terwille van in onze samenle-
ving achtergebleven groepen maar ook uit welbegrepen ei-
genbelang, omdat in het bijzonder de lage participatie-
graad van vrouwen veel verspilling betekent en onze eco-
nomische ontwikkeling bedreigt; 

- de ruimtelijke ordening van ons land te moderniseren, ver-
keers- en vervoersstromen te kanaliseren, omdat de als-
maar toenemende verkeersintensiteit en de belemmerde 
vervoersbewegingen onze positie als distributieland in 
groot gevaar brengen; 
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1 - de zorg voor de volksgezondheid weer beheers- en betaal-
baar te maken door vergroting van de verantwoordelijk-
heid voor de eigen gezondheid, door herstel van de con-
currentie en door het doorbreken van kartels en prijsaf- 

5 spraken, kortom de creatie van de vraag tegen te gaan. 
Het gaat erom te vermijden dat wij, om alles financierbaar 
te houden, worden gedwongen behandelingskeuzes te 
maken. 

10 Kansen staan centraal in onze politieke visie. Wij streven 
naar een kansrijke samenleving, die het leveren van presta-
ties aanmoedigt en de kansarme achterblijvers uit hun isole-
ment haalt, naar een samenleving, waarin de leden zich be-
wust zijn van hun verantwoordelijkheid voor anderen; een sa- 

15 menleving die verschillen aanvaardt maar in het oog houdt, 
dat inkomen, vermogen en werk zo rechtvaardig mogelijk 
worden verdeeld. Wij willen dat bereiken door het leggen van 
een accent op stimulering tot vrijheid in verantwoordelijkheid, 
d.i. tot verantwoorde vrijheid. 

20 Vrijheid is eigen beslissingsmacht, keuzemogelijkheid, op ei-
gen benen staan, op eigen kracht vertrouwen, zelf verant-
woordelijk zijn en je verantwoordelijkheid kunnen nemen. Het 
is niet redeloosheid of regelloosheid. Thorbecke: ,,De ware 
vrijheid kent de wetten". 

25 Die vrijheid leidt ons tot verdraagzaamheid, niet slechts tot 
het tolereren maar tot het actief aanvaarden van het anders 
zijn van de ander, en daarmee tot de bereidheid ons te ver-
diepen in dat anders zijn. Die vrijheid leidt ons tenslotte naar 
het vreedzaam met die anderen samenleven in een maat- 

30 schappij, waarin een ieder zijn eigen leven vorm geeft, zolang 
hij daarmee de rechten van anderen niet schendt. 
Die vrijheid ligt ook aan de basis van ons streven naar socia-
le rechtvaardigheid; dit streven houdt niet in een gelijkscha-
keling van individuen, maar het helpen achterstanden in te 

35 halen door het bieden van kansen en het stimuleren daarna 
op eigen kracht verder te gaan. 
Die vrijheid komt tot haar recht in een maatschappij, die ver-
trouwt op spontane, zichzelf regulerende processen, omdat 
die menselijker en tegelijk doeltreffender zijn dan indien van 

40 bovenaf wordt gestuurd en taken centraal worden vastge-
steld. 
Die vrijheid staat of valt tenslotte met het al dan niet handha-
ven van de voor het ordelijk functioneren van de samenleving 
noodzakelijke regels. 

45 Niet handhaven betekent willekeur en rechteloosheid. De 
ware vrijheid kent de wetten, maar handhaaft ze ook. 
Als vrijheid is het beste uit jezelf halen om daarmee niet al-
leen jezelf, maar ook anderen vooruit te helpen - en wij zijn 
daarvan overtuigd - dan houdt dit in het bijzonder een ver- 

50 plichting in tegenover de jongeren. Hun zal het perspectief 
moeten worden geboden van een wereld waarin het goed le-
ven is. Dat kan, door Ook in Europa metterdaad te werken 
aan een duurzame vrede door het wegnemen van de dreiging 
van oorlog en geweld; aan een samenleving, die in staat is 

55 zinvolle arbeid aan te bieden aan een ieder die wil werken; 
aan een maatschappij, waarin het ook voor de individuele 
mens zelf de moeite waard is zich extra in te spannen; aan 
een Nederland waarop de Nederlander trots kan zijn, omdat 
het weer schoon is, omdat er geen sprake is van discrimina- 

60  tie,  omdat recht en wet er de boventoon voeren, omdat nie-
mand in de kou blijft staan maar wie dat nodig heeft wordt 
geholpen. Een hele opgave, maar ieders persoonlijke inspan-
ning meer dan waard. 

65 De commissie heeft op basis van voorgaande gedachten, uit-
gangspunten en beginselen de consequenties van de in de 
jaren negentig te verwachten ontwikkelingen voor een aantal 
gebieden uitgewerkt. Zij is daarbij niet volledig geweest. Dat 
was ook niet de opdracht. 

70 
Wat hierbij wordt aangeboden is uitdrukkelijk bedoeld als 
discussiestuk. Het komt uitsluitend voor de verantwoordelijk-
heid van de commissie, hetgeen niet wegneemt dat dankbaar  

gebruik is gemaakt van door derden ingebrachte suggesties. 
Wij willen graag ieder VVD-lid uitnodigen aan de gedachten-
wisseling deel te nemen. Als ons werkstuk aanleiding geeft 
tot een levendige en diepgaande discussie over de aangesne-
den onderwerpen, acht de commissie zich rijkelijk beloond. 

De commissie ad hoc Liberaal Bestek '90 
A. Geurtsen, voorzitter 
M. H. Blom-Fuhri Snethlage 
M. C. B. Burkens 
S. K. Kuipers 
L. van Leeuwen 
J. J. Nouwen 
U.  Rosenthal  
M. W. M. Vos-van Gortel 
M. Th. M. Tangel, ambtelijk secretaris 
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Voor liberalen staat het individu centraal, ook als het gaat om 
de rol van de overheid (landelijke, provinciale of gemeentelij- 
ke). De overheid is er voor de 

I 
niet omgekeerd. Zij 

UI Jul 
moet zich • weinig mogelijk - het leven - de  bur- 

1 0 ._ bemoei en. Ze  moet hem echter wel teq n aantastinq van  III  
.. ,,  

• I . •I I S ----. .. • 

voor zichze'  Kunnen  zorgen,  aan un : wo  en  over 
Liberalen staan dus niet ._ . . .- voor. In •.  li- 
beral e optiekbehoort de overheid voorwaarden -  scheppen  

die de burger in staat stellen eigen doen.• 
heeftoverheid arbitrerende functie als  IIzich gerecht-

20 vaardigde verlangens . individuen  botsen.  

zwakkeren gaat heeft •overheid namens  de maatschappij  

een  rgende en  nde   it  wil niet zeg- 
.'..:Ii.samenleving! 1 " •. die - 

n iets _ II  
behoeven  aan te In een steeds pluriformere  

maa appij  t de  de  nverdraag- 
; 1.1Tte  1'aan, ;''  eerste  verantwoorde- 

lijkheid 
 Voor  l . - . . l meer in het bijzonder de motieven voor  

overheidsoptreden  gelegen I 

- een tijdelijke stimulering van het gebruik van gemeen-
schapsgoederen die voor de burger door de overheid van 
groter belang worden geacht dan de burger zelf via parti-
culiere betaling zou laten blijken; 

35 
- positieve externe effecten; 

30- het wegnemen van knelpunten teneinde private voorzienin- 
gen van de grond te brengen; 

40 
- het vermijden van extreem hoge kosten die anders aan lou- 

ter marktgewijze voorziening verbonden zouden zijn. 

45 1.2 De feilen in hetihuidige l'ii flt 
Rechtsstaat 

De hoofdtaak van de overheid is, zeker in een parlementaire 
democratie, het handhaven van een zo groot mogelijke indivi-
duele vrijheid door handhaving van de rechtsstaat. Hierin 

50 slaagt de overheid thans onvoldoende. De democratische 
rechtsstaat staat hierdoor onder druk. Er zijn teveel regels, 
en er zijn ook teveel regels die niet gehandhaafd kunnen 
worden. De Overheid zal meer moeten doen aan de handha-
ving van de rechtsregels die fundamenteel zijn voor het doel- 

55 matig functioneren van de maatschappij; dat zijn in het bij-
zonder de regels ter,  bescherming van de individuele vrijheid, 
de eigendom, de zwakken en het milieu. De overheid zal zich 
terughoudender moeten opstellen bij het regelen van econo-
mische en sociale relaties tussen individuen en groepen. De 

60 collectieve sector zal belangrijk moeten worden terug-
gebracht. De overheid zal zich zo veel mogelijk moeten ont-
houden van regelingen die leiden tot ontwijkend gedrag, las-
tenafwenteling en -ontduiking, en regelingen die fraudege-
voelig zijn. De overheid zal anderzijds de kosten en de exter- 

65 ne effecten van gedrag, dat in strijd is met de regelingen, vol-
ledig op de betrokkenen moeten verhalen. Ook in een tole-
rant klimaat moeten wetsovertreding, maatschappelijke over-
last en bedreiging van derden krachtig worden aangepakt. 
Wordt dit niet gedaan, dan is het intolerant worden van de 

70 samenleving het onvermijdelijke gevolg. 

Verzorgingsstaat 

Liberalen hebben er steeds aan meegewerkt dat de Neder- 
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-  gerichtea in plaats  • voor globale sturing.  V el en
meenden, - a - •. a -  overheid  door specifieke  veel- 
heid • probl emen Imoetenen zou ii. 

Voorbeelden  hiervan zijnonderwerpen als  de hoogte . 

inkomens, onderlinge  - I I I in I -  marktsector • A 

S -  collectieve en semi-collectieve sector (hetgeen leidde .S 

a - koppelingen), a -  hoogte  van  huursubsidies  

en S - kwaliteit van  - bouwen I I - de subsidiëring  

van bedrijven. Door deze aanpak hadden niet meer de over- 
heidsfinanciën — of het tekortdaaraanprioriteit, .. I 
gi ngen andere  argumenten .. t - wegen.  Dit werd ge~ 
steund door •e „vak"politici,  en het ambtenarenapparaat, 
I.. werkzaam  - S - 

• SI• -- I. •I overheidsuitgaven I. -  als geheel te  

S•I ii- II  . I. - S - bliJt er van  S- i* 

lijkheden van  de overheid  I SI maar weinig over:  
S, maar doel kan  prioriteit  hebben, —  sane- 

ring van  S- I -. - - -  In die fase I S 

ons thans  •. Blijvende  steun  . a - mi ni ster-president  

II -  welslagen . de pogingen - de minister 5 5 

nanciën om •overheidsfinanciën  financie- 
ringstekort tot de in het . 5 . oord afgesproken hoogte  

terug  brengen,  onontbeerlijk. 

De kwaliteit van de politieke besluitvorming. 
65 

De verzorgingsstaat is uit de hand gelopen, maar ook het 
overheidsapparaat zelf is in ons land bijna onbeheersbaar en 
onbestuurbaar geworden. Te vergaande regelgeving, mede 
onder druk van belangengroepen tot stand gekomen, heeft 
de omvang en de macht van het ambtelijk apparaat te groot 70 
gemaakt. Ook uit democratisch oogpunt is dat gevaarlijk. Het 
reeds ingezette proces tot beperking van de rol van de over-
heid, afslanking van het overheidsapparaat, deregulering en 
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1 decentralisatie blijkt uiterst moeizaam te verlopen. Een van 
de hoofdoorzaken daarvan is het tekortschieten van de poli-
tieke besluitvorming. De gebreken in de politieke besluitvor-
ming zijn in hoge mate terug te voeren tot verkokering van- 

5 wege de verstrengeling van belangen van vakministers, ka-
merspecialisten en ambtenaren met die van belangenorgani-
saties. Wij mogen ons hier niet bij neerleggen. Het overheid-
soptreden leidt thans te vaak tot verspilling. Bij de publieke 
besluitvorming gaat het om een afweging van belangen. Hoe 

10 reëel de wensen van de afzonderlijke groepen ook zijn, ze 
zullen nimmer alle volledig kunnen worden ingewilligd. Politici 
en ambtenaren beseffen dit laatste in onvoldoende mate: ze 
behartigen thans in te sterke mate deelbelangen en geven te 
snel toe aan het verlangen van belangengroepen. Hierdoor 

15 komt het uiteindelijk grotere, maar optisch verder verwijder-
de algemene belang dikwijls in het gedrang. Het streven naar 
stemmen- en budgetmaximalisatie is hieraan niet vreemd. 
Fundamenteler is nog dat steeds weer blijkt dat de werkelijke 
overheidsmacht beperkt is. Ze kan bijvoorbeeld verdraag- 

20 zaamheid in de samenleving niet afdwingen. Bovendien heeft 
ze grote moeite met het oplossen van fundamentele vraag-
stukken zoals de aanpassing van het onderwijssysteem aan 
de maatschappelijke behoeften. 

25 1.3 De uitdaging van de jaren negentig: een kansrijke 
toekomst 

Het werken aan de oplossing van het hiervoor beschreven 
complex van problemen vormt de uitdaging voor de jaren ne- 

30 gentig. De antwoorden liggen in de eerste plaats in de maat-
schappij zelf. Die maatschappij individualiseert op allerlei ma-
nieren. Steeds beter opgeleide individuen wensen in toene-
mende mate hun eigen relatie- en bestedingspatroon te be-
palen, over hun eigen tijd en middelen te beschikken, hun ei- 

35 gen levensloop te bepalen. Deze ontwikkeling past in het toe-
komstbeeld van liberalen, die pleiten voor maximale eigen 
verantwoordelijkheid van vrije mensen. Het individu moet 
meer dan de laatste tijd mogelijk is geweest de kans krijgen 
zich te ontplooien. De zwakke moet worden beschermd, maar 

40 ook gestimuleerd, de sterke moet zo weinig mogelijk in de 
weg worden gelegd. De werkloze moet zeker weten dat hem 
beroepskeuze en opleiding wordt geboden. Het gymnasium 
moet blijven bestaan. Het begrip solidariteit mag niet alleen 
betekenen dat de sterken iets over hebben voor de zwakken. 

45 Bij voldoende sociaal besef is de maatschappij als geheel er-
mee gediend, dat de positie van de sterken niet te zeer wordt 
aangetast. 
De ervaringen in Nederland gedurende de afgelopen 10 jaren 
maken het aannemelijk dat de inkomensnivellering in Neder- 

50 land zodanig ver is voortgeschreden, dat deze niet alleen het 
totale inkomen aantast maar ook het inkomen van de minst 
draagkrachtigen. Zo hebben de op verbetering van de inko-
menspositie van de minimumloontrekkers en uitkeringstrek-
kers gerichte koppelingsmechanismen er in de tweede helft 

55 van de jaren zeventig en de beginjaren tachting toe geleid, 
dat de collectieve lastendruk tot grote hoogte steeg. De af-
wenteling van deze drukstijging op de winst had op haar 
beurt tot gevolg dat de investeringen volstrekt stagneerden. 
De hieruit voortvloeiende stagnatie van de produktie en de 

60 werkgelegenheidsgroei betekenden niet alleen een algehele 
inkomensachteruitgang, maar bovendien een sterke inko-
mensdaling van de grote aantallen mensen die als gevolg van 
de stagnatie werkloos waren geworden. De door de stagnatie 
in het ongerede geraakte overheidsfinanciën, maakten het 

65 voorts onmogelijk de koopkracht van de minimuminkomen-
strekkers te ontzien en staan ook heden ten dage nog niet 
toe hun inkomens met de koopkracht in de marktsector te 
laten meestijgen. Dit maakt duidelijk, dat ook indien het ver-
delingsbeleid erop is gericht, de inkomens van de minst 

70 draagkrachtigen zo hoog mogelijk te maken - een beleid dat 
bepaald het etiket liberaal kan dragen - er niet aan valt te 
ontkomen weer in de richting van grotere inkomensverschil-
len te gaan, op straffe van het worden gedwongen onder in- 

vloed van stagnatie de minimum inkomens steeds verder te 1 
verlagen. 
Liberalen hebben altijd gepleit voor gelijke mogelijkheden en 
kansen, en blijven dat doen. Men moet zich echter realiseren 
dat gelijke mogelijkheden dikwijls geen gelijke resultaten 5 
scheppen, maar integendeel, vaak ongelijke uitkomsten heb- 
ben. De begaafde komt verder dan de niet-begaafde. Dat is 
maatschappelijk ook gewenst. 
De verschillende politieke stromingen geven op de voor ons 
liggende uitdaging verschillende antwoorden. De socialisten 10 
spreken nu ook over de terugtredende overheid, maar als het 
op praktische keuzes aankomt, lijkt het vertrouwen in de 
overheid groot te blijven. Het uitgangspunt van socialisten is 
niet de maximale ontplooiing van het individu, maar gelijk- 
heid en de bescherming van de zwakke. Dat is sympathiek, 15 
maar ondoelmatig. De christen-democraten pleiten voor een 
zorgzame samenleving. Waar de overheid terugtreedt en so- 
ciale verbanden losser worden, moeten de burgers de ver- 
antwoordelijkheid jegens elkaar beter waarmaken. Ook dat is 
sympathiek, maar is het realistisch van het individu te ver- 20 
wachten dat het in meer geïnteresseerd is dan in de mensen 
dicht om hem heen? De zorgzame samenleving is in wezen 
een paternalistisch streven. Het toekennen van een grote rol 
aan het maatschappelijke midden heeft mede ten doel de 
christen-democratische machtspositie in schoolbesturen, 
welzijnsorganisaties en woningbouwverenigingen te handha- 
ven. Zo is de zorgzame samenleving ook een conservatief 
streven, en niet sympathiek. 
Het liberale antwoord op de uitdaging is de kansrijke maat- 
schappij, waarin de individuele ontplooiing zoveel mogelijk 30 
wordt bevorderd. Voor haar groei is de maatschappij afhan- 
kelijk van de ontwikkeling van het individu, van kansen voor 
sterken en zwakken. Dat is ook in het belang van de aller- 
zwaksten, zolang die niet aan hun lot worden overgelaten, en 
dat spreekt voor ieder beschaafd mens vanzelf. De individuen 35 
hebben niet de - al of niet morele - plicht zich aaneen te slui- 
ten: zij hebben het récht dat te doen. Veel burgers doen dat 
ook, om door henzelf bepaalde, vaak onderling zeer uiteen- 
lopende doeleinden te bereiken. 

40 
2 De liberale visie op de positie van de overheid in de 

jaren negentig 

Uit de voorgaande analyse vloeit de liberale visie op de posi- 
tie van de overheid in de jaren negentig voort: 45 
a. zij moet functioneren in een goed parlementair-democra-

tisch kader; 

b. zij moet haar essentiële taken blijven vervullen; 
C. zij moet zoveel mogelijk globaal sturen, en zo weinig mo- 50 

gelijk specifiek; 
d. zij moet op veel terreinen terugtreden en wel door: 

d.1 deregulering; 
d.2 wat betreft de rijksoverheid door decentralisatie; 
d.3 meer ruimte voor particulier initiatief; 

55 d.4 reorganisatie van het overheidsapparaat. 

a. Het functioneren van onze parlementaire 
democratie 

De Nederlandse parlementaire democratie werkt in vergelij- 60 
 

king  met andere parlementaire democratieën nog niet zo 
slecht. 
De hoofduitgangspunten van dit systeem zijn door liberalen 
altijd krachtig verdedigd; dat zullen zij blijven doen. Het is 65 
van belang dit te benadrukken juist wanneer in structurele zin 
over terugtreden van de overheid wordt gesproken. Er is 
geen aanleiding te pleiten voor ingrijpende veranderingen; er 
is eerder aanleiding ervoor te pleiten de basisbeginselen van 
ons stelsel principiëler te hanteren. 70 
Vooral ook omdat de positie van de regering de afgelopen 
periode zeer is versterkt zal het parlement zijn wezenlijke 
functie met meer kracht moeten uitoefenen. Daartoe zal het 



1 parlement zich meer met hoofdlijnen dienen bezig te houden. 
Een belangrijke bijdrage daaraan zou ook zijn het weer te-
rugbrengen van het aantal leden van de Tweede Kamer tot 
100 (en van de Eerste Kamer tot 50). Er zal dan minder gele- 

5 genheid zijn deelbelangen te behartigen. De praktijk heeft im-
mers uitgewezen dat de vergroting van het aantal kamerle-
den een stimulans is geworden voor de overheid om zich 
diepgaand te gaan bemoeien met gedetailleerde zaken. Een 
van de argumenten die tegen verkleining van het aantal 

10 Tweede-Kamerleden wordt aangevoerd is de behoefte aan 
regionale spreiding. Dat argument wordt zwakker, naarmate 
de decentralisatie, vooral door versterking van de rol van de 
gemeenten, beter wordt gerealiseerd. Als regeling van plaat-
selijke aangelegenheden meer aan lokale volksvertegenwoor- 

1 5 digers wordt overgelaten en het rijk zich beperkt tot het aan-
geven van de kaders die landelijk moeten gelden, vermindert 
de noodzaak voor de burger zich voor alles tot ,,zijn kamer-
lid" te wenden en kan een kleiner aantal kamerleden zich be-
zig houden met de echte taken van de centrale overheid. 

20 Waarschijnlijk krijgt het werk van het kamerlid daardoor ook 
meer inhoud en wordt het tevens interessanter en overzichte-
lijker. 
Ter wille van het adequaat functioneren van onze parlemen-
taire democratie pleiten wij ook voor zo min mogelijk gede-
tailleerde regeeraccoorden. Dat betekent niet dat er bezwa-
ren tegen zijn, dat voor een regeerperiode bindende afspra-
ken worden gemaakt over het in die periode te voeren beleid. 
Ook in de jaren negentig zal daaraan wat betreft de oplos-
sing van de financieel-economische problematiek niet zijn te 

30 ontkomen. Regeeraccoorden moeten zich beperken tot 
hoofdpunten; naarmate de problemen ernstiger zijn, is er be-
hoefte aan strakkere afspraken. Het is de gemeenschappelij-
ke taak van het kabinet om voor een adequate uitvoering van 
regeeraccoorden zorg te dragen. De rol van de minister-pre- 

35 sident als primus inter  pares  legt op hem in het bijzonder de 
plicht om hiervan een succes ta maken. De verantwoordelijk-
heid van de individuele minister moet tegelijk meer tot haar 
recht komen. Dat is ook gewenst om de politieke verantwoor-
delijkheid van de minister voor de uitvoering van zijn deel van 

40 de beleidsafspraken te benadrukken. Bovendien is het parle-
ment dan beter in staat duidelijke verantwoordelijkheden te 
stellen en daaraan eventueel consequenties te verbinden. Het 
heengaan van een minister mag niet gelijk staan met een ka-
binetscrisis 

45 Een en ander betekent ook dat de invloed van de individuele 
minister op zijn departement zal moeten worden versterkt. 
De vergroting van de macht van de ambtenaren die zich in de 
afgelopen periode - om eerder genoemde redenen - heeft 
voorgedaan heeft de positie van de minister verzwakt, waar- 

50 door wordt geknabbeld aan de beginselen van ons staatsbe-
stel. De tendens van de laatste jaren bij benoeming van amb-
tenaren ook hun politieke kleur een rol te laten spelen moet 
worden afgewezen: het moet gaan om vakbekwaamheid. Ei-
gen verantwoordingsplicht van ambtenaren aan het parle- 

55 ment buiten de bewindslieden om wordt afgewezen. Ambte-
naren zijn gehouden het door de verantwoordelijke minister 
gewenste beleid volledig uit te voeren. Deze opvatting wordt 
door veel beleidsambtenaren ook gedeeld, én in praktijk ge-
bracht. Om het de minister mogelijk te maken dit zo nodig af 

60 te dwingen, zou kunnen worden overwogen de rechtspositie 
van de ambtenaren met het oog hierop aan te passen. 
Meer dan tot nu toe moet de openbaarheid van overheidsge-
gevens, zoals bedoeld in de Wet Openbaarheid Bestuur, van-
zelfsprekend worden. Er mag niet in berust worden dat de 

65 uitvoering van deze weg naar inhoud en geest belemmerd 
wordt. Die openbaarheid is onmisbaar in een parlementaire 
democratie en zal het goed functioneren van het parlement 
en ons staatsbestel als geheel bevorderen. 

70 b. Essentiële overheidstaken 

Wij bevinden ons in een situatie van een geleidelijk aan uit 
haar krachten gegroeide overheid. De geëxpandeerde over- 

heid is niet het resultaat van een doelbewust gevoerd, sa-
menhangend beleid; qua taken en omvang lijkt het over-
heidsapparaat op een gebouw waaraan al naar behoefte tel-
kens een vleugel of verdieping is gebouwd, zodat het gebouw 
ongemerkt gigantisch is geworden, en nog lelijk ook. Dat 
bouwsel is voornamelijk een naoorlogse schepping; enig 
grondwerk is in de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog 
verzet. 

De taak waarvoor wij staan is niet het ontwerpen van een 10 
blauwdruk voor een werkbare overheid van bescheiden af- 
metingen. Dat is een intellectuele exercitie zonder praktische 
betekenis. Immers de gigantische overheid bestaat; ze kan 
niet worden ingeruild voor een andere, hoeveel beter deze er 
op papier ook zou mogen uitzien. Veeleer gaat het erom 15 
richtpunten aan te geven voor een strategie, volgens welke 
de bestaande overheid tot werkbare proporties kan worden 
teruggebracht. Als zodanig kunnen de volgende richtpunten 
fungeren. 

20 
1. Aan bepaalde overheidstaken dient niet geknabbeld te 
worden. De overheid bezit het geweldsmonopolie. De over- 
heid, en de overheid alleen, moet verzekeren dat burgers te- 
gen agressie van buitenaf worden beschermd en dat zij el- 
kaar niet te lijf gaan of anderszins directe schade toebren- 25 
gen. In het bijzonder dient de overheid de fysieke integriteit 
van de burger te verzekeren, al behoudt de burger uiteraard 
steeds zijn recht op zelfverdediging. De burger dient jegens 
de overheid in juridische zin recht te hebben op zodanige be- 
scherming. 30 

2. Op een aantal terreinen moet de overheid jegens de bur-
gers bepaalde resultaten waarborgen, zonder dat daarbij 
echter bij voorbaat is uitgemaakt dat de overheid zelf deze 
resultaten moet teweegbrengen. In het bijzonder valt hierbij 35 
te denken aan de sociale grondrechten, vervat in hoofdstuk 1 
van de Grondwet. Deze sociale grondrechten geven niet zo-
zeer uitdrukking aan wat heet de ,,sociale verzorgingsstaat" 
(met de implicatie dat ter zake de overheid gehouden is tot 
zorg van de wieg tot het graf), als wel aan wat tegenwoordig 40 
wordt genoemd de ,,waarborgstaat" (met de implicatie dat 
de overheid, juist omdat zij met een effectief publiekrechtelijk 
instrumentarium kan worden uitgerust, de waarborg voor een 
menswaardig bestaan moet verschaffen). In dit kader valt 
ook de bijzondere zorg voor de zwaksten in de samenleving.  45 

3. Op een aantal terreinen moet de overheid ordenend optre-
den, omdat de burgers bij het nastreven van hun belangen 
geneigd kunnen zijn schade toe te brengen aan algemene be- 
langen, bij voorbeeld doordat zij het milieu - één van de 50 
meest essentiële algemene belangen - verontreinigen. 

4. Op een aantal terreinen dient de overheid - hier zijn zowel 
de nationale als de provinciale en de gemeentelijke overheid 
bedoeld - sturend en stimulerend op te treden, omdat bij de  55  
overheid betere inzichten en (financiële) mogelijkheden ge-
concentreerd liggen. Terughoudendheid is echter geboden; 
de overheid moet optreden als essentiële belangen van de 
samenleving in het geding zijn of afwegingen moeten worden 
gemaakt waarbij zulke belangen een rol spelen. Ook in die 60 
gevallen moet wel de vraag worden gesteld of de oplossing 
niet beter aan de markt kan worden overgelaten. Als een be-
langrijk criterium kan daarbij worden gehanteerd, dat orde-
ning niet aan de markt kan worden overgelaten, als de wer-
king van het prijsmechanisme schade buiten beschouwing 65 
laat, die in de toekomst voor de samenleving kan ontstaan. 
Wordt voor overheidsoptreden gekozen, dan verdient waar 
mogelijk en toepasselijk de oplossing van problemen op 
marktconforme wijze (via heffingen b.v.) de voorkeur boven 
het uitvaardigen van geboden en verboden. 70 

5. Afgewezen dient te worden de gedachte, dat overheidsin-
terventie reeds daarom gerechtvaardigd is, omdat zodanige 

7 



1 interventie nuttig lijkt. Het nut van overheidsinterventie dient 
afgewogen te worden tegen haar nadelen alsmede tegen het 
nut van andere oplossingen. In vele gevallen werkt de markt 
beter. Omdat zij voor velen toegankelijk is, kan de markt zich 

5 namelijk beter aan de voortdurend optredende veranderin-
gen in de maatschappij aanpassen dan de overheid. 

VCd a KIP 
gen. Gepoogd dient te worden algemeen belang en privaat 
belang te paralleiliseren. 

altijd wordt afgezien. Daarbij moet er wel voor worden ge-
zorgd, dat er daardoor geen onevenredig nadeel ontstaat 
voor bepaalde individuen of bepaalde groepen van indivi- 
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60 
Over de voornaamste tot dit doel te bewandelen wegen 
schijnt in ons land vrij algemene overeenstemming te be- 

acties ter verbetering van de 
Lubbers 

openbaar  

behoren65 bestuur. Tot deze acties onder
.  ring, decentralisatie,  

gefunctioneerd. Het gehele proces zal Ook in de jaren negen-
tig nog zeer veel aandacht vragen. De minister-president 
dient er voor de primaire verantwoordelijkheid te dragen. 

De deregulering zal alleen slagen als men de noodzaak ertoe 
algemeen blijft inzien en het onderwerp steeds structureel 
aan de orde wordt gesteld. Daarop toezien is een taak, die de 
bijzondere aandacht van de minister-president behoeft en 10 
verdient. 
De deregulering zal in de jaren negentig niet in de laatste 
plaats betrekking dienen te hebben op de onderlinge relaties 
tussen de rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden. Een 
uitdaging hiervoor is het besluit van het tweede kabinet-Lub- 15 
bers een aantal provincies en gemeenten te vrijwaren van 
rijksregelingen op door die provincies en gemeenten zelf aan 
te geven beleidsterreinen. Deze uitdaging zal in de jaren ne-
gentig meer algemeen moeten uitmonden in een gangbare 
praktijk voor de verhoudingen tussen de bestuurslagen. De 20 
beoogde afslanking van de overheidsbureaucratie krijgt hier-
door een impuls van onderop. 

Om de (verdere) voortgang van de decentralisatie te verzeke-
ren lijkt het noodzakelijk het decentralisatiebelang meer ge-
wicht te geven. Overreding alleen blijkt niet voldoende. De 
minister van Binnenlandse Zaken is in het bijzonder verant- 
woordelijk voor de kwaliteit van ons binnenlands bestuur. 30 
Daarom moet zijn invloed op dit terrein worden versterkt. 
Thans beperkt zijn taak zich in wezen tot de bevoegdheid za-
ken aan de orde te stellen en initiatieven te nemen. Dikwijls 
staan deelbelangen, vertegenwoordigd door vakministers, 
decentralisatie in de weg. De minister van Binnenlandse Za- 35 
ken dient concrete decentralisatiebevoegdheden te krijgen. 
De minister-president dient hem hierin te steunen. Dan krijgt 
het decentralisatiebelang de machtsbasis, die nodig is om de 
decentralisatie niet in het geheel van door andere belangen 
ontwikkelde tegenkrachten te doen ondergaan. 1  40 

Vanuit liberale optiek past in dit verband een krachtig plei-
dooi voor versterking van de positie van de gemeenten 
Decentralisatie kan alleen slagen als het taakgebied en de 
bevoegdheden van de gemeenten worden verruimd. De ge- 45 
meenten staan het dichtst bij de burger, de burger staat op 
zijn beurt dichter bij de gemeente dan bij het rijk. Sommigen 
bepleiten spreiding van verantwoordelijkheden naar maat-
schappelijke organisaties. Dat past meer in een corporatieve 
staat dan in onze samenleving. Het grote bezwaar van sprei- 50 
ding van verantwoordelijkheden naar maatschappelijke orga-
nisaties is dat zodoende verantwoordelijkheden, en dus ook 
macht worden gespreid zonder voldoende controle, zonder  
,,checks  and  balances".  Die controle bestaat wel bij overhe- 
veling van taken en bevoegdheden naar de gemeenten. 55 

Middelen om het decentralisatieproces te versterken zijn: 
1. Bestuursaccoorden 
2. Schaalvergroting van gemeenten. Het thans aan de gang 

zijnde proces moet, zij het gedifferentieerd, met kracht 60 
worden voortgezet. Dan kunnen de gemeenten concrete 
rijkstaken beter overnemen. 

3. Sanering van de bestuursmiddelen die het rijk jegens de 
gemeenten hanteert, zoals specifieke uitkeringen en circu-
laires. Dit is bovendien een uitstekend voorbeeld van de- 65 
regulering. 

Voor de  versterking van de positie van de gemeenten is het 



1 3. het preventieve toezicht van Gedeputeerde Staten op het 
gemeentelijke financiële beleid wordt afgeschaft. 

Speciale aandacht voor de problemen van de grote steden 
5 zal, als dit alles zou worden gerealiseerd, noodzakelijk blij-

ven. In samenhang met de ontbureaucratisering van proce-
dures dient de gemeentelijke ombudsfunctie verder te 
worden ontwikkeld. 
Wat de gemeentelijke besluitvorming betreft, is herziening - 

10 meestal beperking - van bestaande beroepsprocedures ge-
wenst. Bescherming van de rechten van minderheden is es-
sentieel in een democratie, maar eenlingen moeten niet de 
representatieve besluitvorming eindeloos kunnen vertragen. 
Tenslotte geldt dat voortdurende toepassing van het profijt- 

15 beginsel een belangrijk hulpmiddel bij al het voorgaande is. 
Meer nog dan om beperking van de kosten van de overheid 
gaat het er daarbij om de burgers hun eigen prioriteiten te 
laten stellen. 

20 d.3 Meer ruimte voor particulier initiatief 

De privatisering is één van de ,,grote operaties". Het gaat 
daarbij om het afstoten van overheidstaken. Tot nu toe blijft 
de privatisering vrijwel beperkt tot concrete in omvang be-
'erkte activiteiten, zoals het ijkwezen en de loodsdiensten. 
e privatisering moet echter verder gaan. Het gaat ook om 

het afstoten van overheidseigendom. Er zijn hoofdtaken, die 
de overheid alléén moet vervullen, zoals defensie of het uit-
oefenen van het geweldsmonopolie. Maar er zijn ook taken, 

30 waarvan delen naar de particuliere sector kunnen worden af-
gestoten. Dit zal het geval dienen te zijn als de overheid op 
zo'n deelterrein tekort schiet en/of anderen het efficiënter 
kunnen. De overheid kan - en moet - zich op die terreinen 
beperken tot het stellen van zo weinig mogelijk voorwaarden. 

35 Er kan hierbij aan de volgende taken worden gedacht. 

- Onderwijs. De aanpassing van het onderwijssysteem aan 
de maatschappelijke behoeften verloopt te traag en is on-
toereikend. Er zijn uitstekende voorbeelden van geheel op 

40 privé-initiatief gestoelde of door maatschappelijke organi-
saties, bijvoorbeeld werkgevers- en werknemersorganisa-
ties georganiseerde opleidingen. Die ontwikkeling moet 
worden gestimuleerd, ook al omdat de concurrentie, die 
het door de overheid verzorgde Onderwijs daarvan zal  on- 

45 heilzaam zal werken. 

- Gezondheidszorg. Hier geldt hetzelfde. Privé-klinieken en 
particuliere zorg voor bejaarden verdienen aanmoediging. 

50 - Veiligheid. Mits het geweldmonopolie van de overheid 
wordt gehandhaafd en randvoorwaarden worden gesteld, is 
er geen reden particulieren die hun veiligheid willen vergro-
ten te verhinderen dit te doen. Elke burger en elke particu-
liere Organisatie kan op dit terrein nuttig werk doen en de 

55 overheid van dienst zijn. 
Het gaat hierbij om voorbeelden. Het beleid moet er steeds 
op gericht zijn, dit soort zaken op te sporen en aan te pak-
ken. 

60 d.4 Reorganisatie van het overheidsapparaat 

Bij de reorganisatie en inkrimping van het centrale overheids-
apparaat in engere zin zou een aantal middelen consequenter 
of algemener moeten worden gehanteerd dan tot nu toe ge-

65 beurt. Het betreft hier de volgende punten. 

1. Een zeer strakke leiding van dit proces door de minister-
president. Concrete taakstellingen dienen in het regeerac-
coord te worden opgenomen. De bureauambtenarij moet 

70 sterker worden ingekrompen dan de uitvoerende diensten. 

2. Het doorlichten van Organisatie en bezetting van alle de-
partementen door onafhankelijke - uiteraard deskundige  

- derden, die aan de betrokken minister rapport uitbren- 1 
gen. De minister brengt over de aanbevelingen en de op 
grond daarvan genomen of te nemen maatregelen verslag 
uit aan de Tweede Kamer. 

5 
3. Minder ambtenaren moet ook veelal betekenen: betere 

ambtenaren. Verbetering van de salariëring van hogere 
ambtenaren is daartoe voorwaarde. Ook hier is denivelle-
ring geboden. De bijzondere rechtspositie in formele zin 
en de materiële regelingen van ambtenaren moeten 10 
worden herzien. Ambtenaren moeten, afgezien van zeer 
bijzondere gevallen, evenals alle andere werknemers, het 
stakingsrecht hebben. De opleidingsmogelijkheden voor 
ambtenaren moeten worden verbeterd. Roulering van 
ambtenaren, vooral op beleidsniveau, zowel binnen als 15 
tussen departementen, moet krachtig worden bevorderd. 

4. Bij de inschakeling van adviesorganen dient steeds een 
tijds- en kostenraming te worden gepresenteerd. Dubbel 
werk door cumulatie van adviezen dient voorkomen te 20 
worden. 



' .2 Veiligheid 

In onze moderne maatschappij zijn de gevoelens van onvei- 
5 ligheid toegenomen. De huidige maatschappij en de demo-

cratische rechtsstaat zijn kwetsbaar voor verstoringen van 
velerlei aard. Als er onvoldoende veiligheid is, komt de indivi-
duele vrijheid in het gedrang. De maatschappij wordt gecon-
fronteerd met steeds meer zware, vaak georganiseerde crimi- 

10 naliteit en met talloze vormen van wat tegenwoordig veel 
voorkomende criminaliteit wordt genoemd: strafbaar gestel-
de gedragingen die vooral door hun massaliteit buitenge-
woon hinderlijk zijn, de gevoelens van onveiligheid bij de bur-
gerij bevorderen, en een zeer negatief effect hebben op de 

15 bereidheid van die burgerij zich van strafbaar gedrag te ont-
houden. Deze massale criminaliteit is in belangrijke mate de 
prijs die de samenleving betaalt voor te grote toegeeflijkheid. 
In het perspectief van dit rapport ligt een hoofdoorzaak van 
de toeneming van de criminaliteit tevens in het falen van de 

20 verwezenlijking van een kansrijke maatschappij. 

I'Ll 

Het vraagstuk van orde en veiligheid is verergerd. Het aantal 
25 ter kennis van de politie gekomen misdrijven is in minder dan 

dertig jaar vertienvoudigd naar ruim een miljoen. Het aantal 
inbraken en vernielingen van particuliere eigendommen is in 
tien jaar tijds verdubbeld. Volgens sommige schattingen 
worden per jaar tien miljoen winkeldiefstallen gepleegd. Het 

30 aantal fietsendiefstallen loopt tegen de negenhonderddui-
zend. Een derde van de Nederlandse bevolking wordt jaar-
lijks het slachtoffer van een misdrijf. In de grote steden is het 
percentage hoger: in Amsterdam geldt het voor één op de 
twee inwoners. Het grijze en zwarte circuit is goed voor tien 

35 tot vijftien procent van het nationaal inkomen. Fraude-affai-
res belopen soms honderden miljoenen of zelf miljarden gul-
dens. De zware criminaliteit (moord, doodslag, ontvoering, 
verkrachting, gewelddadige beroving) heeft gelijke tred ge-
houden met andere soorten misdrijven. In vijfentwintig jaar is 

40 een vertienvoudiging geteld. Nederland heeft zijn deel gekre-
gen in de nieuwe golf van internationale terreur - met inbe-
grip van nieuwe methoden tegen nieuwe objecten: brand-
stichting en bomaanslagen gericht tegen ondernemingen. De 
georganiseerde misdaad gaat zich te buiten aan pogingen tot 

45 afpersing en gijzeling. 

Er is geen enkele aanleiding het vraagstuk van orde en veilig-
heid te relativeren als een verschijnsel dat zich nu eenmaal 
overal in de Westerse wereld in die mate voordoet. Het aan- 

50 tal geregistreerde misdrijven is bij ons veel sneller toegeno-
men dan in de landen om ons heen. In tien jaar tijd is het in 
Nederland verdubbeld, in West-Duitsland met de helft toege-
nomen en in bij voorbeeld Zweden met een kwart. 

55 De gevoelens van onveiligheid en de risicobeleving onder de 
Nederlandse bevolking zijn sterker geworden. De toegeno-
men criminaliteit heeft slechts ten dele hiermee te maken. 
Een steeds belangrijker factor is de toegenomen kwetsbaar-
heid van de maatschappij voor technologische en andere ver- 

60 storingen. 

Door de toegenomen welvaart zijn meer goederen beschik- 
65 baar die vernield of gestolen kunnen worden. De groei van de 

transport- en communicatiemogelijkheden heeft de reikwijdte 
van crimineel gedrag vergroot. Maatschappelijke ontwikkelin-
gen, zoals de ontzuiling en individualisering, hebben de bin-
ding van individuen aan groepen, organisaties en instellingen 

70 verminderd. De daarmee gepaard gegane vermindering van 
de sociale controle tussen burgers onderling heeft de drem-
pel naar strafbaar gesteld gedrag verlaagd. De introductie 
van de nieuwe controle- en toezichttechnieken, mede gesti- 

muleerd door hoge arbeidskosten en een al te negatieve 
waardering van controle- en toezichttaken, heeft een vermin-
dering van het persoonlijk functioneel toezicht tot gevolg ge-
had en de drempel verder verlaagd. De toename van het ge-
bruik van alcohol en drugs, in het bijzonder onder jongeren, 5 
blijkt een belangrijke criminogene factor te zijn. Een bron van 
bijzondere zorg zijn ook in dat verband langdurig werkloze 
jongeren. 
De omvattendheid van de regelgeving en subsidieverlening in 
de huidige verzorgingsmaatschappij voegt daaraan een extra 10 
factor toe. De sociale wetgeving, het belastingstelsel en het 
omvangrijke vergunningen- en subsidiestelsel roepen hun ei-
gen misdaad (,,welfare crime") op. 
Een belangrijke oorzaak van de verergering en verbreding 
van het vraagstuk van orde en veiligheid is ook dat politie en 
justitie niet in staat zijn gebleken orde op zaken te stellen. 
Het strafrechtelijk systeem kan de toestroom en verwerking 
van zaken niet aan. Van de strafbaar gestelde gedragingen 
komt slechts een zeer gering deel ter kennis van de politie. 
Van de ter kennis van de politie gekomen misdrijven wordt 20 
minder dan 25% opgehelderd. Het openbaar ministerie han-
delt een nog altijd te substantieel aantal ingeschreven straf-
zaken door middel van beleidssepots af. De afdoening door 
de rechter laat te lang op zich wachten. Het cellentekort in 
huizen van bewaring leidt ertoe dat personen, die preventiev 
hechtenis moeten ondergaan, niet worden ingesloten of voor-
tijdig worden heengezonden. Plaatsgebrek in gevangenissen 
ondermijnt de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen. 
De pakkans bij strafbaar gestelde gedragingen is derhalve zo 
gering dat velen het geringe risico gepakt te worden, best 30 
aandurven. Daarbij komt dat er onvoldoende zekerheid be-
staat dat wie gepakt wordt, metterdaad de negatieve gevol-
gen ervan ondervindt. 
Met dit al biedt onze samenleving enerzijds te veel kansen 
om ongecorrigeerd uit de boot te vallen, een randgroepbe- 35 
staan te leiden, te profiteren van maatschappelijke voorzie-
ningen zonder zelf enigerlei inzet te tonen, criminele hande-
lingen te verrichten zonder reële pakkans, zijn eigen gang te 
gaan met verontachtzaming of onder aantasting van rechten 
en belangen van medeburgers. Tot het beeld dat dit eigenlijk 40 
ook niet zo erg is, wordt bijgedragen door de witte-boorden-
criminaliteit en de normvervaging waartoe ook sommigen zijn 
vervallen die tot de toplaag van de samenleving worden gere-
kend. Die normvervaging is onder de publieke aandacht ge- 
komen door geruchtmakende affaires, zoals de RSV- en 45 
ABP-zaken en de visserijfraude. Wij kunnen er anderzijds de 
ogen niet voor sluiten dat de huidige samenleving, ondanks 
alle goede sociale voorzieningen, veelal weinig te bieden 
heeft voor diegenen die zich aan de onderkant van die sa-
menleving bevinden. Een kansrijke maatschappij bestaat he- 50 
den ten dage daadwerkelijk veelal slechts voor hen die van 
meet af aan kansen hebben gehad. Men valt veelal uit de 
boot ,,omdat men het niet meer ziet zitten"; men gaat aan de 
drugs en begeeft zich op het criminele pad ,,omdat daar ten 
minste wat in zit"; men wordt zgn. ,,geresocialiseerd" door 55 
een verblijf in de gevangenis, maar komt daar allerminst ge-
louterd vandaan; men blijft aldus levenskansen verknoeien 
zonder dat een uitzicht bestaat op een betere toekomst. 

PU Oorzaken van toegenomen I•[A'L.I-' 

De complexe infrastructuur en technologie maken de heden-
daagse samenleving kwetsbaar voor verstoringen en vergro-
ten daarmee de gevoelens van onveiligheid. De kernenergie 65 
roept in brede kring dergelijke gevoelens op. Het milieu staat 
bloot aan sluipende en plotselinge bedreigingen. De water-
voorziening blijkt minder onkwetsbaar dan wel is aangeno-
men. De computerisering maakt steeds meer sectoren afhan-
kelijk van gekoppelde voorzieningen en daardoor kwetsbaar 70 
voor plotselinge verstoringen. Criminaliteit en dit soort ontwi-
kelingen vinden elkaar in het dreigende beeld van terreur te-
gen dergelijke voorzieningen. 
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Het laat zich aanzien dat de demografische ontwikkelingen 
van de jaren negentig een temperende invloed op sommige 

5 vormen van criminaliteit zullen hebben. Maar de veel gehoor-
de opvatting dat de vergrijzing tot een drastische verkleining 
van het criminaliteitsprobleem zal leiden, is zwak onder-
bouwd. Veeleer is het denkbaar dat de demografische en an-
dere ontwikkelingen tot andere criminaliteitspatronen en - 

10 golven zullen leiden. Daarbij komt dat internationale ontwik-
kelingen lijken te leiden tot een toenemend gebruik van ter-
roristische middelen. 

Zeker is in elk geval dat de Nederlandse maatschappij het in 
15 de jaren negentig in hoge mate zal moeten hebben van een 

uitstekende en door feiten gestaafde reputatie aangaande 
orde en veiligheid. Vooral de grote steden, met hun toene-
mende internationale oriëntatie, kunnen zich de negatieve 
uitstraling van een betwistbare reputatie op dit vlak niet ver- 

20 oorloven. 

1L4iilfl 

Voorkomen is beter dan genezen. De veel voorkomende cri-
minaliteit berokkent de burgers onaanvaardbaar veel schade. 

De bestrijding van deze vorm van criminaliteit is een zaak van 
lange adem. Bij de bestrijding van de veel voorkomende cri- 

30 minaliteit moet de maatschappelijke en bestuurlijke preventie 
voorop staan: geen schoolroosters die uitnodigen tot vernie-
ling uit verveling; geen woningbouw en wegenaanleg die het 
kwaadwillenden al te gemakkelijk maakt misdrijven te be-
gaan. Het functiegebonden toezicht in woningcomplexen, 

35 winkelcentra en warenhuizen, recreatieve voorzieningen, bus-
sen en treinen zal verder moeten worden opgevoerd. Het be-
taalt zichzelf terug. 

Bestuurlijke preventie moet ook het eerste devies zijn bij de 
40 bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Te veel be-

leidsmaatregelen zijn in het verleden criminaliteitsbevorde-
rend gebleken. Bestuurlijke preventie begint bij minder over-
heidsbemoeienis. Vereenvoudiging van de sociale en fiscale 
wetgeving, een vermindering van het aantal verbods- en ge- 

45 bodsbepalingen, en een reductie van allerlei ingewikkelde 
subsidieregelingen zijn ook uit het oogpunt van criminaliteits-
bestrijding geboden. Het dient zoveel mogelijk vermeden te 
iorden dat regelingen tot stand gebracht worden die weinig 

aanspreken vanuit het rechtsgevoel van de burgers. 
50 

Bestuurlijke preventie is ook het eerste middel om de kwets-
baarheid van de moderne maatschappij voor technologische 
verstoringen te verminderen. De overheid dient, onder meer 
met behulp van in onafhankelijkheid uitgevoerde risico-analy- 

55 ses, veel meer aandacht te besteden aan de kwetsbaarheid 
van complexe technologieën en computer-gestuurde syste-
men. Daarbij dienen de subjectieve risicogevoelens van de 
bevolking serieus genomen te worden. 

IC .ii.i r 

De overheid blijkt grote moeite te hebben effectief tegen zo-
wel de zware als de veel voorkomende criminaliteit op te tre- 

65 den. De overheidsorganisaties die van oudsher een belangrij-
ke taak hebben - politie en justitie - blijken het niet goed af 
te kunnen. 

De bevordering van de algemene veiligheid en de bestrijding 
70 van de criminaliteit zijn en blijven desondanks essentiële 

overheidstaken. Deze essentiële overheidstaken mogen der-
halve niet lijden onder de uit de voegen gegroeidé verdeling 
van publieke middelen.  

Het belangrijkste vereiste voor een effectieve criminaliteits-
bestrijding door politie en justitie is het voeren van een con-
sistent beleid. Het is voor die vergeten categorie burgers die 
zich, al dan niet uit welbegrepen eigenbelang, aan wet en re-
gel houden, zeer frustrerend te merken dat het nogal eens 
aan zo'n consistent beleid ontbreekt - beleid dat burgers die 
zich aan strafbare feiten schuldig maken, een rechterlijke uit-
spraak met zekerheid in het vooruitzicht stelt. Consistent be-
leid impliceert een verhoogde pakkans, verdere terugdringing 
van het beleidssepot bij het openbaar ministerie, een doel-
treffende en efficiënte afdoening door de rechter en een on-
verbiddelijke tenuitvoerlegging van dwangmiddelen en straf-
fen. Bij zowel de veel voorkomende als de georganiseerde en 
zware criminaliteit betekent dit ook het toedelen van strenge-
re straffen. De doeltreffendheid van straffen blijkt groter te 
zijn, naarmate de straffen een meer rechtstreeks verband 
hebben met de berokkende schade: geen voetbalgenot voor 
de voetbalvandaal. Alternatieve straffen zullen voor sommige 
delinquenten veelal effectiever zijn dan traditionele vormen. 

Voor een effectieve bestrijding van de georganiseerde mis-
daad zullen, naast de mogelijkheid tot vrijheidsstraffen, ook 
vermogenssancties meer toepassing moeten krijgen. De wet-
geving inzake ontneming van wederrechtelijk verkregen voor-
deel zal verruimd moeten worden. Dit geldt stellig ook voor 
de bestrijding van gijzelingen en ontvoeringen, waar onvol-
doende verhaal op de goederen van een veroordeelde thans 
slechts tot maximaal zes maanden vervangende hechtenis 
leidt. Een zeer harde aanpak tegenover de georganiseerde en 
zware criminaliteit is ook daarom geboden, omdat zij in tal 
van opzichten het maatschappelijk bestel aantast. Zij bevor-
dert de zogenaamde slachtofferloze delicten (drugs, gokken, 
prostitutie), waarvoor, zo niet de slachtoffers, dan toch de 
maatschappij als geheel de rekening gepresenteerd krijgt. 

In het beleid ten aanzien van de criminaliteit zal meer aan-
dacht nodig zijn voor de effectieve opvang van slachtoffers 
van ernstige misdrijven, waaronder slachtoffers van sexuele 
misdrijven. 

2,7 Bestuur, justitie en politie 

Ter wille van een effectief orde- en veiligheidsbeleid is het 
dringend noodzakelijk dat de politieke gezagsdragers de 
prioriteiten voor de politie duidelijk bepalen. Het is hoog tijd 
voor de jaren negentig te weten welk takenpakket in Neder-
land aan de politie wordt toevertrouwd. Het gaat niet aan dis-
cussies over het afstoten van taken en over het onderscheid 
tussen ,,eigenlijke" en ,,oneigenlijke" politietaken aan de po-
litie zelf over te laten. Dat geldt ook voor de doorberekening 
van politiekosten. De liberale opvatting over de overheidsta-
ken impliceert dat in de besluitvorming centraal moet staan 
de noodzaak van overheidszorg voor de orde en veiligheid 
ten behoeve van alle burgers. 

55 
Een effectief, orde- en veiligheidsbeleid is gebaat bij goede 
samenwerking en coördinatie tussen Binnenlandse Zaken en 
Justitie. Wij wijzen organisatorische bundeling van departe-
mentale politietaken in een departement van de hand. Zo'n 
bundeling verplaatst immers slechts de problemen en lost die 60 
niet op. Verdeling van macht en controle daarop blijven voor 
ons het richtsnoer. 

Het accent op preventief beleid aangaande orde- en veilig-
heidsvraagstukken heeft gevolgen voor de organisatie van de 65 
politie. Na de zoveelste mislukte poging het politiebestel inte-
graal te reorganiseren is het thans duidelijk dat het beleid het 
meest gebaat is bij gemeentelijke politiekorpsen, een gede-
concentreerde rijkspolitie en samenwerking tussen korpsen 
die van onderop wordt opgebouwd. In de jaren negentig 70 
dient het politiebestel gevrijwaard te blijven van nieuwe po-
gingen tot een integrale herschikking te komen. 
Voor een zeer hard repressief beleid tegenover de georgani- 
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1 seerde en zware criminaliteit is een onorthodoxe bereidheid 
nodig tot vergaande landelijke en internationale samenwer-
king tussen politiediensten. De technologisering van de geor-
ganiseerde en zware criminaliteit, met inbegrip van groot- 

5 schalige fraudes en misdaad met behulp van computers, 
vergt een ingrijpende verbetering van de expertise en toerus-
ting van de politie en justitie. Vergaande landelijke bundeling 
van de beschikbare personele en materiële middelen zal no-
dig blijken. 

10 
De internationale samenwerking is in Europees verband on-
der meer dringend geboden teneinde tot een geïntegreerd 
Westeuropees grensbewakingssysteem te komen. Zolang dat 
er niet is en het justitiële beleid van de lidstaten van de Euro- 

15 pese Gemeenschap niet op een lijn is gebracht, zal van een 
afschaffing van de personencontrole aan de grenzend geen 
sprake kunnen zijn. Als logisch verlengstuk van de verzor-
gings- en interventiestaat hebben de bijzondere opsporings-
diensten in de afgelopen twintig jaar een al te stormachtige 

20 ontwikkeling doorgemaakt. 

De spreiding van dit soort opsporings- en vervolgingsactivi-
teiten over specifieke overheidssectoren, die bij het bevorde-
ren van functioneel toezicht van overheidswege onvermijde- 

25 lijk is, maakt het noodzakelijk de reguliere politie vanuit haar 
algemene taakstelling een duidelijker rol hierin te geven. 

Bestuur en justitie moeten op plaatselijk en bovengemeente-
lijk niveau hun gezagspositie ten opzichte van de politie  dui- 

30 delijk vorm en inhoud geven. Bestuur, justitie en politie die-
nen een op elkaar afgestemd beleid te voeren. Het driehoek-
soverleg draagt daartoe bij. Sub-driehoeken waarbij uitslui-
tend wethouders met de officier van justitie en de politie 
soortgelijk overleg voeren, zijn vanwege het toch al groeiende 

35 risico van verkokering van het orde- en veiligheidsbeleid on-
gewenst. 

Ten behoeve van effectief driehoeksoverleg is een goede in-
formatie-uitwisseling tussen bestuur, justitie en politie nood- 

40 zakelijk. Politiële beleidsplanning, die resulteert in door het 
bevoegd gezag goed te keuren politiële beleidsplannen, kan 
voor bestuur, justitie en politie een probaat middel zijn om 
tot een consequente afweging van belangen te komen. 

45 Het bestuur, in casu de burgemeester, kan de mogelijkheden 
van bestuurlijke repressie beter benutten. Met betrekking tot 
kleine gemeenten is samenwerking tussen burgemeesters ge-
boden opdat het bestuur voldoende invloed houdt op het 
functioneren van de politie. De verantwoordingsplicht van de 

50 burgemeester naar de gemeenteraad kan in veel gemeenten 
aan betekenis winnen door de raad in een vroegtijdig stadi-
um in de procedure van politiële beleidsplanning te betrek-
ken. 

55 In toenemende mate verstaat het openbaar ministerie zich op 
gemeentelijk en bovengemeentelijk niveau met het bestuur 
over justiële zaken. In toenemende mate zijn vertegenwoordi-
gers van het openbaar ministerie bereid de gemeenteraad 
over het justiële beleid te informeren. Die ontwikkelingen 

60 moeten met kracht voortgezet worden. Maar de rechtszeker-
heid en de rechtsgelijkheid stellen grenzen aan  locale  beleid-
sontwikkeling door het openbaar ministerie. Bij zwaarwegen-
de en gevoelige kwesties impliceert de verantwoordelijkheid 
van de minister van Justitie zonder meer dat het openbaar 

65 ministerie zich naar zijn wensen moet voegen. Geen verant-
woordelijkheid zonder bevoegdheid. 

2.8 Particuliere inspanningen 

70 Elke burger en elke particuliere organisatie draagt een eigen 
verantwoordelijkheid met betrekking tot orde en veiligheid. 
Particuliere preventie gaat aan bestuurlijke preventie vooraf. 
Vanuit liberaal oogpunt is het afwentelen van particuliere ver- 

antwoordelijkheden op de overheid, ook op het terrein van 1 
orde en veiligheid, onaanvaardbaar. Dat geldt voor individue-
le burgers alsook voor particuliere organisaties. Dit neemt 
niet weg dat de zorg voor orde en veiligheid buiten het parti-
culiere domein een essentiële staatszaak is. De behartiging 5 
van het publieke belang van orde en veiligheid kan in de re-
pressieve sfeer immers een beknotting van de vrijheid van 
een individu betekenen, een vrijheidsstraf incluis. Tot aan-
houding is in geval van ontdekking op heterdaad een ieder 
bevoegd, maar de bevoegdheden tot vervolging en bestraf- 10 
fing komen in een democratische rechtstaat uitsluitend de 
overheid toe. 

De snelle uitbreiding van de particuliere veiligheids- en bewa-
kingsindustrie moet zorgen baren. Door onwetendheid laten 15 
burgers zich al te vaak een bejegening van de kant van parti-
culiere politie welgevallen die verder reikt dan de bestaande 
wetgeving toestaat. Het is zaak dat de regelgeving voor de 
particuliere veiligheids- en bewakingsindustrie aangescherpt 
wordt. Aan het geweldsmonopolie van de overheid mag niet 20 
getornd worden. 

2.9 Het begin—en eindpunt 

De democratische rechtsstaat en de rechtsbescherming vor 
men op lange termijn de beste garantie voor een ordelijke en 
veilige samenleving. 
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Het besef groeit, dat de diepgaande verstoringen van het mi-
lieu, zoals die in de achter ons liggende decennia door men- 

5 selijke activiteiten zijn aangericht, in de komende jaren zullen 
moeten worden opgeheven. Het gaat daarbij om voor de toe-
komst zodanig essentiële zaken, dat hiermee niet langer kan 
worden gewacht. De techniek is hiertoe in staat, de maat-
schappij is hiervoor echter nog niet gereed. De noodzakelijke 

10 verandering in de houding van de maatschappij impliceert 
een verandering in de houding van de mensen. De mens zal 
respect moeten gaan opbrengen voor de aarde waarop hij 
woont en voor de kosmos waarin hij leeft: respect voor de 
schoonheid en de intrinsieke waarde van de levende natuur, 

15 respect voor de schatten die in water, bodem en lucht zijn 
verborgen. Zonder een verandering in de levenshouding van 
de mensen zelf zijn alle wetten machteloos. Ten einde de 
mensen te doordringen van de noodzaak zich ten behoeve 
van de toekomstige generaties bewust te worden van hun 

20 verantwoordelijkheid voor het milieu is een effectieve voor-
lichting van de overheid over de gevolgen van de aantasting 
van het milieu onontbeerlijk. Op een evenwichtige manier zal 
de overheid de burgers en de bedrijven alsmede hun organi-
saties, duidelijk moeten maken wat van hen wordt verwacht. 
)e overheid zal moeten naar zodanige vormen van overleg, 
dat de vereiste veranderingen in het gedrag van de indivi-
duen geen vrome wensen blijven. Duidelijk zal het besef 
moeten worden bijgebracht dat een ieder zich voor het ver-
eiste milieuherstel offers zal moeten getroosten. Hierbij kun- 

30 nen milieugroeperingen, welke zich inzetten voor vergroting 
en verdieping van het milieubesef, een belangrijke bijdrage 
leveren. In het verleden hebben deze groeperingen dit ook 
reeds gedaan. Het milieubelang binnen het totale overheids-
beleid dient versterkt te worden. Daarbij zal echter wel 

35 moeten worden beseft dat een probleem veelal verschillende 
aspecten kent, waarvan het milieu, hoe essentieel ook, er 
slechts een is. 
Bovendien moet ook van milieugroeperingen worden ver-
wacht, dat ze - zoals gelukkig meestal het geval is - blijven 

40 opereren binnen de spelregels van de parlementaire demo-
cratie. 
De overheid zal maatregelen moeten nemen die beogen de in 
het verleden aangerichte vervuiling te verwijderen. De thans 
tot uitgangspunt verheven multi-functionaliteit van de bodem 

45 dient daarbij als doelstelling te worden aanvaard, zonder dat 
hieraan echter uiterste prioriteit wordt toegekend. Een afwe-
qing met andere milieuproblemen is nodig. Hierbij moet het 
ijdelijk accepteren van een beperkte functionaliteit van een 
gebied tot de mogelijkheid behoren. 

50 Er zullen maatregelen moeten worden genomen om de hoe-
veelheid afval per hoofd van de bevolking zo veel als mogelijk 
is te beperken. Verwerkingsmethoden, die gericht zijn op 
scheiding en hergebruik, zullen moeten worden bevorderd. 
Een herbezinning op de gevolgen van de produktie, de con- 

55 sumptie en het grondstoffengebruik voor de leefbaarheid van 
de omgeving zal zich tevens tot het tot stand brengen van 
kwaliteitsverbetering van de produkten dienen uit te strek- 
ken. Via de voorlichtingsmedia zouden de organisaties van 
consumentenbelangen de aandacht kunnen vestigen op de 

60 duurzaamheid van een produkt. Dit zou ook kunnen worden 
gedaan met betrekking tot de vervuilingsgraad van het pro-
duktieproces van een produkt en de door het produkt na bui-
ten gebruikstelling aangerichte vervuiling. Naast het werken 
met verboden, waarbij produkten of bouwstoffen van pro- 

65 dukten worden verboden, kan de overheid zich ook bedienen 
van prijsprikkels. In dit laatste geval blijft er ruimte voor indi-
viduele afweging: de keuze tussen het duurdere vervuilende 
produkt of het goedkopere minder vervuilende produkt wordt 
aan de consument en aan de producent zelf gelaten. 

70 De industrie verlangt terecht zekerheid over de door de over-
heid vastgestelde milieurandvoorwaarden, waarbinnen zij in 
de toekomst haar werkzaamheden zal hebben te verrichten. 
De zeer kapitaalintensieve produktieprocessen maken het im- 

mers niet mogelijk van de ene dag op de andere het produk- 1 
tieproces aan te passen. Ook de sociale problemen die een 
herziening van de aard van het produktieproces te weeg 
brengen, stelt de eis van zekerheid. 
Het is voor een consistent milieubeleid onontkoombaar dat 5 
de milieu-effecten van de maatschappelijke activiteiten 
worden vastgesteld. Zij dienen mede in de overwegingen be-
trokken te worden bij de vaststelling deel te zijn van de 
streek- en bestemmingsplannen. Binnen deze plannen zal het 
milieufacet tegen de andere facetten moeten worden afgewo- 10 
gen. Per gebied zullen uiteindelijk de niet te overschrijden 
milieunormen moeten worden vastgesteld. Aan de hand van 
de geregistreerde emissiegegevens kan dan worden vastge-
steld of een bepaald gebied zich wel of niet voor vestiging of 
uitbreiding van een bepaalde industriële activiteit of voor een 15 
voortgaande verstedelijking leent. 
De aantasting van het milieu door activiteiten in een land 
blijft niet tot het land zelf beperkt. Dit maakt internationale 
coördinatie van het milieubeleid onontkoombaar. De nood-
zaak hiertoe bestaat ook om concurrentievervalsing te voor- 20 
komen. 
Milieubeleid staat niet los van andere beleidsonderdelen. Het 
vormt in tegendeel een onlosmakelijk onderdeel van vele an-
dere vormen van beleid, zoals het vervoerbeleid, het land-
bouwbeleid, het energiebeleid, het sociale beleid en het re- 25 
creatiebeleid. Steeds zal in deze beleidsonderdelen het spe-
cifieke sectorbelang tegen het milieubelang moeten worden 
afgewogen. Milieubeleid is niet alleen een aangelegenheid 
van het rijk. Door de uitvoering ervan zo veel als mogelijk is 
bij de lagere overheden te leggen, wordt het milieubelang te- 30 
vens zo dicht mogelijk bij de individuele burger gebracht. 
Hierdoor wordt de kans vergroot dat men bereikt wat men 
wil bereiken, namelijk een vergroting van het milieubewust-
zijn van de burgers en daarmee een verandering van het ge-
drag van de burgers in een meer milieu-vriendelijke richting. 35 

M-00 to * :4 



1 Demografische ontwikkelingen 
De bevolkingsopbouw in ons land wordt gekenmerkt door 
een proces van vergrijzing en ontgroening. Vergrijzing houdt 

5 in dat het aandeel ouderen in de samenleving steeds sterker 
toeneemt (relatieve vergrijzing), terwijl tevens de gemiddelde 
levensduur nog immer hoger wordt (absolute vergrijzing). 
Ontgroening betekent dat de jongere leeftijdsklassen ten ge-
volge van de afnemende geboorten zowel in absolute als in 

10 relatieve zin worden uitgedund. 
Weliswaar neemt onze bevolking nog in omvang toe, de 
vruchtbaarheid in ons land daalt echter reeds geruime tijd en 
is sinds 1973 zelfs beneden het zogenaamde vervangingsni-
veau gekomen (d.w.z. een vruchtbaarheid van gemiddeld 2.1 

15 per vrouw, nodig om een bevolking als de onze constant te 
houden). Niettemin gaat onze bevolking nog enige tijd door 
met groeien. Dit is mede het gevolg van wat heet de demo-
grafische inertie, d.w.z. de omstandigheid dat het hoge 
vruchtbaarheidsniveau in het verleden heeft geleid tot een 

20 hoge concentratie vrouwen in de vruchtbare leeftijdsklassen. 
Naar schatting van het CBS zal onze bevolking omstreeks 
2005 haar grootste omvang bereiken; daarna treedt geleide-
lijk een daling op. 
Maar in de tussentijd gaat het proces van vergrijzing en ont- 

25 groening onverminderd verder. Tot de eeuwwisseling zal het 
aantal jongeren met enkele honderdduizenden verminderen, 
zullen de leeftijdsklassen van 20 tot 65 jaar met ongeveer 
achthonderdduizend personen toenemen, waarbinnen echter 
een aanzienlijke veroudering optreedt, en zal het aantal per- 

30 sonen ouder dan 65 jaar met ruim driehonderdduizend per-
sonen toenemen; hierbij neemt ook het aantal hoogbejaarden 
toe. 
Deze ontwikkelingen dienen als een gegeven te worden aan-
vaard. Het voeren van een actief bevolkingsbeleid tot ombui- 

35 van de geboorten-tendens lijkt geen uitzichtvolle onder- 
neming; in andere landen heeft een dergelijk beleid nimmer 
in grote successen geresulteerd. Ook het voeren van een ac-
tief migratiebeleid uit demografische overwegingen lijkt niet 
zinvol; de hiermee gepaard gaande problemen maken zulk 

40 een beleid zelfs prohibitief. 
Derhalve zal ingespeeld moeten worden op de gevolgen van 
de demografische ontwikkelingen. Economisch en budgettair 
relevant is in het bijzonder de wijziging in de zogenaamde de-
mografische druk, d.w.z. de groene resp. grijze druk op het 

45 economische draagvlak. Weliswaar valt te verwachten - zoals 
hierboven reeds werd vermeld - dat de potentiële beroepsbe-
volking (leeftijdsklassen 20-64) zich tot na de eeuwwisseling 
nog flink zal uitbreiden, de onderlinge verhouding tussen 
groene en grijze druk gaat echter in sterke mate veranderen. 

50 Bovendien zal binnen de leeftijdsklassen 20-64 een aanmer-
kelijke veroudering optreden. 
Daarbij dient bedacht te worden, dat de behoefte aan collec-
tieve voorzieningen in de verschillende leeftijdsklassen enorm 
uiteenloopt. Zo valt globaal te becijferen, dat de gemiddelde 

55 sociale zekerheidsuitgaven, inclusief uitgaven voor de ge-
zondheidszorg, per persoon in de leeftijdsklasse 80+ onge-
veer acht maal zo groot zijn als in de leeftijdsklasse 0-19, zes 
maal zo groot als in de leeftijdsklasse 20-44, twee maal zo 
groot als in de leeftijdsklasse 45-65 en nog beduidend groter 

60 dan in de leeftijdsklasse 65-79. Het verband tussen onderwij-
suitgaven en leeftijdsklasse ligt uiteraard precies omgekeerd: 
deze uitgaven komen vrijwel geheel ten goede aan de leef-
tijdsklasse 0-19, met daarnaast enige uitgaven voor de leef-
tijdsklasse 20-44. 

65 Teneinde de grijze druk op het economische draagvlak te 
kunnen opvangen zal het noodzakelijk zijn dit draagvlak zo-
veel mogelijk te versterken. Willen wij op den duur onze ou-
deren kunnen verzorgen, dan is namelijk een herstel van het 
proces van krachtige groei en conditio sine qua non. 

70 Hierbij dient aangetekend te worden, dat op demografische 
gronden in de komende decennia geen verkrapping van de 
arbeidsmarkt te verwachten valt. Wel zal de instroom van 
jongeren in de arbeidsmarkt de gevolgen ondergaan van de  

ontgroening; het probleem van de jeugdwerkloosheid wordt 
dienovereenkomstig minder acuut. Dit opent goede perspec-
tieven voor een vergroting van de arbeidsmarktparticipatie 
van in het bijzonder jeugdige vrouwen. Op het vraagstuk van 
de arbeidsmarktparticipatie van de vrouw wordt elders in dit 5 
rapport teruggekomen, namelijk daar waar de emancipatie 
aan de orde is. In dit verband wordt geconstateerd dat naar 
verwachting door de werking van de arbeidsmarkt althans de 
entree van de jongere vrouw op de arbeidsmarkt gaandeweg 
gemakkelijker zal worden. 10 
Voor wat betreft het individuele eindpunt van de arbeids-
marktparticipatie zijn wij van mening, dat afgezien moet 
worden van verdere, algemeen werkende arbeidstijdverkor-
ting. De VUT heeft in ons land zo'n vlucht genomen, dat wer-
ken na het 60ste levensjaar tot de uitzonderingen gaat beho- 15 
ren. Dat leidt slechts tot een onnodige vergroting van de grij-
ze druk. Onder handhaving van reeds VUT-gerechtigden 
dient de VUT dan ook te worden beëindigd. Gestreefd moet 
worden naar individualisering van de arbeidsmarktparticipa- 
tie, ook in die zin dat de mogelijkheid daartoe voltijds of 20 
deeltijds dient te bestaan na het 655te levensjaar. Dit kan 
niet alleen bijdragen tot een vermindering van de grijze druk 
op het draagvlak, maar ook tot de persoonlijke levensvervul-
ling; bovendien kan het een bijdrage vormen tot volledige be-
nutting van de tijdens de levensloop opgebouwde expertis€ 
Belangrijk is voorts een goede regeling van de oudedags-
voorziening. Het lijkt onjuist om te dezen uitsluitend het oog 
te richten op de AOW; primair dient gestreefd te worden naar 
activering van de eigen verantwoordelijkheid en spaarzin. De 
animo tot aanvullende pensioenvoorzieningen dient dan ook 30 
te worden gestimuleerd, ook voor personen die niet onder 
bedrijfspensioenfondsen vallen. Tot de laatste behoren ook 
de alleenstaande vrouwen, die  òf  door een korter arbeidsver-
leden  òf  door verouderde opvattingen in pensioenregelingen, 
nog minder dan de mannen van dezelfde leeftijd aan pen- 35 
sioenopbouw hebben kunnen doen. Van belang is hierbij, dat 
een afdoende regeling wordt getroffen om de gevolgen van 
pensioenbreuk op te vangen; hierdoor wordt tevens de ar-
beidsmobiliteit bevorderd. 
Het uitgavenbeleid van de overheid zal van meet af aan 40 
structureel rekening moeten houden met de demografische 
verschuivingen, bij voorbeeld in de vorm van een budgettaire 
accentverlegging naar de departementen van WVC en van 
SoZaW. Een dergelijk beleid zou mede betrekking dienen te 
hebben op de financiële verhouding tussen het rijk en de ge- 45 
meenten en op de onderlinge verhouding van de gemeenten. 
Zo trekt het de aandacht, dat de verdelingsmaatstaven van 
de algemene uitkering uit het Gemeentefonds niet mede zij 
afgestemd op de bevolkingsopbouw van de onderscheidene 
gemeenten, terwijl de uitgaven van de gemeenten hiervan wel 50 
de invloed ondervinden; in een land als Denemarken wordt 
deze relatie wel gelegd. Decentralisatie dient ook hier de 
doelmatigheid. 
De demografische ontwikkelingen maken een op de lange 
termijn gericht beleid onontkoombaar. Dit beleid moet  on-  55 

derwerp vormen van het regeeraccoord ter gelegenheid van 
de formatie van 1990. Over dit beleid dient regelmatig te 
worden gerapporteerd aan de Staten Generaal. Hierdoor kan 
voor zover nodig ook externe druk worden uitgeoefend op 
departementen die budgettair voor dit beleid moeten inleve- 60 
ren. 

IMH 



1 5 Migranten in Nederland 
De Nederlandse bevolking bestaat op het moment voor on-
geveer 7% uit mensen die uit andere samenlevingen en ande-

5 re delen van de wereld afkomstig zijn. Dat percentage zal nog 
stijgen, al ware het alleen al door een hoger kindertal. Weini-
gen van hen keren terug. De Nederlandse samenleving zal 
daardoor veranderen. Dit gaat niet zonder problemen ge-
paard: hoe men het ook keert of wendt, het anders zijn van 

10 veel van de mensen waarom het gaat is op zich voor velen 
een probleem; deze mensen behoren bovendien veelal tot de 
zwakken in onze samenleving. 
Bij het oplossen van deze problemen dient van de volgende 
uitgangspunten te worden uitgegaan: 

15 
- De Nederlandse samenleving heeft in het verleden getoond 

zich op veranderingen te kunnen instellen door erop posi-
tief te reageren en eraan nieuwe impulsen te ontlenen. Dat 
moet ook nu kunnen. 

20 
- Tolerantie is door de eeuwen heen op veel, hoewel niet op 

alle punten een kenmerk geweest van de Nederlandse sa-
menleving. Dat is ook thans het geval. Die tolerantie moet, 
om te beginnen vanuit de samenleving zelf, in het bijzonder 
tegenover migranten worden betoond. Zij mogen niet geï-
soleerd worden. 

- Migranten hebben er uiteraard recht op te zijn zoals zij zijn, 
maar zij moeten ook medeburgers worden, die zich niet 

30 isoleren, maar volwaardig aan de samenleving deelnemen. 
Dat betekent gelijke rechten, maar ook gelijke plichten; Ne-
derland moet geen samenleving worden waarin verschillen-
de rechtsstructuren gelden. Dat betekent ook: geen voor-
keursbehandeling, behalve als het erom gaat de aanpas- 

35  sing  te vergemakkelijken en te helpen achterstanden weg 
te werken. Dit betreft vooral de tweede generatie. Van de 
migranten zelf moet,een eigen inspanning worden verwacht 
om het doel, Nederlander zijn als alle andere Nederlanders, 
te bereiken. Dit alles houdt tenslotte niet in, dat ze zich niet 

40 mogen verenigen, in de ruimste zin van het woord. 

- Het is gewenst nieuw in ons land gekomenen te stimuleren 
na verloop van redelijke tijd een bewuste keuze te maken 
tussen blijven of terugkeren. Vrijwillige terugkeer naar het 

45 land van herkomst moet uiteraard mogelijk blijven, maar 
dat betekent dan wel dat men, afgezien van een beperkte 
overgangsperiode, geen aanspraken meer heeft op de 
voorrechten die Nederlanders hebben. 

50 Het op basis van deze uitgangspunten te voeren beleid moet 
onder meer de volgende elementen bevatten: 

1. De beheersing van de Nederlandse taal moet verplicht 
worden gesteld als men hier wil blijven. Werkelijk geïnte- 

55 greerd functioneren is zonder een beheersing van het Ne-
derlands niet mogelijk. 

2. De nieuwe Nederlanders moeten gelijke toegang hebben 
tot alle Nederlandse gemeenschapsvoorzieningen. Tijdelij-
ke bijzondere faciliteiten om achterstanden weg te werken 

60 zijn verantwoord én gewenst. 

3. Ook gelijke toegang tot de arbeidsmarkt behoort vanzelf-
sprekend te zijn. Dat zal moeten worden gestimuleerd. De 
overheid kan dienaangaande een voorbeeld geven. 

654. Alle vormen van discriminatie en achterstelling moeten 
met beslistheid worden bestreden, ook door de overheid 
(Wet Gelijke Behandeling). 

5. De positie van vrouwen met een andere culturele achter-
grond verdient bijzondere aandacht. 

70 6. Er moet geen onbeperkte vestigingsvergunning worden 
verleend aan migranten, die er niet voor kiezen, of te lang 
aarzelen met ervoor te kiezen, Nederlander te worden. 
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1 6 Asiel- en vreemdelingenbeleid 
De laatste jaren treedt in ons tand - evenals in andere West-
europese landen - een explosieve stijging op van het aantal 

5 individuele asielaanvragen. Zo bedroeg dit aantal in 1986 bij-
na het vijfvoudige van het aantal in 1982 (5865 resp. 1214); in 
1987 beloopt dit aantal nog zeer aanzienlijk meer. Gezien de 
onzekere situatie in vele delen van de wereld alsmede de 
sterk vergrote mogelijkheden tot mobiliteit bestaat helaas 

10 geen uitzicht op afneming van de vluchtelingenstroom. 

Ingevolge art. 15 Vreemdelingenwet kunnen vreemdelingen 
door de Minister van Justitie (c.q. de Staatssecretaris) als 
vluchteling worden toegelaten wanneer zij afkomstig zijn uit 

15 een land waar zij gegronde reden hebben om te vrezen voor 
vervolging wegens hun godsdienstige of politieke overtuiging, 
hun nationaliteit dan wel het behoren tot een bepaald ras of 
tot een bepaalde sociale groep. Toelating als vluchteling op 
grond van deze criteria houdt in verlening van de zogenaam- 

20 de A-status; de houder van deze status heeft in principe het 
recht om voor onbepaalde tijd in ons land te verblijven (art. 
10, eerste lid, sub b, Vreemdelingenwet). Men is dan wat heet 
,,verdragsvluchteling", omdat genoemde criteria overeen-
stemmen met die van het Vluchtelingenverdrag waarbij Ne- 

25 derland partij is, en men geniet bijzondere bescherming: het 
is aan de overheid verboden om hen terug te sturen naar een 
land waar hun leven werd bedreigd (non-refoulement), terwijl 
intrekking van de verblijfstitel slechts mogelijk is op de be-
perkte gronden die gelden voor intrekking van een vesti- 

30 gingsvergunning. Voorts is intrekking mogelijk bij wijziging 
van de omstandigheden, waardoor de vluchteling in de gele-
genheid is zich zonder gevaar voor vervolging buiten Neder-
land te vestigen, tenzij hij dringende redenen heeft daarvan 
geen gebruik te maken (art. 15, derde lid, Vreemdelingen- 

35 wet). 

Asielzoekers die niet aan genoemde criteria voldoen kunnen 
worden toegelaten als asielgerechtigden; hen wordt dan de 
zogenaamde B-status toegekend. De Minister (c.q. Staatsse- 

40 cretaris) kan deze verblijfstitel verlenen op grond van klem-
mende redenen van humanitaire aard. Zij vindt plaats om de 
vreemdeling toch asiel te verlenen in gevallen, waarin onvol-
doende aannemelijk is dat hij te vrezen heeft voor vervolging 
in de zin van de wet, maar wel aannemelijk is dat voor hem 

45 zo ernstige bezwaren bestaan tegen terugkeer naar het land 
van herkomst, dat zulks van hem in redelijkheid niet kan 
worden gevergd. Deze verblijfstitel is gekwalificeerd in die zin 
dat er geen beperkingen en voorschriften aan worden ver-
bonden; zij is echter van tijdelijke aard (art. 9 Vreemdelingen- 

50 wet). 

In de praktijk worden uiteraard lang niet alle individuele aan-
vragen tot toelating als hetzij verdragsvluchteling hetzij asiel-
gerechtigde gehonoreerd. Veelal betreft het oneigenlijke ver- 

55 zoeken, in die zin dat het verzoek in werkelijkheid econo-
misch gemotiveerd is. Ook kan het zijn dat er een ander land 
van eerste opvang bestaat, m.a.w. verzoeker verbleef eerst in 
een ander land waar hij asiel had kunnen aanvragen. Vindt 
toelating plaats, dan geschiedt zulks meestal door verlening 

60 van de B-status. 

De steeds wassende stroom van asielaanvragen doet echter 
de noodzaak rijzen om - met name ten opzichte van poten-
tiële vluchtelingen - duidelijk kenbaar te maken, dat Neder- 

65 land slechts een beperkte opvangcapaciteit bezit en dien-
overeenkomstig een stringent toelatingsbeleid moet voeren. 
Uiteraard zal Nederland ten volle aan zijn verdragsverplich-
tingen moeten voldoen. Dat neemt niet weg, dat de criteria 
scherp dienen te worden toegepast en door ingrijpende toet- 

70  sing  moeten worden afgedekt, waardoor m.n. economisch 
gemotiveerde asielzoekers effectief worden geweerd. Ook 
aan genoemde weigeringsgrond wegens het bestaan van een 
ander land van eerste opvang dient resoluut de hand te  

worden gehouden. Essentieel is, dat dit verscherpte beleid in 1 
den vreemde voldoende bekend wordt gemaakt. 

Wel zullen de inspanningen van ons land blijvend gericht 
moeten zijn op leniging van de nood van vluchtelingen; ge- 5 
zien de toenemende nood zullen deze inspanningen zelfs nog 
moeten worden opgevoerd. Een oplossing zal echter niet 
meer zozeer moeten worden gezocht in onderbrenging van 
vluchtelingen alhier, doch veeleer in het bieden van materiële 
ondersteuning opdat vluchtelingen een nieuw bestaan kun- 10 
nen opbouwen in een land in de eigen regio. 

De hier voorgestane verscherping van het toelatingsbeleid zal 
er overigens niet aan af moeten doen, dat Nederland - 
evenals zulks in het verleden het geval was - jaarlijks een in 15 
internationaal verband overeengekomen quantum vluchtelin-
gen via het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen te 
Genève blijft opnemen. 

Met het oog op de komende onafhankelijkheid van Aruba en 20 
eventueel van de Nederlandse Antillen dient voorts voorko-
men te worden, dat een situatie optreedt zoals bij de onaf-
hankelijkheid van Suriname ontstond, t.w. de overkomst naar 
Nederland van een aanzienlijk deel van de bevolking. De ge-
biedsdelen in de West verliezen aldus de voor de verdere 
ontwikkeling noodzakelijke populatie, terwijl Nederland een 
dergelijke toestroom niet naar behoren kan verwerken; ook 
voor de individuele betrokkenen is deze situatie uiteindelijk 
niet gunstig. Tegen deze achtergrond werd in het kader van 
de totstandkoming van de grondwetsherziening van 1983 af- 3C 
gezien van opneming van een grondwettelijk gewaarborgd 
recht van toegang van alle Nederlanders tot het Nederlands 
grondgebied. In dit voetspoor zal derhalve de Vreemdelin-
genwet moeten worden aangepast. Dit heeft echter geen ge-
volgen voor de mogelijkheid van vluchtelingschap dan wel 35 
van asielgerechtigdheid. 

Ook overigens zal het vreemdelingenbeleid stringent dienen 
te worden gevoerd. Met inachtneming van de humanitaire ei-
sen van gezinshereniging van buitenlandse werknemers zal 40 
restrictief dienen te worden gereageerd op verlangens tot 
toelating van overige familieleden. 

In het bijzonder zal gewaakt dienen te worden tegen de aan-
wezigheid van illegalen. Hun permanent door uitzetting be- 45 
dreigde positie leidt er toe, dat zij in veel opzichten een juri-
disch rechteloos bestaan voeren en aldus veelal trekken gaar 
vertonen van een nieuw proletariaat. Hiertegen geeft een ge-
neraal pardon geen soelaas; dit zuivert weliswaar de be-
staande situatie maar zuigt onmiddellijk een nieuwe stroom 50 
illegalen aan. Er zal dan ook naar gestreefd dienen te worden 
de feitelijke en de juridische situatie met elkaar in overeen-
stemming te houden door er op toe te zien dat slechts 
vreemdelingen met een verblijfstitel in Nederland verblijven. 

W. 



7.1  Algemeen  II 

5 Onderwijs is het middel bij uitstek om de mens als individu 
en als sociaal en cultureel wezen, in staat te stellen zich over-
eenkomstig zijn mogelijkheden en interesses te ontplooien en 
zelfstandig de richting van zijn leven te bepalen. 
Het onderwijsbeleid dient daarom gericht te zijn op het 

10 scheppen van gelijkwaardige mogelijkheden voor iedereen. 
Startposities zijn echter niet voor iedereen gelijk. Daarom 
moeten zonder dat dit gaat ten koste van de hoogbegaafden, 
achterstandsposities in een zo vroeg mogelijk stadium 
worden weggewerkt en behoort het onderwijs te inspireren 

15 tot het verwerven van bij de eigen aard en aanleg passende 
kennis en vaardigheden. Onderwijs behoort tevens dienst-
baar te zijn aan de behoeften van de maatschappij en zich 
derhalve te richten op maatschappelijke ontwikkelingen. In 
deze visie is onderwijs een welzijns- en welvaartsvoorziening. 

20 Tegen deze achtergrond is het de verantwoordelijkheid van 
de overheid, dat Nederland kan beschikken over een deug-
delijk, doelmatig en kwalitatief hoogwaardig stelsel van sa-
menhangende onderwijsvoorzieningen. 
Deze verantwoordelijkheid van de overheid betekent geens-
zins dat onderwijs ook moet worden verzorgd vanwege de 
overheid; integendeel. Het betekent evenmin dat het onder-
wijsstelsel moet leiden tot uniformiteit, maar wel dat er spra-
ke moet zijn van samenhangende voorzieningen. 
De overheid heeft zich op het terrein van het onderwijs teveel 

30 een paternalistische, sturende rol toegemeten en bemoeit 
zich onnodig met details van het beheer van onderwijsinstel-
lingen. Dat is niet efficiënt en holt de verantwoordelijkheid 
van school- en instellingsbesturen onnodig uit. 
Er is ruimte voor afstoting van uitvoerende taken naar de in- 

35 stellingen zelf en voor versterking van hun zelfregulerend ver-
mogen. Dat moet gepaard gaan met afslanking van het mi-
nisterie van Onderwijs en Wetenschappen. Bevorderd moet 
worden dat instellingen van openbaar onderwijs de status 
krijgen van bijzonder neutraal onderwijs. De noodzakelijke 

40 samenhang van het stelsel heeft betrekking op de aanslui-
tings- en doorstroomproblematiek, op samenhangende leer-
wegen. Dat kan in een pluriform stelsel worden gerealiseerd. 
De maatschappelijke ontwikkelingen zullen leiden tot veran-
deringen in de deelname aan en in de vraag naar Onderwijs. 

45 ontgroening en vergrijzing zullen een verschuiving teweeg-
brengen van de deelname aan basisonderwijs naar de deel-
name aan voortgezet en hoger onderwijs. De deelname van 
vrouwen aan het hoger onderwijs zal nog groeien en meer in 
het algemeen zal meer sprake zijn van wederkerend onder- 

50 wijs. Dat vereist reallocatie van financiële middelen tussen de 
verschillende onderwijssoorten en heroverweging van het re-
tributiebeleid in de zin dat meer dan nu het geval is voor het 
gevolgde onderwijs zal moeten worden betaald. 
De maatschappij wordt kennisintensiever. Dat leidt tot een 

55 toenemende behoefte - kwantitatief en kwalitatief - aan 
middelbaar en hoger opgeleiden. Het onderwijsstelsel zal 
daarop passend moeten reageren en anticiperen. Het voor-
gaande leidt tot de in de volgende drie paragrafen uitgewerk- 

60 te aandachtspunten. 

7.2 De inrichting van het stelsel 

Het beleid zal er meer dan tot nu toe op gericht moeten zijn, 
dat het onderwijsstelsel zodanig is ingericht dat horizontale 
en verticale aansluitingen en doorstroommogelijkheden 

65 worden gegarandeerd. Dat vereist onder meer dat de ver-
schillende onderwijsniveaus door de overheid worden voor-
zien van eindtermen, d.w.z. eindniveaus van kennis en vaar-
digheden, die aansluiten op de ingangniveaus van het vervol-
gonderwijs. 

70 Het stelsel zal bovendien zodanig moeten zijn ingericht, dat 
individuele leerwegen mogelijk blijven, met name voor zwak-
begaafden en voor hoogbegaafden. 
De grondwettelijke vrijheid van onderwijs moet gerespec- 

teerd blijven, zodat de vrijheid van richting en inrichting 
daadwerkelijk vorm en inhoud kan krijgen (pluriformiteit). De 
vraag rijst niettemin - waar de grondwet zich strikt genomen 
beperkt tot het basisonderwijs - of de analoge toepassing 
van dit vrijheidsbegrip op het voortgezet en hoger onderwijs, 5 
niet ter discussie moet komen. De als gevolg daarvan ontsta-
ne verzuiling vormt namelijk een zekere belemmering voor 
schaalvergroting en de daarvoor noodzakelijke fusies, con-
centraties en dergelijke. In elk geval zal moeten worden ge-
streefd naar de status van bijzonder neutraal onderwijs voor 10 
het huidige openbaar onderwijs. Voortgaande taakverdeling 
en concentratie bij het hoger onderwijs blijft geboden. Daar-
bij zal aandacht moeten worden besteed aan de afstemming 
tussen het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroeps- 
onderwijs. 15 
De op grond van schaalvergrotings-, taakverdelings- en con-
centratieprocessen verkregen opbrengsten moeten in princi-
pe kunnen worden ingezet voor kwalitatieve verbeteringen en 
voor vernieuwingen bij het onderwijs. Daarbij moet het weg-
nemen van apparatuurachterstanden hoge prioriteit hebben. 20 
De toekomstige positie van het speciaal onderwijs moet 
worden heroverwogen. De groei daarvan moet worden afge-
remd. Het voortbestaan van het speciaal onderwijs als zoda-
nig moet echter niet in discussie komen. 
De autonome school, met zijn veelheid van taken, moet in 25 
staat worden gesteld de inrichting van het Onderwijs zelf 
vorm te geven. Versterking van het management en het op 
functiedifferentiatie gerichte beleid, gekoppeld aan een pres-
tatiegebonden honoreringsbeleid, moet een beter carrière-
perspectief aan onderwijsgevenden bieden. Het op verster- 30  
king  van de autonomie van instellingen van hoger onderwijs 
gerichte beleid moet worden voortgezet. 
Bij de inrichting van het stelsel van onderwijsvoorzieningen 
en de ontwikkeling van onderwijsprogramma's moet rekening 
worden gehouden met de toenemende behoefte aan interna- 35 
tionalisering van het onderwijs. 

r :c'Ti unhi 

De zorg van de overheid moet vooral tot uitdrukking komen 
in de bevordering en de bewaking van de kwaliteit van het 40 
onderwijs. Dat vereist bijzondere zorg voor de kwaliteit van 
de opleiding van onderwijsgevenden. Ook bij die opleidingen 
zijn door de overheid te formuleren en te toetsen eindtermen 
vereist. 
De prestatie van onderwijsinstellingen moet worden zichtbaar 45 
gemaakt via periodieke publikatie van leerplannen en leerre-
sultaten. 
De kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek bij instellin-
gen van hoger onderwijs moet periodiek worden getoetst 
door onafhankelijke visitatiecommissies. De resultaten 50 
moeten worden gepubliceerd. 
De onafhankelijke positie van de inspectie van het onderwijs 
moet worden versterkt. Inspectierapporten moeten openbaar 
zijn. 
Het werkklimaat, de arbeidsvoorwaarden en het carrièreper- 55 
spectief voor onderwijsgevenden dienen zodanig te worden 
verbeterd, dat het weer aantrekkelijk wordt een onderwijsge-
vende functie te vervullen. De  brain-drain bij het hoger on-
derwijs en bij het beroepsonderwijs kan hiermede worden te- 
gengegaan. 60 
Teneinde leerlingen en studenten beter voor te bereiden op 
de informatiemaatschappij moet op alle niveaus aandacht 
worden geschonken aan de methoden, technieken en toepas-
singsmogelijkheden van de informatica. De effecten van de 
informatica en de mogelijkheden van nieuwe vormen van in- 65 
formatieoverdracht, zullen voor alle vormen van onderwijs 
geconcretiseerd moeten worden. 
De onderwijsprogramma's zullen op alle niveaus zodanig 
moeten worden samengesteld, dat sprake is van een verant-
woord evenwicht tussen exacte vakken en de cultuurgeoriën- 70 
teerde vakken. 
De behoefte aan hoger opgeleiden zal groeien. Daarom is het 
nodig: 
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1 - het rendement van het hoger Onderwijs te verbeteren, met 
behoud van de kwaliteit; 

- de participatie aan het hoger onderwijs te verhogen, onder 
5 meer door de aansluiting van het voortgezet onderwijs op 

het hoger onderwijs te verbeteren; 

- voor de toelating tot het hoger onderwijs moeten eisen 
worden gesteld aan de samenstelling van het eindexamen-

10 pakket van het voorafgaande onderwijs; 

- het fundamenteel onderzoek aan universiteiten te bescher-
men en voldoende ruimte te behouden voor toegepast on-
derzoek; 

15 
- het onderwijs in de tweede fase kwalitatief en kwantitatief 

te versterken; 

- in de  beta-cultuur de alpha- en gamma-disciplines te be-
20 schermen; 

- een beleid te ontwikkelen dat leidt tot behoud van topta-
lent; 

25 - de bestuursstructuur van de universiteiten - die alom inef- 
ficiënt en inflexibel wordt geacht - te heroverwegen. 

7.4 Beroepsonderwijs 

Ook in de jaren negentig zal aan beroepsonderwijs en -op- 
30 leiding zeer veel aandacht moeten worden besteed, wil 

men een toenemend tekort aan vaklieden voorkomen. Be-
vordering van het volgen van de combinatievariant in het 
LBO zal kunnen zorgen voor de noodzakelijke instroom in 
het leerlingwezen. MBO en HBO zullen aan de vraag naar 

35 hoger geschoolden moeten kunnen voldoen. Dwarsverban-
den en schakelprogramma's moeten ervoor zorgen, dat 
doorstroomkansen aanwezig zijn. Door deskundigen uit het 
bedrijfsleven bij het onderwijs te betrekken en het bedrijfs-
leven medezeggenschap te geven over lesprogramma's en 

40 eindtermen, wordt bevorderd, dat niet de techniek van het 
verleden, maar die van de toekomst wordt bijgebracht. 
Doelgerichte voorlichting moet de belangstelling voor dit 
onderwijs verbreden en duidelijk maken, dat hier geen 

45 sprake is van restonderwijs. 

LL 
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1 8 Jeugdbeleid 
De afgelopen decennia hebben sterke sociaal-culturele ver-
anderingen te zien gegeven. De maatschappij is in toene- 

5 mende mate geïndividualiseerd; de maatschappelijke er-
kenning van andere samenlevingsvormen dan het traditio-
nele gezin is toegenomen; de duurzaamheid van aangegane 
verbintenissen is verminderd. Tegelijkertijd is speciaal de 
jeugdcriminaliteit gestegen en heeft het beroep op onder- 

10 wijs, in het bijzonder als gevolg van psychische problemen, 
verontrustende vormen aangenomen. Het is niet uitgeslo-
ten, dat dit samenhangt met een minder stabiele leefsitua-
tie voor de jeugdigen, enerzijds doordat de situatie thuis 
labieler is geworden, anderzijds doordat het geheel van al- 

15 gemeen aanvaarde normen en waarden aan sterke veran-
deringen onderhevig is geweest. 
Het ziet er niet naar uit dat het proces van sociaal-culturele 
veranderingen het volgende decennium tot stilstand zal ko-
men. Onder invloed van de technische vooruitgang en de 

20 daarmede gepaard gaande verdere welvaartsstijging zal de 
individualisering van de maatschappij nog verder doorzet-
ten. Er moet worden voorkomen, dat hiermede de jeugdsi-
tuatie nog verder verslechtert. Ten einde een evenwichtige 
emotionele en rationele volwassenheid van jonge kinderen 
te garanderen, zullen deze kinderen moeten opgroeien in 
een stabiele leefsituatie met ruimte voor primaire, affectie-
ve bindingen en zekerheden ten aanzien van normen en 
waarden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ou-
ders. De overheid kan en mag daarin naar het oordeel van 

30 liberalen niet treden. Dat is anders voor die maatscháppe-
lijke activiteiten, waarmee de overheid wel in meerdere of 
mindere mate bemoeienis heeft. Zo zullen in het onderwijs 
de pedagogische aspecten meer aandacht moeten krijgen 
met de kanttekening, dat het onderwijs de taak en verant- 

35 woordelijkheid van ouders niet kan en niet mag overne-
men. De school zal het kind duidelijkheid moeten bieden, 
waaraan het zekerheden kan ontlenen. Het bijbrengen van 
normbesef kan Ook als een taak van de school worden ge-
zien. Bovendien zal er meer aandacht moeten worden ge- 

40 geven aan de emotionele ontwikkeling van het kind. Met 
name geldt dat voor kleuters en in de eerste jaren van het 
basisonderwijs en voor kinderen in de puberteitsleeftijd in 
de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. Meer dan 
voorheen zullen in de jeugdhulpverlening, die naar haar 

45 aard met kinderen met problemen te maken heeft, het bie-
den van zekerheden en het bijbrengen van normbesef als 
essentiële aspecten van hulp centraal moeten staan. De 
Nenselijkheid van drempelverlaging, die met name in de 
ambulante jeugdhulpverlening tot uiting komt in het propa- 

50 geren van een zekere mate van vrijblijvendheid en in het 
doen van een beroep op de eigen keuze en de zelfstandig-
heid van het kind, moet worden afgezet tegen de wenselijk-
heid van het bieden van duidelijkheid, zowel met betrek-
king tot de inhoud van het hulpaanbod als met betrekking 

55 tot de verplichtingen van de jeugdige zelf. Kinderopvang is 
een belangrijke voorwaarde voor de emancipatie van de 
vrouw. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om 
een keuze te maken uit de vele vormen van kinderopvang. 
Gegeven de belangen van het jonge kind, met name met 

60 betrekking tot de emotionele ontwikkeling en de stabiliteit 
in de leefsituatie, zal een goede kwaliteit van de kinderop-
vang nagestreefd moeten worden. Het is wenselijk, dat ou-
ders zoveel mogelijk betrokken worden bij het bestuur en 
de organisatie van kinderopvangvoorzieningen. 

65 
Voor jongvolwassenen zullen de consequenties moeten 
worden getrokken uit de verlaging van de meerderjarigheid 
tot achttien jaar. Geleidelijk zal de onderhoudsplicht van ou-
ders van jongeren van achttien jaar en ouder af moeten ne-

70 men onder gelijktijdige vergroting van financiële zelfstandig-
heid van deze jongeren. Onder andere de fiscale wetgeving, 
de wet studiefinanciering en de wetgeving op het gebied van 
de sociale zekerheid zullen daaraan aangepast moeten  

worden. Bijzondere aandacht zal geschonken worden aan de 1 
economische zelfstandigheid van jonge vrouwen van achttien 
jaar en ouder, die in het kader van het emancipatiebeleid vol-
waardige toegang tot de arbeidsmarkt dienen te hebben on- 
der gelijkwaardige aanvaarding van de plichten, die voor 5 
werknemers uit het sociaal zekerheidsstelsel voortvloeien. 

Voor de tweede en derde generatie jongeren uit allochtone 
groepen zal een specifiek beleid noodzakelijk blijven om hen 
in staat te stellen culturele kloven te overbruggen en achter- 10 
standen op het gebied van onder andere onderwijs, werkge-
legenheid en huisvesting in te halen. Er zal speciale aandacht 
geschonken moeten worden aan de positie van jonge meisjes 
uit bepaalde allochtone groepen, die naast algemene proble-
men van sociale achterstand en discriminatie dikwijls ook bij- 15 
zondere culturele problemen hebben in de eigen familie, 
waardoor aansluiting bij de Nederlandse samenleving zeer 
moeilijk wordt gemaakt. 

In het algemeen dient een liberaal jeugdbeleid consequent 20 
gericht te zijn op de individuele ontplooiing van elk kind ten-
einde het in staat te stellen op latere leeftijd zelfstandig keu-
zen te maken, daarvoor de verantwoordelijkheid te dragen, 
zich medeverantwoordelijk voor anderen te voelen en ver- 
draagzaam te leren zijn tegenover andersdenkenden. 25 
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'9 Emancipatie 
Als liberalen onderschrijven wij de hoofddoelstelling van het 
door de Tweede. Kamer aanvaarde beleidsplan emancipatie. 

5 Deze doelstelling luidt: ,,Het bevorderen van de ontwikkeling 
van de huidige maatschappij, waarin het seksenverschil nog 
in zo grote mate is geïnstitutionaliseerd, naar een pluriforme 
maatschappij, waarin ieder ongeacht sekse of burgerlijke 
staat de mogelijkheid heeft een zelfstandig bestaan te ver- 

10 werven en waarin vrouwen en mannen gelijke rechten, kan-
sen, vrijheden en verantwoording kunnen realiseren". Dit uit-
gangspunt biedt goede kansen, dat een liberaal beleid op het 
gebied van de emancipatie in de komende periode wordt ge-
realiseerd. 

15 Juist omdat het hier in de eerste plaats gaat om relaties tus-
sen individuen onderling is terughoudendheid van de over-
heid geboden. Het ligt niet op de weg van de overheid hierbij 
uit te gaan van morele waarden. Pleiten voor individualisering 
en de gelijkstelling van uiteenlopende leefvormen (inclusief 

20 alleen-wonenden en samenlevende homosexuele mannen en 
vrouwen) aan het huwelijk is geen pleidooi tegen het huwelijk, 
en nog minder een moreel oordeel. Voor liberalen staat voor-
op, dat ieder zelf moet kunnen uitmaken, welke vorm van le-
ven of samenleven hij of zij verkiest, dat het de overheid niet 

25 past daarover een moreel oordeel te hebben, en dat de over-
heid geen premie moet zetten op welke vorm van leven of 
samenleven dan ook. Zo ver zijn wij in ons land nog niet. Vor-
men van samenleven gelijk behandelen aan het huwelijk, zo-
als dat nu nog veelal gebeurt, is in principe strijdig met de 

30 individualiseringsgedachte: een individu is niet de helft van 
een stel. 
De overheid moet wel, waar dat nodig is barrières wegne-
men, die individuen zouden kunnen belemmeren hun eigen 
keuzen te doen. In concreto moeten het fiscale en sociale re- 

35 gime, waarbij ook aan pensioenrechten moet worden ge-
dacht, in een verantwoord tempo volledig worden geïndividu-
aliseerd, zij het dat in zekere mate met de kosten van kinde-
ren rekening kan worden gehouden. Het ligt op de weg van 
de overheid, voor zover groepen burgers (vrouwen, maar niet 

40 alleen zij) achterstanden hebben, eraan bij te dragen dat er 
gelijke kansen en mogelijkheden komen en hierbij waar nodig 
stimulerend op te treden. 
Voor werkelijke zelfstandigheid is zelfverworven inkomen de 
belangrijkste voorwaarde. Hoe sneller meer vrouwen (en  an- 

45 dere groepen, zoals de migranten aan het werk zullen kunnen 
gaan, des te sneller zal de emancipatie zich voltrekken. In het 
hoofdstuk demografische ontwikkelingen is geconstateerd 
dat mag worden verwacht dat de entree van de jongere 
vrouw op de arbeidsmarkt in de komende periode gaande- 

50 weg gemakkelijker zal worden, waarbij gerichte voorlichting 
aan meisjes bij de voorbereiding op beroep of studie voorlo-
pig nog nodig is. Het is de meest natuurlijke weg als de 
emancipatie door de ontwikkelingen in de samenleving en op 
de (arbeids)markt tot stand komt. Behalve aan het ruim baan 

55 geven aan deeltijdarbeid, zal de overheid specifieke aandacht 
dienen te geven aan de pensioenregelingen, zoals dit in het 
hoofdstuk over de demografische ontwikkelingen reeds is 
aangegeven. Overige oneigenlijke belemmeringen dienen 
door de overheid ter wering van discriminatie uit de weg te 

60 worden geruimd door een Wet Gelijke Behandeling. Herintre-
ding van vrouwen op de arbeidsmarkt zal waarschijnlijk min-
der door de demografische ontwikkeling worden bevorderd 
en ook op meer weerstanden stuiten. Om haar ontplooiing 
niet in de weg te staan en om verspilling van talent te vermij- 

65 den mogen die weerstanden ons niet weerhouden die herin-
treding te bevorderen. Waar dat mogelijk is dient de overheid 
een voorbeeldfunctie te vervullen. Dat laat onverlet de nood-
zaak tot eigen initiatief en doorzettingsvermogen van de be-
trokkenen. 

70 Vergroting van de mogelijkheden voor verantwoorde kinder-
opvang zal een belangrijke bijdrage zijn aan het bovenge-
noemde proces. Wij menen dat de kosten daarvan in begin-
sel door de betrokkenen zelf moeten worden gedragen. Als  

de vraag naar kinderopvang toeneemt, mag verwacht worden 1 
dat de markt daarbij een in belang toenemende rol gaat spe-
len. Voor zover en zolang de markt tekort schiet is stimule-
ring - zo nodig ook financieel - door de overheid (en ook 
door de werkgevers) gewenst. Verder moeten de kosten van 5 
kinderopvang tot tenminste de leerplichtige leeftijd voor de 
werkende ouder fiscaal aftrekbaar worden gemaakt. Vergro-
ting van de mogelijkheden van ouderschapsverlof is gewenst. 
Dit verlof wordt in beginsel gegeven zonder doorbetaling van 
salaris. 10 
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40 Ondanks een aanzienlijke verbetering van de groeiprestatie 
van de Nederlandse economie ten tijde van het eerste kabi-
net-Lubbers vergeleken met de jaren hieraan voorafgaand, is 
de feitelijke groei slechts beperkt gebleven tot de helft van 
wat potentieel haalbaar was. Ook in het regeeraccoord dat 

45 ten grondslag ligt aan het tweede kabinet-Lubbers wordt van 
een groeivoet van het reële nationale inkomen uitgegaan, die 
slechts de helft is van de potentiële groeivoet. Het gevolg van 
Je beperkte prduktiegroei is een groeivoet van de werkgele-
genheid, die nauwelijks voldoende is om de groei van de be- 

50 roepsbevolking op te vangen met als resultaat het hoog blij-
ven van de open en verborgen werkloosheid. 
Hoewel aanbodschokken, inz. de sterke energieprijsstijging, 
de aanleiding vormden voor de na het midden van de jaren 
zeventig ingezette stagnatie, kunnen ze niet als de uiteindelij- 

55 ke oorzaak hiervan worden aangemerkt. De grondoorzaak 
van de stagnatie moet veeleer in de na de oorlog doorge-
voerde veranderingen in ons economisch stelsel worden ge-
zocht, die er enerzijds op waren gericht de gevolgen van de 
onzekerheden waaronder de individuen en de bedrijven hun 

60 beslissingen moeten nemen, van de particuliere sector over 
te hevelen naar de publieke sector en anderzijds beoogden 
de positie van de minst draagkrachtigen ten koste van de 
meer draagkrachtigen te versterken. Voorbeelden van de 
eerste categorie van veranderingen zijn de sociale zeker- 

65 heidswetten zoals die sedert het einde van de jaren vijftig tot 
stand zijn gebracht en de subsidies aan bedrijven, die door 
de omstandigheden in moeilijkheden waren gekomen. Voor-
beelden van de tweede categorie maatregelen zijn de wetten 
op het minimumloon en het minimum-jeugdloon, de koppe- 

70  ling  van de minimumuitkering aan het wettelijk minimumloon 
en de koppeling van het bruto-minimumloon aan het con-
tractloon, de versterking van de progressie in de belastingen, 
het ontslagrecht en de onderwijswetgeving die de externe de- 

mocratisering als hoogste prioriteit aanmerkte. 
Het doorschuiven van de gevolgen van de onzekerheden 
waaraan de marktpartijen onderhevig zijn betekent niet al-
leen, dat de financiële last op de maatschappij wordt gelegd, 
maar ook dat aan de in moeilijkheden gekomen individuen en 5 
bedrijven elke prikkel wordt ontnomen zelf voor de gerezen 
problemen oplossingen te zoeken. De effectieve eigen verant-
woordelijkheid van individuen en bedrijven wordt zodoende 
tot een minimum gereduceerd. Doordat de overheid op haar 
beurt gedwongen wordt een gedeelte van de aanpassingslast 10 
naar de actieve werknemers en de levensvatbare bedrijven 
door te schuiven, worden deze, voor zover ze deze last niet 
op hun beurt kunnen afwentelen, geprikkeld, respectievelijk 
gedwongen hun activiteiten te beperken. De afwenteling van 
de lastenstijging van de werknemers op de bedrijven leidt er 15 
tenslotte toe, dat de bedrijven hun concurrentiepositie zien 
verslechteren, hun winstmarges zien dalen en hun vermogen-
spositie zien verslechteren, met als uiteindelijk resultaat op 
zijn best het stagneren van de investeringen en op zijn 
slechtst het aanvragen van het faillissement. Deze negatieve 20 
tendenties worden nog versterkt door de maatregelen die ten 
doel hebben de positie van de minst draagkrachtigen te ver-
sterken, voor zover ze ten koste gaan van de meer draag-
krachtigen. 
De in de jaren zeventig en de beginjaren tachtig in Nederland 25 
opgedane ervaringen hebben ampel duidelijk gemaakt hoe 
kwetsbaar een economie, inzonderheid een kleine open eco-
nomie, is voor van buiten komende aanbodschokken indien 
de individuen niet zelf worden geacht de verantwoordelijk-
heid voor hun beslissingen te dragen, maar de gevolgen er- 30 
van worden gelegd bij de gemeenschap: 

a. de overheidshuishouding zelf geraakt in financiële zin ont- 
redderd; 

35 
b. de vermogenspositie van de op zich levensvatbare bedrij-

ven wordt uitgehold; 

C. de lastendruk op de individuen smoort elk initiatief in de 
kiem; 40 

d. het grijze en zwarte circuit neemt ten koste van het witte 
circuit in omvang toe. 

De eerste twee factoren leiden onherroepelijk tot een beper- 45  
king  van de bestedingsmogelijkheden van de overheid en de 
bedrijven, hetgeen, gevoegd bij de verminderde bestedings-
mogelijkheden van de werkloos geworden individuen, tot een 
verdere vermindering van de economische activiteit leidt. 
In de jaren zeventig zijn de negatieve gevolgen van de in die 50 
jaren optredende aanbodschokken bovendien nog versterkt 
doordat in die jaren het harmoniemodel uit de jaren vijftig 
had plaatsgemaakt voor het conflictmodel. Overleg tussen de 
sociale partners en de overheid was daarmede niet langer 
een eerste verdedigingslinie tegen de gevolgen van de in die 55 
jaren optredende externe schokken. 

10.3 Het beleid van het eerste en 
het tweede kabinet-Lubbers 

60 
Gedwongen door de omstandigheden heeft het eerste kabi-
net-Lubbers van de nood een deugd gemaakt en heeft het 
via een fors saneringsprogramma de sterke groei in de col-
lectieve uitgaven weten af te zwakken met als resultaat een 
daling van de collectieve uitgavenquote met ongeveer 3/4%- 65 
punt van het nationale inkomen per jaar. Hierdoor werd het 
mogelijk het financieringstekort te beperken en een (nog be-
scheiden) begin te maken met het terugdringen van de col-
lectieve lastendruk. Het Stichtingsaccoord tussen de centrale 
werknemers- en werkgeversorganisaties maakte een zeer 70 
matige groei van de reële arbeidskosten mogelijk. Hierdoor, 
alsmede door het internationale conjunctuurherstel, werd een 
begin gemaakt met het herstel van de groei van de produktie 



1 en de werkgelegenheid. 
Het tweede kabinet-Lubbers stelt zich ten doel het in 1982 in 
gang gezette beleid voort te zetten. Van een afmaken van het 
karwei kan nog geen sprake zijn. Daarvoor zijn de voor 1990 

5 in het regeeraccoord opgenomen intermediaire beleidsdoel-
stellingen te minimaal: 

a. de daling van de werkloosheid blijft beperkt; 

10 b. het financieringstekort van de gehele collectieve sector 
loopt met niet meer dan 1%-punt van het nationale inko-
men terug; 

c. de collectieve lastendruk blijft zich op een zeer hoog ni- 
15 veau bewegen. De belasting- en premiedruk van de niet-

aardgas-sector; stijgt over de kabinetsperiode zelfs nog 
met 1%-punt van het nationale inkomen; 

d. de arbeidsinkomensquote wordt gestabiliseerd hetgeen 
20 erop wijst dat aan het in de jaren 1982-86 ingezette pro-

ces van rendementsherstel in de huidige kabinetsperiode 
een einde komt. 

Tenslotte zij vermeld, dat de realisaties in 1987 en de ver- 
25 wachtingen voor 1988, volgens welke van de beoogde daling 

van de collectieve uitgavenquote van 5.5%-punt er in de eer-
ste twee jaren van de kabinetsperiode slechts 1%-punt wordt 
gerealiseerd en de arbeidsinkomenquote weer is begonnen 
te stijgen, het twijfelachtig maken of zelfs de in 1986 gestelde 

30 minimale beleidsdoeleinden kunnen worden gerealiseerd. 

10.4 De vooruitzichten in de jaren 
negentig bij ongewijzigd beleid 

35 Het bovenstaande maakt niet alleen duidelijk dat de kabinet-
ten-Lubbers het karwei in 1990 nog bepaaldelijk niet zullen 
hebben geklaard, het maakt het ook kwestieus of zonder ver-
dere ingrijpende beleidsaanpassingen verwacht mag worden, 
dat de Nederlandse economie in de jaren negentig bij een 

40 evenwichtige buitenlandse ontwikkeling zal groeien langs het 
potentiële groeipad. Deze twijfel wordt nog versterkt door de 
kenmerken van het scenario-hoog in de langere-termijnver-
kenning van het Centraal Planbureau voor de jaren 1985-
2000. In dit scenario wordt ervan uitgegaan, dat de koppelin- 

45 gen tussen minimum-uitkeringen en netto minimumloon ener-
zijds en bruto minimumloon en contractloon anderzijds 
worden gehandhaafd, dat het belastingsysteem met zijn ster-
ke progressie niet wordt gewijzigd, dat het subsidiestelsel 
overeind blijft en dat ook het sociale-zekerheidsstelsel blijft 

50 gehandhaafd. Zelfs bij een produktiegroei van 4% daalt on-
der deze omstandigheden de belasting- en premiedruk nau-
welijks (met slechts 2,5%-punt van het nationale inkomen 
tussen 1985 en 2000) en blijft deze druk dus onveranderd op 
een zeer hoog niveau. Ook de terugdringing van het financie- 

55 ringstekort blijft beperkt, hetgeen tevens handhaving van een 
zeer hoog niveau van de collectieve-uitgavenquote betekent 
(ongeveer 57%-punt van het nationale inkomen in 2000). Het 
is zeer twijfelachtig of onder deze omstandigheden de voor 
de geprojecteerde werkgelegenheidsgroei met 2% per jaar 

60 noodzakelijke daling van de reële arbeidskosten zal kunnen 
worden verwezenlijkt. 

10.5 Herstel van de eigen verantwoordelijkheid 

65 
van burgers en bedrijven 

De achilleshiel van het door de kabinetten-Lubbers gevoerde 
beleid lijkt te zijn dat niet ten principale is gekozen voor een 
beleidsingang, waarbij de verantwoordelijkheid voor de be-
slissingen weer meer bij de individuen en de bedrijven zelf 

70 wordt gelegd, waarbij niet wordt getracht op verdelingspoli-
tieke gronden beloningsverhoudingen te handhaven die met 
de marktverhoudingen in strijd zijn en waarbij, om ook de 
bestaansmogelijkheden van de minst draagkrachtigen te ver- 

groten, het accent minder op herverdeling en meer op groei 1 
wordt gelegd. Tijdens het eerste kabinet-Lubbers werd de 
noodzakelijke daling van de collectieve-uitgavenquote in het 
bijzonder gerealiseerd door maatregelen ad hoc, zoals de 
kortingen op de ambtenarensalarissen en de kortingen op 5 
uitkeringen. Het belangrijkste wapenfeit op het terrein van de 
inrichting van ons economische stelsel, t.w. de herziening van 
het stelsel van sociale zekerheid, kan slechts tot op zekere 
hoogte als een onderdeel van het beleid gericht op verminde- 
ring van de overheidsverantwoordelijkheid worden be- 10 
schouwd, daar deze herziening, afgezien van het aanscher- 
pen van de toetredingsvoorwaarden, erop vooral was gericht 
werklozen voor langere tijd van een uitkering te verzekeren. 
Hoewel de nadruk bij het beleid van het tweede kabinet-Lub- 
bers iets sterker ligt op het doorvoeren van institutionele ver- 15 
anderingen en bezinning op overheidstaken dan bij het eer- 
ste kabinet-Lubbers kan nochtans nog bepaald niet worden 
gesproken van een beleid dat nadrukkelijk is gericht op het 
weer terugleggen van de verantwoordelijkheid bij de burgers 
en bedrijven. 20 
Nu moet worden toegegeven, dat een abrupte fundamentele 
beleidswijziging niet zonder problemen is. De mensen zijn er 
de afgelopen decennia aan gewend geraakt, dat de gevolgen 
van bijna elke tegenslag op de gemeenschap verhaald kan 
worden. Dit heeft hun gedrag beïnvloed in die zin dat hun 
tijdshorizon steeds korter is geworden, dat ze weinig weer- 
standsvermogen hebben opgebouwd en dat ze bereid zijn 
zich diep in de schulden te steken en daarmede grote risico's 
te nemen. Wil men, zonder de mensen in grote moeilijkheden 
te brengen, de verantwoordelijkheid weer meer bij de men- 30 
sen zelf te leggen, dan is het nodig dat de mensen hun ver- 
wachtingspatroon aanpassen. Deze aanpassing kost echter 
tijd. Deze tijd zal men zich moeten gunnen, maar dit zal geen 
argument tot afstel mogen worden. 
Een beleid gericht op het ten principale herstellen van de ei- 35 
gen verantwoordelijkheid van de burgers is niet alleen nodig 
om de burgers de voor het bereiken van een volledig groei- 
herstel in de jaren negentig noodzakehjke ruimte te verschaf- 
fen en prikkels te geven. Het huidige reeds hoge welvaartsni- 
veau en de te verwachten stijging hiervan (in het scenario- 40 
hoog van het Centraal Planbureau met 50% tussen 1985 en 
2000) maken het ook verantwoord de risico's van het leven 
weer meer door de mensen zelf te laten dragen. Een dergelijk 
beleid wordt tenslotte ook gedragen door de maatschappelij- 
ke ontwikkeling die gekenmerkt wordt door individualisering 45 
en het daarmede samenhangende non-conformisme en door 
een hoog en nog toenemend opleidingsniveau. Zowel het 
hoge welvaartsniveau als de hoge opleidingsgraad maken d 
mensen niet alleen in theorie maar ook in de praktijk tot zelf- 
standige burgers. Zelfstandige burgers mogen worden geacht 50 
zelf de aan het leven verbonden onzekerheden te dragen. Al- 
leen voor diegenen, die wegens hun omstandigheden niet in 
hun eigen levensonderhoud geacht kunnen worden te voor- 
zien, heeft de gemeenschap de plicht hiervoor zorg te dra- 
gen. 55 

10.6 Consequenties voor het beleid 

De hiervoor gegeven abstracte beschouwingen hebben de 
volgende implicaties voor het concrete in de jaren negentig te 
voeren beleid. 60 

a. Budgettair beleid 

Ten einde de concurrentiepositie van Nederland veilig te stel-
len wordt de collectieve-uitgavenquote teruggebracht tot het 
in de ons omringende landen bestaande niveau. De noodzaak 65 
hiertoe bestaat nu reeds, maar zal met de voltooiing van de 
Europese markt zelfs onvermijdelijk zijn geworden op straffe 
van uitstroom van arbeid en kapitaal naar de andere Europe-
se landen. Ervan uitgaande dat een verhoging van de groei-
voet van het nationale produkt tot ongeveer 4% een stijging 70 
van de netto-investeringsquote met ongeveer 5%-punt van 
het nationale inkomen impliceert, zal bij gelijkblijvende parti-
culiere spaarquote het financieringstekort van de collectieve 

22 



1 sector tot ongeveer 2% moeten worden teruggebracht. Op 
het moment dat deze waarde is bereikt, wordt overgegaan op 
het structurele begrotingsbeleid. Zolang de structurele norm 
nog niet is bereikt, blijft het huidige feitelijke-tekortbeleid van 

5 kracht. 
Ongeval als gevolg van een tragere groei van de wereldhandel 
dan waarvan hiervoor is uitgegaan, de Nederlandse economie 
niet in staat is met 4% per jaar te groeien, blijft het aanpas-
singsbeleid van kracht. Hooguit kan het dan te voeren feitelij- 

10 ke-tekortbeleid een enigszins tragere aanpassing van het fei-
telijke aan het structureel evenwichtige tekort inhouden. 
Ten einde te voorkomen dat de infrastructuur de flessehals 
voor het beoogde groeiherstel gaat vormen, wordt binnen de 
publieke uitgaven een verschuiving aangebracht van de con- 

15 sumptieve en overdrachtsuitgaven naar de investeringsuitga-
ven. Gegeven de achterstand die wat dit betreft in Nederland 
is ontstaan, moet worden gedacht aan een stijging van de 
overheidsinvesteringen tot het niveau, zoals dit in de jaren 
zestig bestond, d.i. tot ongeveer 4 %-punt van het nationale 

20 inkomen. 
Het fiscale beleid dient te worden gericht op een vergaande 
vereenvoudiging van de belastingheffing. De voorstellen, zo-
als geformuleerd door de commissie-Oort, vormen wat dit 
betreft een goed vertrekpunt. De steile progressie, zoals die 
)ptreedt na de eerste schijf in de voorstellen van de commis-
sie-Oort, zal belangrijk moeten worden afgezwakt. De dubbe-
Ie heffing op dividend-inkomen (vennootschapsbelasting en 
inkomstenbelasting) wordt afgeschaft. Bij de heffing van de 
vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting worden de 

30 afschrijvingen gewaardeerd tegen vervangingswaarde. Om 
startende ondernemers in staat te stellen snel een voldoende 
omvang van het vermogen op te bouwen wordt aan deze on-
dernemers uitstel van belastingbetaling verleend. 

35 
b. Subsidiestelsel 

De bestaande consumentensubsidies worden geleidelijk in 
omvang verminderd. Dit betreft in het bijzonder de individue-
le huursubsidies en de objectsubsidies op het terrein van de 

40 woningbouw. Dit laatste is verantwoord omdat de woning-
markt niet meer wordt gekenmerkt door extreme krapte. 
Door het nu al niet meer bestaan van een structureel vraago-
verschot van woningen in grote delen van het land, alsmede 
door de te verwachten welvaartsstijging, kan in de loop van 

45 de jaren negentig de huurbeheersing worden beëindigd. In de 
minimumuitkeringen zal met stijging van de huren rekening 
moeten worden gehouden. 
Je subsidies aan bedrijven worden bij voldoende winsther-
stel in de jaren negentig beëindigd. De WIR wordt dan omge- 

50 zet in een vervroegde afschrijving en investeringsaftrek. Hier-
bij wordt rekening gehouden met de omvang van de investe-
ringssteun in de andere Westeuropese landen. Indien nodig 
zullen zelfstandigen voor het wegvallen van de WIR tevens 
kunnen worden gecompenseerd door een verhoging van de 

55 zelfstandigenaftrek. De technologiesubsidies worden vervan-
gen door een regeling, die maakt, dat uitgaven voor onder-
zoek en ontwikkeling vallen onder de investeringsaftrek. 

60 c. Sociale zekerheid 

De uitkeringen op minimumniveau blijven een zaak van over-
heidszorg. Het betreft hier de volksverzekeringen (AOW, 
AAW en AWW), de inkomensvervangende voorzieningen 
(ABW, RWW en Toeslagenwet) en de werknemersverzekerin- 

65 gen (WW en WAO) voor zover het de garantie van uitkeringen 
op minimumniveau betreft. De aan het loon gerelateerde uit-
keringen in de werknemersverzekeringen worden, voor zover 
ze de minimumuitkeringen te boven gaan, geprivatiseerd. De 
verantwoordelijkheid voor de bovenminimale uitkeringen 

70 wordt gelegd bij de werkgevers en werknemers zelve. 

De minimumuitkeringen dienen op beleidsmatige gronden 
aan het wettelijke netto-minimumloon te worden gekoppeld. 

Dit houdt in dat de mate waarin de mnimurnuitkeringen de 1 
ontwikkeling in het wettelijk netto-minimumloon zullen volgen 
afhankelijk is van de toestand waarin de oVerheidsfinancien 
verkeren alsmede van arbeidsmarkt-politieke overwegingen 
In het licht van het slechte functioneren van de arbeidsmarkt 5 
is het noodzakelijk de minimumuitkeringen achter te doen 
blijven bij het wettelijk minimumloon. Het idee van een basis-
inkomen wordt afgewezen als zijnde in strijd met de eigen 
verantwoordelijkheid van individuen om in het levensonder- 
houd te voorzien. 10 

Overeenkomstig de voorstellen van de commissie-Oort 
worden de premieheffing volksverzekeringen en de heffing 
van de loon- en inkomstenbelasting samengevoegd. Evénals 
dat op andere terreinen van overheidszorg hét geval zal 15 
moeten zijn, zal men er zich ook op het terrein van de sociale 
zekerheid regelmatig op moeten bezinnen, in hoeverre de 
verschillende wetten onder invloed van de zich wijzigende 
omstandigheden, zoals een voortgaande welvaartsstijging en 
verbeterde pensioenvoorzieningen aan bestaansgrond heb- 20 
ben ingeboet 

Het benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid en de 25 
zelfstandigheid van de burgers betekent niet alleen dat de in-
dividuen verplicht worden meer dan voorheen voor het eigen 
belang op te komen, maar ook dat ze hiertoe, voor zover Z 

werknemer zijn, via een vergroting van de medezeggenschap 
in de bedrijven in staat worden gesteld. De invloed van werk- 30 
nemers op het besturen van de onderneming dient te worden 
uitgebreid. Tegenover een uitbreiding van de rechten van dé 
werknemers zal een herstel van de rechten van de aandeel-
houders dienen te staan. Dit laatste kan worden bereikt door 
het coöptatiestelsel te verlaten en de aandeelhoudersverga- 35 
dering weer meer invloed te geven op de benoeming van de 
leden van de Raad van Commissarissen 

e. Werkloosheidsbestrijding 
40 

Noodzakelijke voorwaarden voor een drastische verminde-
ring van de werkloosheid zijn: 

1. herstel van de economische groei; 
45 

2. vergroting van de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. 

In het voorgaande is reeds gebleken, dat deze voorwaarden 
niet onafhankelijk zijn: een volledig herstel van de economi-
sche groei valt niet te verwachten indien men er onvoldoende  so  
in slaagt de flexibiliteit van de arbeidsmarkt te vergroten. 
De flexibiliteit van de arbeidsmarkt kan worden vergroot 
door 

- vergroting van de invloed van marktprikkels door 55 

a. de vermindering van de marginale en de gemiddelde 
lastendruk 

b een vergroting van de afstand tussen werkloosheid  suit-  60 
kering en arbeidsloon; 

c. het koppelen van het recht op werkloosheidsuitkering 
aan de Plicht zich om te scholen en na herscholing 
andersoortig werk te aanvaarden, alsmede aan de 65 
plicht een baan elders in het land te aanvaarden; 

-. de bruto-loonstructuur minder op verdelingspôlitieke gron-
den en meer op allocatieve gronden te laten bepalen; 

-. de reële lonen sneller aan de gewijzigde externe omstan- 70 
digheden aan te passen. Dit kan onder andere worden be-
reikt door: 
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a. een gedeelte van de beloning afhankelijk te maken van 
de behaalde winst; 

b. bij macro-economische schokken (bij voorbeeld sterke 
5 wisselkoersveranderingen en olieprijsveranderingen) via 

centrale afspraken tussen de werknemers- en werkge-
versorganisaties snel de voor behoud van rentabiliteit 
noodzakelijke aanpassingen in de contractlonen door 
te voeren. 

10 
Bij de centrale afspraken tussen werknemers- en werkge-
versorganisaties zij opgemerkt, dat de contractvrijheid tussen 
de organisaties van werkgevers en werknemers dient te 
worden gehandhaafd, tenzij sprake is van een acute noodsi- 

15 tuatie Dit behoeft echter een bemiddelende rol van de over-
heid niet in de weg te staan. 
Evenals de koppeling tussen minimumuitkeringen en het wet-
telijk netto-minimumloon zal ook die tussen het wettelijk bru-
to-minimumloon en de contractlonen een beleidsmatige die- 

20 nen te zijn. Daar de aanpassing van het wettelijk bruto-mini-
mumloon aan de contractloonontwikkeling - afhankelijk van 
de koppeling tussen minimumloonuitkeringen en wettelijk 
netto-minimumloon - budgettaire consequenties kan heb-
ben, zal de beslissing over de mate waarin het wettelijk bru- 

25 to-minimumloon de contractlonen zal volgen niet alleen 
worden bepaald door arbeidsmarktoverwegingen maar ook 
door de toestand van de overheidsfinanciën. In de huidige si-
tuatie met een zeer omvangrijk bestand van langdurig werk-
lozen, dat vooral bestaat uit laaggeschoolden, zal een drasti- 

30 sche vermindering van de werkloosheid niet zonder een aan-
zienlijke daling van het niveau van het wettelijk bruto-mini-
mumloon ten opzichte van dat van de contractionen kunnen 
worden gerealiseerd. Deze relatieve daling van het bruto-mi-
nimumloon zou kunnen worden bereikt door de koopkdracht 

35 van de minimuminkomenstrekkers niet met die van de bo-
venminimale loontrekkers te laten meestijgen. Het feit, dat de 
werkloosheid niet uniform over de beroepsgroepen en de 
scholingscategorieën is verdeeld, maakt dat de verkorting 
van de arbeidstijd geen doelmatig middel is om de werkloos- 

40 heid te bestrijden. Bovendien geldt, dat de verkorting van de 
arbeidstijd niet omkeerbaar is, hetgeen betekent dat, indien 
het beoogde groeiherstel wordt gerealiseerd, de Nederlandse 
economie reeds voor het einde van de jaren negentig te kam-
pen krijgt met de gevolgen van een krappe arbeidsmarkt. 

45 Deeltijdse arbeid kan, in tegenstelling tot de verkorting van 
de arbeidstijd, wel bijdragen aan een vermindering van de 
werkloosheid. 
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1 11 Wetenschap en technologie 
Wetenschap en technologie hebben in de twintigste eeuw 
onze Westerse cultuur in hoge mate beïnvloed. Op weg naar 

5 de volgende en in het begin van de 21e eeuw zal dit in toene-
mende mate het geval zijn. De wetenschapsbeoefening en de 
technologie zijn vooral door de recente opkomst van de mi-
cro-elektronica en de informatietechnologie in een versnelling 
geraakt. Het gebruik van geheel nieuwe soorten materialen 

10 zullen het aanzien van onze samenleving opnieuw verande-
ren, waarbij de toepassingen van nieuwe produktiemethoden 
elkaar zeer snel zullen opvolgen. 
Nederland heeft moeite deze wereldwijde ontwikkeling bij te 
houden. Het kan zich daarvan echter niet afzijdig houden. In 

15 het laatste decennium hebben opeenvolgende regeringen in 
toenemende mate getracht de positie van de wetenschapsbe-
oefening te versterken en de betekenis daarvan voor de in-
dustriële bedrijvigheid te vergroten. Door het gemis van een 
traditie op het gebied van het management van fundamenteel 

20 en toegepast onderzoek, hebben de getroffen maatregelen 
echter onvoldoende effect gehad. Door hun karakter adhoc 
zijn deze maatregelen te veel gericht op de korte termijn en 
dreigen ze op lange termijn contra-produktief te werken. 
Een fundamentele bezinning op de te treffen voorzieningen in 
et kader van de lange-termijnontwikkeling van wetenschap 

en technologie is thans dringend nodig, waarbij eventuele 
trendbreuken in het tot dusver gevoerde beleid in de volgen-
de regeringsperiode niet uit de weg mogen worden gegaan. 
Er dient een begin te worden gemaakt met het implemente- 

30 ren van visie op lange termijn. Dit is te meer nodig omdat de 
ontwikkelingen in wetenschap en technologie niet los kunnen 
worden gezien van tal van andere, vooral infrastructurele ont-
wikkelingen in ons land, zoals bijvoorbeeld de fysische infra-
structuur, het Onderwijs, de milieuproblematiek, de exploita- 

35  tie  van natuurlijke hulpbronnen en kwaliteit van de werkgele-
genheid. 
Uitgangspunt voor het uit te zetten bestek is dat de Overheid 
zodanige voorwaarden schept, dat het welzijn van de samen-
leving in al zijn geledingen zoveel mogelijk wordt gewaar- 

40 borgd. Dit is voor de lange termijn slechts te verwezenlijken 
door de directe overheidsbemoeienis in principe te beperken 
tot goed gedefinieerde doelstellingen van globale aard en het 
stimuleren van het particuliere initiatief en het individuele ver-
antwoordelijkheidsgevoel van personen en instellingen. Het 

45 creëren van een optimale infrastructuur is een van de belang-
rijkste onderdelen van dit voorwaarden scheppénde en sti-
iulerende beleid. 
..en gezond bedrijfsleven is een eerste voorwaarde voor een 
gezonde samenleving. De dienstensector neemt in Nederland 

50 binnen de sector bedrijven een uitzonderlijk belangrijke 
plaats in. Om de sterke internationale positie op dit terrein, 
met name op de gebieden handel en transport, te kunnen be- 
houden, dient de verbetering van de fysische infrastructuur 
met kracht te worden voortgezet. Het betreft hier het wegen- 

55 en spoorwegennet, de energievoorziening en de communica-
tiemiddelen. De verbetering van de fysische infrastructuur 
dient uit de algemene middelen te worden bekostigd. 
Aanzienlijk minder sterk ontwikkeld is het op technologische 
innovatie stoelende midden- en kleinbedrijf. Het ontwikkelen 

60 van eigen onderzoekfaciliteiten en het gebruik maken van de 
in nationale instellingen voor toegepast onderzoek aanwezige 
technologische en wetenschappelijke kennis, dienen te 
worden aangemoedigd. Een directe overheidssteun aan be-
drijven voor onderzoek en ontwikkeling is in principe minder 

65 geïndiceerd dan bijvoorbeeld de verruiming van de belasting-
aftrek op grond van de bestedingen van deze bedrijven aan 
innoverende activiteiten. Genoemde overheidssteun leidt tot 
schijnwinst van de ondernemingen en tot concurrentie-ver-
valsing, terwijl voor de verdeling van de financiële middelen 

70 ingewikkelde overheidssystemen nodig zijn. Volgens de in-
middels vastgestelde richtlijnen in de Europese Gemeen-
schap zal het na 31 december 1992 ook niet meer mogelijk 
zijn dat de individuele lidstaten op deze wijze het bedrijfs- 

leven ondersteunen. De tweede benadering (belastingfacilitei- 1 
ten), waarmede inmiddels acht landen ervaring hebben opge-
daan en waarbij tot 125% aftrek op grond van investeringen 
in onderzoek en ontwikkeling wordt geboden, stimuleert bo-
vendien direct het particulier initiatief. Op korte termijn dient 5 
te worden onderzocht hoe deze benaderingswijze in ons na-
tionale belastingstelsel op zo eenvoudig mogelijke wijze kan 
worden geïncorporeerd. 
Het gehele bedrijfsleven profiteert van een goede scholing 
van zijn medewerkers. Het belangrijkste facet van de techno- 1 C 
logische ontwikkeling is de zeer versnelde opeenvolging van 
nieuwe produkten en processen, hierdoor is een hogere 
scholingsgraad in alle geledingen van de maatschappij nodig, 
alsmede voortdurende her- en bijscholing  (education  perma-
nente). Met de scholing dient een toeneming van een veran- 15 
deringsgezinde mentaliteit gepaard te gaan om de werkgele-
genheid in stand te houden. Veranderingsgezind met het oog 
op de nieuwe technologische ontwikkelingen (,,bijleren") en 
met het oog op de keuze van de werkgever. De mobiliteit 
dient te worden verhoogd (bijvoorbeeld door zoals reeds 20 
eerder is aangegeven de pensioenvoorzieningen te verbete-
ren). 
In de nieuwe, geïndustrialiseerde maatschappij krijgt het ken-
nispotentieel het karakter van een (sociaal) infrastructureel 
element, voor de ontwikkeling waarvan de overheid de volle 25 
verantwoordelijkheid dient te dragen. Zij kan deze niet op in-
dividuele ondernemers afwentelen. Dit geldt zowel voor het 
verwerven van toepasbare kennis door het individu als voor 
het genereren van nieuwe fundamentele kennis, waarbij de 
universiteiten een centrale plaats innemen. 30 
Een gezond universitair bestel is eveneens een noodzakelijke 
voorwaarde voor een gezonde samenleving. Daaraan ont-
breekt momenteel veel. De universiteiten dienen zich te rich-
ten op een zo efficiënt mogelijk gebruik van de financiële 
middelen (door verdergaande taakafbakening) en op het be- 35 
reiken van een zo hoog mogelijk wetenschappelijk niveau. 
Naast het geven van geavanceerd onderwijs is het verrichten 
van fundamenteel onderzoek hun primaire taak. Eveneens 
dient hun interactie met nationale instellingen voor toegepast 
onderzoek te verbeteren. Deze laatste instellingen dragen op 40 
hun beurt de primaire verantwoordelijkheid voor de directe 
kennisoverdracht aan het bedrijfsleven. Teneinde prioriteit-
stellingen te kunnen implementeren verdienen de organisatie-
structuur en de managementcapaciteit van al deze instellin- 
gen versterking. 45 
Hier ligt eveneens de sleutel tot de alom gewenste accentwij-
ziging in de overheidsbemoeienis met de wetenschappelijke 
infrastructuur, zoals deze wat het hoger onderwijs betreft in 
de HOAK-nota tot uitdrukking komt. Het wetenschaps- en 
technologiebeleid kan het beste vanaf de werkvloer, waar de 50 
noodzakelijke expertise ligt, worden gegenereerd. Een klein 
land kan echter onmogelijk op alle gebieden van wetenschap 
en technologie excelleren. Een landelijke, zelfs Europese (in 
EG-verband) coördinatie is gewenst, door middel van een Re- 
geringsadviesraad voor Wetenschap en Technologie. De 55 
voornaamste taken van de Adviesraad zijn: 

1. de mondiale ontwikkelingen op het terrein van weten-
schap en technologie bijhouden; 

60 
2. het in zeer grote lijnen prioriteiten stellen met betrekking 

tot de terreinen, waarop Nederland de ontwikkelingen zal 
moeten volgen; 

3. advisering over en taakafbakening tussen de onderzoekin- 65 
stellingen; 

4. coördinatie van de minimaal noodzakelijke overheidsbe-
moeienis. 

De Adviesraad zal beperkt van omvang dienen te zijn (maxi- 
70 

maal 5 a 6 leden) en moeten bestaan uit deskundigen. Hij zal 
slechts over een beperkte staf kunnen beschikken. De Ad- 

I:) $  



1 viesraad komt in de plaats van de R.A.W.B. 
De door de Adviesraad te bevorderen coördinatie van de mi-
nimaal noodzakelijke overheidsbemoeienis maakt het moge-
lijk een drastische debureaucratisering bij de belanghebben-

5 de departementen te realiseren. 
Het thans uiterst versnipperde en ingewikkelde departemen-
tale financieringsstelsel voor onderzoek kan worden vereen-
voudigd. De benoeming van één coördinerend Minister voor 
hetzij Wetenschapsbeleid, hetzij Technologiebeleid, hetzij 

10 beide, heeft niet tot bevredigende oplossingen geleid. 
Door een verbeterde, vooral scherpere taakafbakening tus-
sen de onderscheidene departementen, dient een eind te 
worden gemaakt aan ambtelijke competentiestrijd, die in een 
niet onaanzienlijke mate de overhead-kosten opjaagt. Ten- 

15 de overheidslasten te verminderen is een taakomschrij- 
ving van elk der departementen zeker zo belangrijk als een 
taak-(missie-)omschrijving voor de onderscheidene onderzoe-
kinstellingen (of onderdelen daarvan). Dit geldt voor vele fa-
cetten van de samenleving waarop Wetenschap en Technolo- 

20 gie in de toekomst een toenemende invloed zullen hebben, 
bij voorbeeld, en in het bijzonder, voor de milieu-problema-
tiek. 
Vele maatschappelijke gevolgen van wetenschapsbeoefening 
en technologische ontwikkelingen zullen de komende decen- 

25 nia de aandacht van de samenleving in het algemeen en van 
Regering en Parlement in het bijzonder vragen. Als voorbeel-
den kunnen worden genoemd: de toenemende behoefte aan 
vrijetijd, de bezinning op de provacy als gevolg van de Ont-
wikkelingen in de informatica en telematica en de toepassing 

30 van geavanceerde gezondheidstechnieken. Wetenschaps-
voorlichting verdient daarom hoge prioriteit. Om in de inge-
wikkelde materie tot verantwoorde politieke stellingnamen te 
kunnen komen, dient erover helderheid te worden verschaft 
waar ieders verantwoordelijkheid, zowel persoonlijk als uit 

35 het oogpunt van gemeenschapszin, met betrekking tot de 
voortschrijdende wetenschap en technologie ligt. 

26 



i.  II .i  T Ft I 
Het energiebeleid staat voor een dilemma, zowel als het gaat 
om het bouwen van nieuwe centrales als om het vervangen 

5 van bestaande. De problemen laten zich als volgt eschrijven. 
Kolen- en oliegestookte centrales geven door de toenemende 
hoeveelheid koolzuurgas aanleiding in de volgende eeuw tot 
broeikaseffecten, die zich op mondiale schaal zullen manifes-
teren, verandering van klimaat met bijbehorende effecten op 

10 bijv. landbouw, zeespiegelstijging. Kolen en olie geven daar-
naast aanleiding tot verzuring en vaste afvalstoffen. De effec-
ten van de verzuring zijn genoegzaam bekend en zullen een 
grote krachtsinspanning vragen - ook van de energiesector 
- om deze tegen te gaan. De vaste afvalstoffen confronteren 

15 ons met problemen waarvoor de oplossing nog niet in zicht 
is; met name hergebruik moet hier uitkomst bieden. Maar 
ook anderszins mogen de problemen niet onderschat 
worden. De discussies over een veilige opwekking van kern-
energie zijn nog in volle gang, de vraag hoe omgegaan moet 

20 worden met hoogwaardig kernsplijtingsafval is nog in genen-
dele beantwoord. 
Dit jaar is bovendien het rapport van de wereldcommissie 
voor ,,Environment and  Development"  (Brundtland) uitgeko-
men. Daarin wordt nagegaan welke kansen er zijn om de vele 
arme landen op een economisch aanvaardbaar niveau te 
brengen. De commissie die zich richt op 2020 concludeert 
dat er veel bereikt kan worden in de komende 30 jaar, maar 
dat de sleutel voor succes ligt in de beschikbaarheid van 
energie. Een groei van de wereldeconomie tot een vijfvoudige 

30 omvang van de huidige lijkt mogelijk, mits dat niet meer dan 
een verdubbeling van het wereldenergiegebruik met zich 
brengt en bovendien de meerdere energie geen extra inzet 
van fossiele brandstof vraagt. Letterlijk zegt de commissie 
dat onze planeet echter geen verdubbeling van de huidige in- 

35 zet van fossiele brandstof kan dragen. Men roept daarom op 
tot het meewerken aan een zogenaamd lage energie-scena-
rio, waarbij het mondiale gebruik ongeveer constant wordt 
gehouden, maar geleidelijk aan het verbruik in de industrie-
landen wordt gehalveerd en de ontwikkelende landen uit het 

40 vrijkomende deel kunnen putten. Dat vereist een grote in-
spanning op het gebied van energiebesparing, bij het zoeken 
naar alternatieve brandstoffen of energiebronnen - bij voor-
keur duurzame - en het ontwikkelen van kernenergie tot een 
hoog veiligheidsniveau. 

45 De onderzoeksinspanningen om alternatieve bronnen van 
energie ter beschikking te krijgen zullen met kracht moeten 
worden voortgezet. Ons land zal een aanzienlijke bijdrage 
noeten leveren aan internationaal onderzoek om kernenergie 

aanvaardbaar veilig te maken en methoden te ontwikkelen 
50 voor verantwoorde opslag van afval. Dit zal leiden tot een 

verhoging van de vigerende energieprijs. Het niet oplossen 
van het dilemma zal, door de verminderde beschikbaarheid 
van energie, uiteindelijk onvermijdelijk leiden tot een ernstige 
aantasting van ons welvaartsniveau. 
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13 Ruimtelijke ordening en verkeer 
Het is de taak van de overheid te waken over de kwaliteit van 
de ruimte. Deze taak omvat ,,het toetsen van economische en 

5 andere ontwikkelingen aan de essentiële doelstellingen van 
behoud, herstel en ontwikkeling van natuur, milieu en land-
schap en zuinig omgaan met energiedragers en grondstoffen 
met het oog op de kwaliteit en de duurzaamheid van ruimte 
en milieu'. Het leefmilieu zou bovendien ,,aan mannen en 

10 vrouwen gelijke mogelijkheden moeten bieden in relatie met 
woningbouw, bereikbaarheid, voorzieningen, veiligheid en so-
ciaal verkeer" (RPD). 
Het ruimtelijke beleid zou uit twee extreme invalshoeken kun-
nen worden gevoerd: 

15 
a. het overlaten van de ruimtelijke ordening aan de maat-

schappelijke krachten; 

b. het door de overheid afdwingen van de door haar gewen- 
20 ste ruimtelijke ordening. 

Gezien de externe effecten die door het ruimtegebruik 
worden opgeroepen, welke in het bijzonder groot zijn in een 
dichtbevolkt land als Nederland, is de eerste weg niet volle- 

25  dig  begaanbaar. Aan ordeningsmaatregelen van overheids-
wege is niet te ontkomen. Teneinde de beslissingsvrijheid van 
de individuen zo weinig mogelijk aan te tasten, dienen deze 
maatregelen zo weinig mogelijk de vorm van ge- en verboden 
aan te nemen. De overheid zal verder moeten trachten door 

30 indirecte maatregelen de individuen te prikkelen tot een opti-
maal gebruik van ruimte en leefmilieu. 
De ruimtelijke ontwikkeling van ons land kan niet worden los-
gezien van maatschappelijke ontwikkelingen, zowel nationaal 
als internationaal. Deze zijn gerelateerd aan de demografi- 

35 sche en economisch-technologische ontwikkelingen in Euro-
pa. Voor de ruimtelijke ontwikkeling zijn de volgende ontwik-
kelingen van belang: 

a. in de steden worden de kapitaalintensieve in toenemende 
40 mate door kennisintensieve bedrijven vervangen; 

b. op het platteland staat de agro-economie onder toene-
mende druk van recreatie en milieubeheer; 

45 C.  ondernemersgedrag terzake van vestigingsplaatskeuze is 
veranderd: de bedrijven zijn  ,,foot-loose"  geworden; 

d. in West-Europa concentreert de bevolking zich in middel- 
grote steden; 

50 
e. de bevolking in West-Europa stabiliseert zich; de bevol-

king veroudert. Dit heeft invloed op de deelname van 
vrouwen in het arbeidsproces alsmede op de typen ar-
beid; 

55 
g. de grenzen tussen de landen in Europa vervagen onder 

invloed van de ontwikkeling naar een interne markt. 

In de achter ons liggende decennia heeft de volkshuisvesting 
60 een dominante plaats ingenomen in de ruimtelijke ordening. 

Tevens heeft de binnenlandse migratie uit de Randstad naar 
de regio's daarbuiten lange tijd centraal gestaan. Het beleid 
achter de Eerste en Tweede Nota Ruimtelijke Ordening is 
erop gericht geweest buiten de Randstad gebundelde decon- 

65 centratie te doen plaatsvinden met de daarbijbehorende sti-
mulering van de regionale economische ontwikkeling. Kort-
om, het officiële planologische beleid heeft getracht de men-
sen over het land te spreiden en hen het werk achterna te 
brengen. Dat beleid is mislukt. Dit is er de oorzaak van dat 

70 niet tijdig de noodzakelijke voorzieningen in de Randstad zijn 
getroffen, in het bijzonder niet in en om de Hollandse steden. 
Dit heeft geleid tot een aantoonbare vermindering van de 
kwaliteit van deze steden als woonplaats.  

De Derde Nota Ruimtelijke Ordening heeft een ,,stadsvrien-
delijk" beleid ingeluid. Stadsvernieuwing verovert zich een 
plaats op de politieke agenda. Het groeikernen- en groeiste-
denbeleid is ontworpen om de optredende, ongecontroleerde 
suburbanisatie tegen te gaan. Het rijk stelt tevens middelen 5 
ter beschikking om deze beleidsvoornemens te effectueren. 
Dit beleid heeft ertoe geleid dat de in de jaren zestig ontsta-
ne stroom van vertrekkers uit de steden en stadsgewesten 
tot stilstand is gekomen. Bovendien begint de grote stad be-
stuurlijk gezien haar traditionele aanzien te herwinnen. Ook 10 
breekt, waarschijnlijk onder de druk van de omvangrijke 
werkloosheid, het inzicht door dat de economische mogelijk-
heden van de steden in ons land beter moeten worden benut. 
In de eerste helft van de jaren tachtig wordt er een kwantita-
tief evenwicht bereikt op de woningmarkt. Het ruimtelijke or- 15 
deningsbeleid ondergaat dan een verandering in de richting 
van de economische ontwikkeling van ons land. 
De economische positie van ons land in het Europese krach-
tenveld wordt in overwegende mate bepaald door zijn geo-
grafische ligging. Dit heeft geresulteerd in een dienstverle- 20 
ningssector van wereldfaam, met de luchthaven Schiphol en 
de Rotterdamse haven als toppers. Amsterdam met zijn fi-
nanciële en handelscentrum is nog steeds van internationale 
betekenis. Ook de bloembollencultuur, het Westland en het 
toerisme zijn zeer belangrijk. Thorbecke heeft in de tweede 
helft van de negentiende eeuw met ,,de spade op de schou-
der" de basis gelegd voor onze huidige economische positie. 
Hij heeft het ons reeds voorgehouden: ,,Blijven wij staan bin-
nen hetgeen wij van onze voorouders ontvingen; doen wij zel- 
ve niets; verzetten wij ons tegen tijdige verbetering; dan 30 
komt, in plaats van verbetering, omkeer van zaken". Ook nu 
zullen wij er weer tegenaan moeten. Ons land staat in de ja-
ren negentig voor de geweldige uitdaging zijn economische 
positie in Europa en in de wereld te handhaven en waar mo-
gelijk te verbeteren. De versterking van onze infrastructuur is 35 
daarbij van doorslaggevend belang. Het betreft hier niet al-
leen de vervoersmogelijkheden te land, te water en door de 
lucht, maar ook de telecommunicatieen het milieu. 
De welvaartsontwikkeling is in de laatste decennia bijzonder 
krachtig geweest. Zij heeft bij de bevolking een zeer omvang- 40 
rijke mobiliteitsbehoefte teweeggebracht en ze heeft geleid 
tot een aanzienlijke toename van het goederenvervoer. Als 
direct gevolg van het feit, dat de overheidsinvesteringen een 
lagere prioriteit hebben gekregen dan de overdrachtsuitga-
ven is er een fors tekort aan verkeersinfrastructuur opgetre- 45 
den. Verkeerscongesties zijn niet uitgebleven. Vaarwegen zijn 
onvoldoende onderhouden. Ondertussen heeft het er de 
schijn van dat sommige Haagse beleidsmakers er zich van 
hebben afgemaakt met de opvatting dat de burgers hiermee 
maar moeten leren leven. De werkeloosheid op dit terrein is 50 
niet alleen een directe bron van grote maatschappelijke ver-
liezen, zij zet ook de toekomstige concurrentiekracht van 
onze nationale economie op de tocht. Dit gevaar is des te 
groter, omdat de internationale concurrentie groter zal 
worden. Men denke in dit verband aan het tot stand komen 
van snelle treinverbindingen (TGV) en aan de bouw van de 
kanaaltunnel. Werkeloosheid zal op den duur zeker leiden tot 
werkloosheid. 
Bij gebrek aan gestadige schepping' (Thorbecke) in de ach-
ter ons liggende decennia worden wij in de jaren negentig ge- 60 
dwongen tot een grote inhaaloperatie. Hieronder vallen ook 
grote projecten, zoals luchthavens en het TGV-projekt. Wij 
pleiten ervoor een strategie te ontwikkelen, waarin naast be-
ter gebruik van de bestaande, plaats is voor de aanleg van 
nieuwe infrastructuur. De uitvoering van deze inhaalactie zal 65 
afgezien van tariefverhoging voor tram of trein en parkeren in 
de steden, moeten worden gefinancierd door een herschik-
king van de collectieve uitgaven, waarbij de overheidscon-
sumptie en de overdrachtsuitgaven worden verlaagd ten fa-
veure van de overheidsinvesteringen. Gezien de reeds exces- 70 
sief hoge collectieve lastendruk is financiering van de nieuwe 
infrastructuur met hogere belastingen geen begaanbare weg. 
Roadpricing mag slechts worden toegepast om te verkeers- 



1 stromen te ordenen en niet om de publieke middelen te doen 
toenemen. Een goede infrastructuur is een nationaal belang. 
Het tot stand komen hiervan heeft grote positieve effecten. 
Om die reden zou het totstandbrengen daarvan door de 
overheid zelf ter hand moeten worden genomen. Dat kan niet 
afhankelijk worden gesteld van de beschikbaarheid van parti-
culiere financiering. Particuliere aanleg van hoofdverkeersa-
ders ligt dan ook niet voor de hand. In het voorgaande ligt 
impliciet opgesloten de wens de middelen die door het ver- 

10 keer en vervoer worden opgebracht ook zoveel mogelijk aan 
deze sector ten goede te laten komen. In het verleden is 
maar al te vaak een tijdelijke bestemmingsheffing in deze 
sector eeuwigdurend gemaakt en gebruikt voor andere doel-
einden. Bovendien lijkt het ons weinig zinvol knelpunten in de 

15 hoofdinfrastructuur te bestrijden en knelpunten in de ge-
meentelijke infrastructuur te laten bestaan. 
Wij willen ook in de toekomst zoveel mogelijk de individuele 
keuzevrijheid in het personen- en goederenvervoer garande-
ren. Wij zijn ons ervan bewust, dat het op straffe van zeer 

20 aanzienlijke schade aan het leefmilieu niet mogelijk zal zijn 
voortdurend nieuwe infrastructuur te scheppen als zich ver-
keerscongesties voordoen. Er zullen ook mobiliteitsbeper-
kende maatregelen nodig zijn. Maatregelen die werken via 
het marktmechanisme hebben hierbij onze voorkeur. Te den-
en zou zijn aan de verbetering van de benutting van de ca-
aciteit van autowegen via het bevorderen van  car-pooling  

via doelgerichte voorlichting.  Road-pricing zou het gebruik 
van het openbaar vervoer moeten stimuleren en het particu-
liere woon-werk-vervoer moeten beperken. Woon-werkver- 

30 voer moet niet meer fiscaal aftrekbaar zijn, verhuiskosten 
daarentegen wel. De overdrachtsbelasting moet worden afge-
schaft. De verschillende vormen van het openbaar vervoer 
zouden beter op elkaar afgestemd moeten worden. Tot dus-
verre is het beleid ten aanzien van het openbaar vervoer nog- 

35 al ambivalent geweest. Openbaar vervoer zou er zijn voor de 
kansarmen, in materiële en fysieke zin. Het is een soort sluit-
post van het infrastructurele beleid. Dit is ons inziens een 
misvatting over de betekenis van deze vervoerssoort. 
De reiziger zal in het woon-werkverkeer het lokale en/of in- 

40 terlokale rail- en busvervoer gebruiken als dit ook bedrijfsze-
ker functioneert. Vertragingen bij storm of vorst zijn in een 
tijd, waarin de beleidsmakers zich sterk maken voor TGV's, 
niet acceptabel. Het spreekt vanzelf dat verbetering, vernieu-
wing en uitbreiding van het spoorwegnet ook grote voordelen 

45 opleveren voor het goederenvervoer. In de concurrentiestrijd 
met het buitenland zijn snelle railverbindingen vanuit de 
Randstad via Brabant en Limburg naar Zuid-Duitsland voor 

eze sector van levensbelang. 
Wij staan tevens een beleid voor, dat de veiligheid van de 

50 verkeersdeelnemers vergroot. De onveiligheid leidt tot groot 
leed en tot hoge maatschappelijke kosten. Natuurlijk dient 
het individu zijn verantwoordelijkheid in het verkeer te ken-
nen. Overheidsoptreden kan echter niet worden ontbeerd. 
Ook hier geldt dat de overheid slechts maatregelen treft die 

55 zij metterdaad kan controleren. 
Wij zijn voorstander van een consistent verkeerveiligheidsbe-
leid, waarin de verschillende overheden elkaar aanvullen. De 
bestaande kennis met betrekking tot veiligheidsmaatregelen, 
bij voorbeeld wat betreft de aankleding en verlichting van 

60 wegen, wordt nog te beperkt benut. Gemeenten moeten in 
dit kader financieel in staat worden gesteld het onderhoud 
van hun wegen structureel op peil te houden en de kwaliteit 
van hun wegen te verbeteren. 
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1 14 Gezondheidszorg 
Artikel 22 van de Grondwet wil, dat de overheid maatregelen 
treft ter bevordering van de volksgezondheid. Daarmee wordt 

5 gezondheid niet tot een voorwerp van recht gemaakt. Dat 
kan ook niet, want gezondheid ligt niet volledig binnen de 
menselijke beschikkingsmacht. Het Grondwetsartikel geeft 
individuele burgers wel het recht om op voet van gelijkheid 
met anderen deel te nemen aan de beschikbare voorzienin- 

10 gen. Hoever die voorzieningen reiken is afhankelijk van de 
beschikbare middelen. De collectieve middelen zijn beperkt: 
naast dat van de gezondheidszorg draagt de overheid ook 
verantwoordelijkheid voor andere terreinen van staatszorg. 
Naast gezondheidszorg in de zin van zorg voor zieken en de 

15 activiteiten gericht op het genezen van ziekten staat de ge-
zondheidsbescherming en -bevordering, op welke terreinen 
van de overheid ook een actieve rol mag worden verlangd. 
Voorschriften en de daarbij passende controle met betrek-
king tot het de burger beschikbaar stellen van een schoon 

20 leefmilieu, ter bevordering van arbeidsomstandigheden in fa-
brieken, werkplaatsen en kantoren, die de gezondheid niet 
bedreigen, tot het weren van voor de gezondheid gevaarlijke 
of schadelijke stoffen in voedingsmiddelen, ter vermijding 
van ongelukken met speelgoed of huishoudelijke apparatuur 

25 dienen in belangrijke mate een actief gezondheidsbeleid. 
Voorlichting ter bevordering van gezond gedrag (preventie) 
en beperking van schadelijk gedrag is eveneens een taak van 
de overheid, voor zover door zulk schadelijk gedrag gemeen-
schapsbelangen en/of de vrijheid en gezondheid van anderen 

30 worden geschaad. 

De bevordering van de volksgezondheid legt de overheid een 
zorgplicht op, maar de burger niet een absoluut recht. Ook 
hier geldt, dat de eigen verantwoordelijkheid van de indivi- 

35 duele burger voor zijn gezondheid voorop staat. Zijn leefwijze 
is tot op zekere hoogte bepalend voor de mate waarin zijn 
gezondheid wordt bedreigd. De ontdekking van de waarde 
van sport en ontspanning voor de gezondheid van het eigen 
lichaam en de toegenomen vrije tijd zullen tot gevolg hebben 

40 dat de in het recente verleden begonnen gezondheidscultuur 
zich zal voorzetten. Van de overheid mag worden verwacht 
dat zij hierbij aanhaakt door het voeren van een actief en 
doelmatig voorlichtingsbeleid. 
Gezondheid is een groot goed en staat dan ook terecht hoog 

45 op de prioriteitenlijst van de individuele burger. Dat neemt 
niet weg, dat gegeven de beperktheid van de totale hoeveel-
heid beschikbare collectieve middelen en het bestaan van 
andere belangrijke aandachtsvelden, de stijging van de kos-
ten van de gezondheidszorg sinds de Tweede Wereldoorlog 

50 onrustbarend groot is geweest. Bedroegen de kosten van de 
gezondheidszorg in 1963 nog 2,4 miljard gulden, 4,5% van 
het BNP, in 1983 waren zij gestegen tot 33 miljard gulden, 
d.i. 8,7% van het BNP. Per hoofd van de bevolking liepen de 
kosten van de gezondheidszorg op van 1 200.- in 1963 tot 

55 1 2.200.- in 1983. Hoewel er de laatste 10 jaar sprake is van 
een zekere afvlakking moet alleen al op grond van demogra-
fische ontwikkelingen worden verwacht, dat de collectieve 
uitgaven voor de gezondheidszorg in het jaar 2030 ongeveer 
40% hoger zullen uitvallen dan in 1981. Die demografische 

60 ontwikkelingen zijn echter, zo bleek in het verleden, maar 
zeer ten dele verantwoordelijk voor de kostenstijging: van de 
kostenstijging van 92% tussen 1970 en 1981 kwam naar 
schatting niet meer dan 11% voor rekening van deze factor. 
Belangrijkere oorzaken van wat gerust een kostenexplosie 

65 mag worden genoemd waren: 
- tussen 1977 en 1981 nam het aantal diagnostische en the- 

rapeutische verrichtingen per specialist toe met 33%; 

- door de uitbreiding van het aantal specialisten (in 1963 wa- 
70 ren er 3900 specialisten werkzaam in de Nederlandse ge-

zondheidszorg en in 1982 was dat aantal gestegen tot 
9800) nam het aantal verrichtingen in de genoemde perio-
de in totaal met 55% toe. 

- de personele kosten in de (arbeidsintensieve) gezondheids- 1 
zorg beslaan zo'n 60 a 70% van het totaal. Van de kosten-
stijging van 92% tussen 1970 en 1981 kwam ongeveer 30% 
voor rekening van de toename van de gemiddelde reële 
loonkosten per arbeidsjaar. Het aantal arbeidsplaatsen 5 
nam van 119000 in 1978 toe tot 348000 in 1984; 

- de technische ontwikkelingen gaan zo snel en zijn zo veel-
omvattend dat alleen werkelijk deskundigen nog in staat 
zijn ze te volgen en te begrijpen. De op zich niet onbegrij- 10 
pelijke wens om over het laatste en het nieuwste de be-
schikking te hebben leidt tot onnodige doublures en ver-
spilling; 

- kartelvorming en prijsafspraken in de geneesmiddelenin- 15 
dustrie, in combinatie met de voorstelling van de leek dat 
het nieuwste en het duurste ook wel het beste zal zijn, hou-
den de bestedingen aan geneesmiddelen op een te hoog 
niveau. 

20 
Het onderkennen van de hierboven genoemde oorzaken 
geeft al één veld van aangrijpingspunten tot het weer be-
heersbaar maken van de kosten van de gezondheidszorg: 

- los van de vraag of er een verband bestaat tussen de sti' r 
ging van het aantal verrichtingen en het huidige verrichtin 
gensysteem, dient het inkomen van artsen geheel of gro-
tendeels losgekoppeld te worden van het aantal verrichtin-
gen; 

30 
- het aantal studenten dat tot bepaalde medische opleidin-

gen wordt toegelaten zal vooralsnog moeten worden be-
perkt; 

- met de reductie van het aantal ziekenhuisbedden zal nu 35 
eens echt ernst moeten worden gemaakt; 

- het aanbod van gezondheidszorgvoorzieningen zal gediffe-
rentieerd moeten worden. Niet in elk ziekenhuis zal elke 
aandoening behandeld moeten kunnen worden. Naast de 40 
academische (en wellicht enkele andere gelijkwaardige) zie-
kenhuizen voor de topklinische of superspecialistische zorg 
welke onderling ook voor een taakverdeling moeten zor-
gen, is er plaats voor ziekenhuizen met een lokale of regio-
nale taak op het gebied van de ,,normale" specialistische 45 
zorg. De overige ziekenhuizen kunnen worden vervangen 
door poliklinieken, bediend vanuit het centrumziekenhuis, 
of kunnen worden gesloten. 

- de EEG biedt de instrumenten om kartelvorming en het 50 
maken van prijsafspraken tegen te gaan. Deze dienen in 
volle omvang te worden gebruikt. Om het prijsbewustzijn 
van de geneesmiddelen-consument te vergroten kan het 
ijkprijssysteem goede diensten bewijzen. 

55 
- ook overigens is er aanleiding nog eens kritisch te bezien 

welke verstrekkingen uit het oogpunt van volksgezondheid 
werkelijk noodzakelijk zijn. 
Maar ook al gebeurt alles wat tot u toe is genoemd, dan 
nog worden slechts de symptomen aangepakt en blijft de 60 
kern van het probleem bestaan. Die kern bestaat uit het 
verzekeringssysteem. Wij willen, dat ook in het volksge-
zondheidsbeleid de verantwoordelijkheid daar gelegd en 
gelaten wordt, waar zij kan worden gedragen en waarge-
maakt. Een meer marktgeoriënteerde benadering van de 65 
gezondheidszorg, waarin vraag en aanbod een gelijkwaar-
dige positie innemen, kan daaraan vorm geven. Het stelsel, 
dat wij voorstaan geeft keuzevrijheid, eigen verantwoorde-
lijkheid en instrumenten tot kostenbeheersing. 

70 
De verzekeraars, ziekenfondsen zowel als particuliere maat-
schappijen, moeten als vertegenwoordigers van de vraagzijde 
een gelijkwaardige positie krijgen ten opzichte van de aanbie- 

me 



1 ders van gezondheidszorg. Het onlangs door het kabinet ge- 
nomen principebesluit geeft daartoe een goede aanzet: 

- planning van de voorzieningen door de verzekeraars in 
5 plaats van door de overheid en dus het betrekken van de 

vraagzijde bij de bepaling van de omvang van het aanbod 
van voorzieningen; 

- substitutie van de tweedelijnszorg door die van de eerste 
10 lijn; 

- het invoeren van een basispakket met gedeeltelijk een 
inkomensafhankelijke en ten dele een nominale premie en 
het overlaten aan het individu in welke mate hij zich voor 
de rest vrijwillig wil verzekeren; 

- als hetzelfde systeem wordt ingevoerd voor de particuliere 
verzekering en de ziekenfondsverzekering komt er één 
soort verzekeraars, kan de verplichte ziektekostenverzeke- 

20 ring komen te vervallen en worden vervangen door een be- 
perkte verzekeringsplicht. Concurrentie en keuzevrijheid 
worden hersteld. 

De voorziene premiestelling voldoet aan de eis, dat bij de fi- 
? anciering van de gezondheidszorg niet de inkomens- maar 

Je risico-solidariteit voorop dient te staan: die tussen zieken 
en gezonden, die tussen jongeren en ouderen. Herverdelen 
van inkomen hoort niet thuis in het verzekerings- maar in het 
belastingstelsel. Dat lijdt slechts uitzondering, daar waar het 

30 gaat om zware en onverzekerbare risico's, zoals de zwakzin-
nigenzorg. 
Door het principebesluit wordt de taak van de overheid tot de 
juiste proporties teruggebracht. Die taak is in grote lijnen: 

35 - het aangeven van de omvang van de collectieve uitgave 
aan de gezondheidszorg (als percentage van het BNP); 

- het aangeven van de kaders van de verzekeringssystema-
tiek; 

40 
- het aangeven van de kwaliteitsnormering en het uitoefenen 

van de kwaliteitscontrole; 

- het erop toezien, dat de zwakken in de zorgsector (zwak- 
45 zinnigen, hoogbejaarden, psychogeriatrische patiënten e.d.) 

voldoende en adequate zorg ontvangen; als dat niet het ge-
val mocht zijn moet de overheid zelf initiatieven nemen; 

- het afslanken en daardoor beter werkzaam maken van de 
50 te omvangrijke adviesstructuur. 

Het zal een hele opgave zijn tegen alle behoudzucht en alle 
gevstigde belangen en belangetjes in - maar Ook tegen de 
idee in, dat alleen een absolute overheidsbeheersing van de 

55gehe1e sector het heil zal brengen - de structuur van onze 
gezondheidszorg gezond en de kosten daarvan weer be-
heers- en betaalbaar te maken. Dit is een opgave, waaraan 
ook gedurende het komende decennium nog zal moeten 
worden gewerkt. Liberalen willen daaraan in volle overtuiging 

60hun medewerking geven, al was het alleen maar omdat het 
alternatief, het beheersen van de kostenontwikkeling door 
het op arbitraire gronden bepalen wie nog wel en wie niet 
voor een medische behandeling in aanmerking komt, voor 
hen onaanvaardbaar is. Voor liberalen zijn alle mensen gelijk- 

65waardig en hebben zij allen in gelijke mate aanspraak op uit 
de collectieve middelen beschikbaar gestelde gezondheids-
zorg. De keuze, wie wel en wie niet, is een valse. De echte 
keuze is: doorgaan met hier en daar wat sleutelen aan of - 
nog erger - nationaliseren van de gezondheidszorg, dan wel 

70 herstel van concurrentie, keuzevrijheid en marktoriëntatie. 
Die keuze is niet moeilijk, omdat alleen met die laatste trits 
het belang van een goede en betaalbare gezondheidszorg is 
gediend. 
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15 Genetische technieken 
Bij het toenemen van de kennis van de menselijke genen 
neemt ook de kennis toe van ziekten of handicaps die ver- 

5 oorzaakt worden door defecten aan genen. Veelal worden 
deze ziekten pas op oudere leeftijd manifest. 
De diagnostiek die gebruik maakt van DNA-recombinanttech-
nieken zal het in toenemende mate mogelijk maken dragers 
van defecte genen waaronder ook embryo's te herkennen. 

10 De beslissing een dergelijk onderzoek uit te voeren ligt in 
principe bij de persoon zelf (of in geval van kind of embryo 
bij de ouders). Dit principe mag bij het voortschrijden van de 
wetenschap op dit terrein niet uit het oog worden verloren. 
Maatschappelijke gevolgen van mogelijkerwijs defecte genen 

15 mogen nimmer aanleiding zijn van overheidswege een onder-
zoek te gelasten. Het weigeren door een persoon een gene-
nonderzoek te laten uitvoeren kan geen grond zijn voor het 
niet opnemen van deze persoon in een collectieve of particu-
liere verzekering. 

20 Sommige experimenten op het terrein van het DNA-recombi-
nantonderzoek houden risico's voor de omgeving in. De 
DNA-ontwikkeling is een voorbeeld van de wetenschappelijke 
ontwikkeling die wereldwijd tot ernstige gevolgen voor de 
mens en de samenleving kan leiden indien men niet zorgvul- 

25  dig  de eraan verbonden risico's afweegt en de effecten voor 
de omgeving onder controle houdt. Onderzoek waarbij spra-
ke is van manipulatie met menselijke embryo's, onderzoek 
waarbij wordt getracht identieke menselijke wezens (klonen) 
te vervaardigen of onderzoek waarbij menselijke embryo's in 

30 dieren worden ingeplant of dierlijke embryo's in mensen 
worden ingeplant, dient bij wet te worden verboden. 
Het is noodzakelijk wetenschappelijke en technologische ont-
wikkelingen te toetsen op haar effecten op en gevolgen voor 
de samenleving. De toetsing dient te geschieden door een 

35 onafhankelijk adviesorgaan, dat is samengsteld uit deskundi-
gen waaronder ethici. In internationale afstemming dient door 
dit adviesorgaan te worden aangegeven waar terughoudend-
heid dient worden betracht. 
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Het is nog niet zo lang geleden, dat pers, radio en televisie de 
belangrijkste informatiebronnen waren. Daarbij heeft zich in-
middels gevoegd de informatieverspreiding langs electroni-
sche weg: teletekst, viditel, kabelkrant, telefax  etc.  Algemene 
publieksinformatie wordt langs deze nieuwe wegen nog 
slechts op beperkte schaal en zelden op een rendabele basis 
verspreid. Veel proeven zijn mislukt of gestaakt. Daarentegen 
ontwikkelt de verspreiding van gerichte informatie voor spe-
cifieke doelgroepen via de nieuwe media (bij voorbeeld finan-
ciële informatie) zich snel. Ook dienen zich toepassingen van 
de nieuwe media buiten het traditionele mediaterrein zoals 
teleshopping, telebanking, aan. 
Een aantal van deze ontwikkelingen zal de traditionele media 
niet onberoerd laten. Dit betekent niet dat de nieuwe vormen 
van telecommunicatie het gedrukte woord of het gedrukte 
nieuws onherroepelijk zullen gaan vervangen. Het zijn niet de 
technische mogelijkheden, die de toekomst van de gedrukte 
media zullen bepalen, het is het antwoord, dat deze media op 
de technologische uitdaging zullen geven, dat beslissend zal 
zijn voor hun voortbestaan. Cruciaal zal daarbij zijn of de ge-
drukte media een produkt zullen kunnen leveren, dat zijn 
prijs waard is. De mate, waarin uitgevers nu reeds inspelen 
op technologische ontwikkelingen in alle produktiestadia, op 
de steeds betere druktechnieken en op de wensen van lezers 
en adverteerders, maken het meer dan waarschijnlijk, dat er 
in de nabije toekomst eerder sprake zal zijn van een stimule-
rend samengaan van oude en nieuwe media dan van het ver-
dringen van de eerste door de laatste. 
Dit neemt niet weg, dat een aantal van de genoemde ontwik-
kelingen de bestaande media in een aantal opzichten waar-
schijnlijk niet onberoerd laten. Dat mag geen reden zijn die 
ontwikkelingen te vertragen. Integendeel, zij moeten worden 
gestimuleerd. Nederland heeft op dit terrein op sommige 
punten (bekabeling) een voorsprong, maar dreigt elders ach-
ter te geraken. Willen wij in de informatiemaatschappij onze 
partij kunnen meeblazen, hetgeen absolute noodzaak is voor 
onze economische ontwikkeling, dan zullen wij alles op alles 
moeten zetten achterstanden te voorkomen of voor zover ze 
reeds bestaan, ze in te lopen. Wij kunnen het ons niet veroor-
loven uitsluitend te denken in traditionele categorieën als 
krant en televisie. De bestaande media dienen echter volledig 
het recht te hebben op deze ontwikkelingen in te spelen, zon-
der echter andere daarbij uit te sluiten. 
Een concessieverlening door de overheid anders dan op het 
gebied van de Omroep met de ,,f ree flow of  information"  ver-
draagt zich niet. Uitsluitend om doelmatigheidsredenen zullen 
inrichting, instandhouding en beheer van communicatienet-
werken het beste in één hand gehouden kunnen worden (ge-
privatiseerd telecommunicatiebedrijf). De glasvezelkabel zal 
een eind maken aan het ongewenst stellen van beperkingen 
aan het gebruik van de netwerken. Beperkingen zullen dan 
ook slechts gesteld kunnen worden op basis van objectieve, 
technische criteria. Indien de netwerk-beheerder zelf tevens 
als informatieleverancier optreedt, of dit doet via een gelieerd 
bedrijf, moeten de gehanteerde criteria door een onpartijdig 
lichaam kunnen worden getoetst. Thans bestaande monopo-
lies zoals Teletekst en Viditel, moeten worden beëindigd. 
Om de - in een hoog ontwikkelde democratie - onmisbare 
pluriformiteit van de pers te bevorderen kan aan uitgevers 
van dag- en nieuwsbladen en aan opiniërende weekbladen zo 
nodig financiële steun worden verleend. Die steun wordt ech-
ter slechts verleend op basis van algemene bedrijfseconomi-
sche criteria, hij behoort van tijdelijke duur te zijn en hij dient 
verliezen niet volledig te compenseren. Wel moet de pers een 
reële mogelijkheid hebben aan de nieuwe ontwikkelingen 
deel te nemen. 
Schadeloosstelling van de pers, zoals in de Mediawet is voor-
zien als tegemoetkoming in al dan niet vermeend gederfde 
advertentieopbrengsten, is aanvaardbaar omdat de wetgever 
de pers van deelname aan de omroep heeft uitgesloten. Het 
ware echter beter de noodzaak van dat soort regelingen te  

voorkomen. 
Het democratisch belang van verscheidenheid van informa-
tievoorziening, welk belang veelal in verband wordt gebracht 
met art. 7 van de Grondwet, verzet zich tegen een te grote 
concentratie van eigendom van media in één hand. Over- 5 
heidsmaatregelen dienen aan de concentratie een maximum 
te stellen. 
Het is mogelijk, dat van de in het Regeeraccoord geopende 
mogelijkheid te komen tot een gedeeltelijk commercieel 
geëxploiteerd radio- en TV-bestel, gebruik zal worden ge- 10 
maakt. De verkennende besprekingen daaromtrent zijn aan 
de gang. Alles zal ervan afhangen of de prognoses een ren-
dabele exploitatie beloven of niet. Commerciële omroep is 
voor liberalen niet een kwestie van principiële dogmatiek. 
Naar ons oordeel is het voor het omroepbestel gezond als 15 
omroepen voor de financiering van hun programma's, en al-
les wat daarbij komt kijken, niet van politieke beslissingen af-
hankelijk zijn, maar de voorwaarden voor hun functioneren 
zelf in de hand hebben. Dat die voorwaarden des te beter 
vervuld zullen kunnen worden naar mate in de  programme-  20 
ring beter rekening wordt gehouden met de wensen van de 
kijkers en de luisteraars is daarbij een bijkomend voordeel. 
Dit geldt evenzeer voor het feit dat op deze wijze het weg-
vloeien van Nederlandse reclamegelden naar het buitenland 
eenvoudiger zal zijn tegen te gaan. Daarom zal, als het n 9 

mogelijk zal blijken te zijn het duale bestel in deze kabinet,-
periode te realiseren, de in het Regeeraccoord voorziene be-
perking tot 2 of 3 A-omroepen moeten komen te vervallen. 
Naast de Omroep zullen persbedrijven de gelegenheid krijgen 
zelfstandig of in samenwerking met andere een commerciële 30 
Omroep te exploiteren. 
De niet voor commerciële omroep bestemde netten blijven 
gereserveerd voor het niet-commerciële bestel; de STER 
blijft hier gehandhaafd met het thans geldende, in de Media-
wet neergelegde maximum aan zendtijd. Omroepen kunnen 35 
niet aan beide delen van het duale bestel deelnemen. Zij krij-
gen dezelfde mogelijkheden te participeren in de nieuwe me-
dia als ieder ander bedrijf. 
De publieke omroepen krijgen een concessie voor onbepaal- 
de duur. De onderlinge verdeling van de zendtijd zal op 40 
grond van om de vier jaar te houden omroepverkiezingen 
worden bepaald. Daarbij zal een kiesdrempel gelden van 8% 
van de geldig uitgebrachte stemmen. Haalt een omroep die 
bij twee opeenvolgende verkiezingen niet, dan vervalt zijn 
concessie. 45 
Evenals aan de pers zal aan publieke omroepen zo nodig fi-
nanciële steun worden verleend, op basis van algemene b-
drijfseconomische criteria en voor een beperkte tijd, waa 
de verliezen niet volledig worden gecompenseerd. 
Teneinde de lokale en regionale omroepen betere bestaans- 50 
voorwaarden te bieden, wordt het reclameverbod, voor hen 
opgeheven, met dien verstande dat een regionale omroep, 
die daarvan gebruik maakt, niet langer aanspraak kan maken 
op financiering uit de (provinciale opslag op de) omroepbij- 
drage. 55 
Tegelijk met de opheffing van het reclameverbod voor lokale 
en regionale omroepen wordt het persbedrijven toegestaan 
op dezelfde voorwaarden lokale en regionale omroep te be-
drijven. 
Teneinde iedere mogelijkheid van concurrentievervalsing in 60 
de  audio-visuele industrie tegen te gaan wordt de in de Medi-
awet voorziene bestedingsverplichting van de publieke om-
roepen bij het Nederlands Omroep Productie Bedrijf voor zo-
wel radio- als voor televisiefaciliteiten met ingang van 1 janu- 
ari 1991 opgeheven. 65 
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Nederland is een ogenschijnlijk klein land in een woelige we-
reld. Nederland behoort echter economisch gezien wel tot de 

5 tien hoogst ontwikkelde landen van de wereld. Het speelt 
mede daardoor geen volstrekt onbetekenende rol in een aan-
tal bondgenootschappelijke verbanden en internationale or-
ganisaties. Van ons land mag een positieve bijdrage worden 
verwacht aan het voortbestaan van deze organen. Die bijdra- 

10 ge zal vanzelfsprekend afhangen van de internationale situa-
tie en de opstelling van andere landen. Aan de vooravond 
van de jaren negentig onderkennen wij enerzijds een ont-
spanning in de Oost-West-verhouding met naar wij hopen 
een voortgaande tweezijdige ontwapening. Anderzijds woedt 

15 nog steeds in het Midden-Oosten de Golfoorlog en vindt er 
een voortdurende confrontatie plaats tussen gematigden en 
fundamentalisten, waarbij niet wordt geschroomd elementai-
re mensenrechten te schenden. Ook wordt het onafhankelijke 
Afghanistan nog steeds bezet door Sovjet-troepen. Vele  an- 

20 dere spanningshaarden in de wereld laten wij hier onge-
noemd. Dichter bij huis vraagt de ontwikkeling van Europa 
onze voortdurende aandacht. Zullen wij erin slagen Europa 
tot een economisch en politiek geheel te brengen teneinde 
odoendp welvaart en vrede binnen dit werelddeel en de  we- 
ld  als geheel te bevorderen? 

De samenwerking van de Benelux-landen, Frankrijk, West-
Duitsland, en Italië heeft vorm gekregen in de Europese Ge-
meenschappen. De initiatieven van de jaren vijftig zijn voor 
Nederland en de andere landen succesvol gebleken. Dit suc- 

30 ces heeft andere landen aangetrokken: het Verenigd Konink-
rijk, Denemarken en Ierland en later Griekenland, Spanje en 
Portugal. Wij hebben een reeks verlangens voor de ontwikke-
ling van de gemeenschappen in de jaren negentig omdat ons 
einddoel, een werkelijk Verenigd Europa, nog niet binnen 

35 handbereik is. 

18.1 Het Europa van de toekomst 

Het Europa van de 12 vraagt om een nieuw elan. Het is hoog 
tijd om orde op zaken te stellen en een grote stap voorwaarts 

40 te zetten. Vooruitgang moet vooral worden geboekt op het 
terrein van de economie en de economische en financiële po-
litiek. De successen van het begin, zoals het gemeenschap-
pelijke landbouwbeleid, zijn verwelkt. 
Nieuwe impulsen zijn onontbeerlijk. De totstandkoming van 

45 de interne markt is zo'n impuls. Het vrije verkeer van goede-
ren, personen, diensten en kapitaal is daarin werkelijkheid. 

betekent een forse stap op weg naar de Europese integra-
.e. Er moet echter nog veel gebeuren voor het zo ver is. De 
wetgeving, waaronder de milieuwetgeving niet de minst be- 

50 langrijke is, moet worden geharmoniseerd. Omdat de be-
schermende grenzen zullen verdwijnen, moet de samenwer-
king op het gebied van de bestrijding van de zware, interna-
tionale criminaliteit worden geïntensiveerd. 
De lid-staten zullen op budgettair en monetair gebied veel 

55 van hun eigen zelfstandigheid moeten opgeven. Het Europese 
Monetaire Stelsel, waaraan het Verenigd Koninkrijk nog 
steeds niet deelneemt, zal op den duur in de ECU zijn eigen 
munt hebben. Er moet een onafhankelijke Europese Centrale 
Bank komen naar het voorbeeld van de  Deutsche  Bundes- 

60 bank en De Nederlandsche Bank. Dit is echter het eindpunt 
van de Europese eenwording. Voordat dit eindpunt is bereikt, 
zullen de economieën van de E.G. voldoende op elkaar 
moeten zijn afgestemd. Met betrekking tot het Europa van de 
12 zal dit een proces van lange adem zijn. Eventueel zou 

65 moeten worden overwogen de weg van de verschillende snel-
heden te bewandelen, waarin sommige landen eerder het 
eindpunt van de economische unie bereiken dan andere. 
De huidige internationale financiële crisis, stimuleert hopelijk 
de bereidheid van de Europese landen om elkaar te vinden 

70 bij het nemen en uitvoeren van de noodzakelijke, ingrijpende 
maatregelen. De huidige zwakte van Europa, als gevolg van 
het vasthouden aan, al dan niet verkeerd ingeschatte, natio-
nale belangen, is mede debet aan de internationale economi- 

sche problematiek. Europa zal initiatieven moeten nemen om 1 
de internationale monetaire wereld weer op orde te brengen 
en tevens een fundamentele bijdrage moeten leveren aan de 
oplossing van de schuldenproblematiek van derde-wereldlan- 
den. 5 
Wij achten het van essentieel belang voor de economische 
positie van de ontwikkelingslanden en van de wereldecono-
mie, dat Europa zich inzet voor een betere en gelijkwaardiger 
plaats van deze landen in de wereldeconomie. 
De interne markt zal kunnen bijdragen aan de oplossing van 10 
problemen in andere sectoren, zoals het al dan niet opheffen 
van de gefixeerde boekenprijs in de culturele sector, of de 
produktie van materieel op het terrein van de defensie. Het 
Europese transportbeleid zal kunstmatige barrières moeten 
wegnemen. Kartelvorming is uit den boze als de consument 15 
hiervoor de rekening gepresenteerd krijgt, zoals op de Euro-
pese lijnvluchten het geval is. Mede om concurrentieverval-
sing tegen te gaan is het noodzakelijk te komen tot een gro-
tere harmonisatie van het sociale beleid (waaronder het uit-
kerings - en premieheffingsbeleid) binnen de Gemeenschap. 20 
Ook zullen beperkingen weggenomen moeten worden ter 
zake van de mobiliteit van de factor arbeid. Tenslotte moet 
de invloed van de werknemer op het besturen van onderne-
mingen worden vergroot. 
De besluitvorming binnen de Europese instellingen dient 25 
doelmatiger te worden. Het Europa van de toekomst zal de-
mocratisch zijn of niet zijn. Dit houdt in dat er tussen de Eu-
ropese Commissie en het Europese Parlement een duidelijke 
relatie tot stand moet komen, waarin beide lichamen qua ta- 
ken en bevoegdheden optimaal kunnen functioneren. 30 
Deze bestuurlijke problematiek hangt nauw samen met de 
kwestie van de Europese begroting en de Europese directe 
belastingheffing. Wij willen een Europees bestuur dat de bes-
te kwaliteiten van de verschillende Westeuropese democra-
tieën in zich verenigt. Er zal een gemeenschappelijke buiten- 35 
landse politiek moeten komen. Totdat die is gerealiseerd zal 
moeten worden gestreefd naar maximaal mogelijke consulta-
tie en samenwerking van de 12 EG-landen op buitenlands 
politiek terrein. 
Bij de Europese eenwording gaat het niet alleen om economi- 40 
sche zaken, maar ook om aangelegenheden van kunst, cul-
tuur en wetenschap. Het Europa van de burgers, steden en 
regio's is uniek in zijn culturele diversiteit. Het biedt een rijk 
palet van ideeën. De toeneming van de vrije tijd daagt uit tot 
creativiteit in het domein van cultuur, wetenschap en kunst. 45 
Uit respect voor de verschillende Europese culturen moeten 
de schoolboeken meer aandacht besteden aan de historie en 
prestaties van de andere Europese landen. Studenten en do-
centen moeten zich tijdens hun studie, respectievelijk educa-
tief verlof voor een stageperiode bij een instelling van hoger 50 
onderwijs in een andere lidstaat kunnen inschrijven. Ook de 
totstandkoming van een netwerk van Europese academische 
Centers of Excellence is een van onze wensen. 

18.2 De doeleinden van het buitenlands beleid 55 

Hoe ziet een liberaal buitenlands beleid eruit? Hoe zal de op-
stelling van Nederland op de internationale fora naar onze 
opvatting moeten zijn? Wij verstaan onder ,,buitenlands be-
leid" het bevorderen van de waarden en het behartigen van 60 
de belangen in brede zin van de Nederlandse maatschappij, 
zoals die door het democratisch-politiek proces worden vast-
gesteld. De invloed van een klein land is echter beperkt. Zo'n 
land heeft om die reden, meer dan de grote landen, belang 
bij geordende internationale verhoudingen. 65 
De doelstellingen van ons buitenlands beleid strekken daar-
om verder dan het directe Nederlandse eigenbelang. Zij beo-
gen; 

a. het versterken van de wereldrechtsorde; 
70 

b. in bondgenootschappelijk verband het bevorderen van in-
ternationale vrede en veiligheid en het stimuleren van wa-
penbeheersingsoverleg; 



1 c. het wereldwijd bevorderen van het respect voor de funda-
mentele rechten van de mens; 

d. het royaal en doelmatig mogelijk bijdragen aan de bestrij- 
5 ding van honger en armoede in de wereld; 

e. het terugdringen van de internationale milieuvervuiling; 

fgfinlf. het krachtig bevorderen van de wereldhandel en het 
10 herstellen van evenwichtige internationaal-economische ver-

houdingen. 

Nederland
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wordt  voorgestaan.  

- uitgangspunt I. I-  primaire  verantwoordelijkheid  55 

zijn veiligheid  bij Europa ligt, maakt  I. West-Europa  

in de huidige situatie, waarin de conventionele kracht van het 1 

Oostblok die van het Westen verre overtreft, niet aan ont-
komt, zijn conventionele defensie-inspanningen zowel kwanti-
tatief als kwalitatief, onder andere door op grotere doelma-
tigheid gerichte samenwerking te vergroten. Deze vergroting 5 
dient plaats te vinden in overleg met de bondgenoten aan 
deze en de andere kant van de Atlantische Oceaan. 
Wij zijn ervan overtuigd dat het behoud van onze vrijheid he-
laas ook in de toekomst zware lasten zal vergen. Het afscheid 
nemen van de nucleaire afschrikking als hoofdbestanddeel 10 
van de Westerse verdediging zou zonder meer tot een andere 
politieke situatie leiden. Wij zullen ons daarvan rekenschap 
moeten geven en wel zo, dat de interne kracht van onze 
bondgenootschappen en onze garantie van voortdurende 
vrijheid erdoor zullen toenemen. Het spreekt vanzelf dat de 15 
overeen te komen ontwapening het bestaan van een afdoen-
de controle-systeem vooropstelt. Alle blijdschap over het hui-
dige begin van ontspanning in de verhouding tussen Oost en 
West neemt niet weg, dat er fundamentele verschillen blijven 
bestaan tussen democratische samenlevingen als de onze en 20 
dictaturen als die in de Sovjet-Unie, waar de macht in handen 
is van weinigen en een bedreiging van die macht in het bij-
zonder in Europa zeer vergaande consequenties kan hebben. 
We moeten ontspanning krachtig bevorderen, maar tegel 
kertijd met onze vrijheid geen enkel risico nemen, 

18,5 Fundamentele rechten van de mens 

Wij zullen ons overeenkomstig het 'Ottawa Muman  Rights Ap-
peal',  dat in 1987 door de Liberale Internationale is vastge-
steld, inzetten voor de totstandkoming, de uitbreiding en de 30 
bescherming van mensenrechten en fundamentele vrijheden 
overal ter wereld. Dit essentiële liberale beginsel is uitgangs-
punt van onze buitenlandse politiek. Geweld en armoede be-
lemmeren de individuele vrijheid in te veel landen van de we-
reld. Elke vorm van onderdrukking, mishandeling of racisme 35 
en antisemitisme is voor ons volstrekt verwerpelijk en onaan- 

Wij bepleiten  ontwikkelingssamenwerking 555  II  de 40 
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1 laat onverlet de noodzaak hongersnood via voedselhulp te le-
nigen. 
De persvrijheid in de landen van de Derde Wereld dient te 
worden bevorderd. Wij blijven zeer wantrouwig ten aanzien 

5 van de aan de heersende regimes gelieerde media. Objectie-
ve en heldere voorlichting is noodzakelijk. De aanloopfase, 
waarin een instelling als het  NCO  geacht kon worden in een 
behoefte te voorzien, is thans voorbij. De hiervoor thans nog 
aangewende middelen kunnen aan de hulp zelf worden toe- 

10 gevoegd. 

18.7 Terugdringen van internationale milieuveront-
reiniging 

Op het gebied van het milieubeheer is internationale samen- 
15 werking van wezenlijk belang. Deze samenwerking dient zich 

primair te richten op het regionaal en wereldwijd voorkomen 
van milieuschade. Wij zijn voorstander van de totstandko-
ming van internationale verdragen ter voorkoming van ver-
ontreiniging van land, water en lucht. Deze verdragen dienen 

20 ook voorzieningen te treffen voor een afdoende controle op 
de naleving ervan. Voor de zeeën geldt, dat deze niet mogen 
worden misbruikt als vergaarbak voor afvalstoffen. De inter-
nationale resoluties over verontreiniging der zeeën en ocea-
nen met afvalstoffen dienen te worden aangevuld met een 
ierbod op lozing via rivieren, kanalen en smeerpijpen. De 
toepassing van EG-milieunormen in Nederland vraagt om 
meer specifieke kennis en interpretatief vermogen bij de 
rechterlijke macht. Inbreuken op het EG-milieurecht, die te 
wijten zijn aan nalatigheid van de regeringen en de wetge- 

30 vingsorganen der lidstaten dienen meer en gedetailleerder 
door de media aan de kaak te worden gesteld. 
Met het oog op de veiligstelling van onze watervoorziening en 
-huishouding dienen op de kortst mogelijke termijn stringente 
gemeenschappelijke maatregelen te worden getroffen ter 

35 verbetering van de toestand van grensoverschrijdende rivie-
ren en kanalen zoals de Rijn, de Maas, de Schelde en het 
Kanaal van Gent naar Terneuzen. Te lang hebben deze stro-
men gefungeerd als het riool van Europa. 
Luchtverontreining moet eveneens worden beschouwd als 

40 een aanslag op de gezondheid van de mens. De beschadi-
ging van de ozonlaag rond de aarde dient te worden gestopt. 
Bij gebruik van kernenergie dient zeer zorgzuldig te worden 
gehandeld, opdat mens en milieu niet worden blootgesteld 
aan de gevolgen van ongelukken. Zure regen is een ver- 

45 schijnsel dat het afsterven van omvangrijke bossen veroor-
zaakt. Dit euvel moet evenals andere euvels bij de bron - 
'aaronder het verkeer - worden bestreden. Deze verontreini-

dingen storen zich niet aan landsgrenzen. Internationale actie 
is derhalve noodzakelijk. Het uitblijven hiervan mag echter 

50 geen excuus zijn om in dit land zelf niets te doen. De bestrij-
ding van de verontreinigingen kost veel geld en zal niet nala-
ten de kostprijs van schone produkten te verhogen. Interna-
tionale actie is derhalve ook noodzakelijk om concurrentie-
vervalsing te voorkomen. De goeden, de milieubewuste  on- 

55 dernemers, mogen niet onder de kwaden, de vervuilers, lij-
den.  

genomen, met alle positieve gevolgen voor de investerings-
en produktiegroei van dien. 
Coördinatie is in de huidige situatie met vrijheid van kapitaal-
verkeer des te meer noodzakelijk, daar de als gevolg van het 
ontbreken hiervan optredende onzekerheid massale specula- 5 
tieve kapitaalbewegingen kan doen ontstaan die aanleiding 
kunnen geven tot extreme fluctuaties in wisselkoersen en in-
terestvoeten. 
Tenslotte geldt, dat het schuldenvraagstuk alleen bij voldoen-
de en gestage groei van de Westerse economieën zonder al 10 
te grote risico's kan worden opgelost. 

18.8 Evenwichtige internationaal- 

60 
economische verhoudingen 

Het internationale monetaire beleid zal erop gericht moeten 
zijn de internationale monetaire stabiliteit te herstellen. Hier-
toe is noodzakelijk, dat de voornaamste economische blok-
ken (de Verenigde Staten, het Europese Monetaire Systeem 

65 en Japan) zich ervan bewust worden dat een ongecoördi-
neerd macro-economisch beleid uiteindelijk zal leiden tot een 
geringere welvaart binnen alle drie blokken. Dit besef zal in 
het bijzonder in de Verenigde Staten moeten doorbreken, 
daar dit land in het verleden nog het minst bereid is gebleken 

70 het binnenlandse beleid af te stemmen op zijn externe posi-
tie. Bij voldoende beleidscoördinatie zal het mogelijk worden 
de wisselkoersen te stabiliseren, waardoor een belangrijke 
bron van onzekerheid binnen de wereldeconomie wordt weg- 
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