
Drs. R.F.M. Lubbers 

Hoe nu verder? 

De afgelopen jaren hebben we op een 
aantal terreinen succes geboekt. Op ons 
rust daarom nu de ereplicht de vruchten 
van de welvaart ten goede aan te wenden. 
Twee belangrljke onderwerpen staan op 
de agenda van de toekomst: de integratie 
van de minderheden en de zorg voor het 
milieu. 

Kernvraag van de verkiezingscampagne 
1989 is: Hoe nu verder? Om die vraag te 
beantwoorden, is het zinvol twee invals
hoeken te kiezen. Allereerst is het nuttig 
terug te gaan naar 1986 toen de verkiezin
gen ingegaan werd met de ambitie het 
karwei af te maken waarbij de groei van 
werkgelegenheid, het herstel van de eco
nomie en het terugbrengen van het finan
cieringstekort centraal gesteld werden. 
Daarnaast is het zinvol aandacht te geven 
aan de opvallende uitkomst van de Euro
pese verkiezingen, daar waar bleek dat 
de burgers van Europa zorgen hebben 
over vraagstukken als het milieu en de be
tekenis van de minderheden in en voor 
onze samenleving. In deze beide thema's 
- de thema's waarop ter linker en rechter 
zijde stemmen vergaard werden - werd 
als het ware de zorg voor de toekomst tot 
uitdrukking gebracht. 

Naar ik meen is er geen tegenstelling 
tussen het herstelbeleid, het werkgele
genheidsbeleid, zoals dat centraal stand 
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en behoort te staan en de agenda voor de 
toekomst. lk hoop dat hieronder u1teen te 
zetten. 

Werkgelegenheid 
Allereerst dan de werkgelegenheid. Het 
daarop gerichte beleid gaat eigenliJk al te
rug naar eind 1982. In die eerste kabi
netsperiode hebben we meegemaakt hoe 
de werkloosheid eerst met 10.000 per 
maand steeg, vervolgens tot staan werd 
gebracht en daarna began te dalen. In 
1986, aan de voet van de verk1ezingen en 
de nieuwe kabinetsperiode, kwam het tot 
een atspraak de werkloosheid in de pe
riode 1986 tot 1990 terug te brengen met 
krap 30%; dat betekende toen per jaar 
voor ruim 90.000 mensen meer een baan. 
Daarnaast werd een betere meting en 
vaststelling van de werkloosheid atge
sproken omdat toen al vermoed werd dat 
een deel van deals werkloos geregistreer
den niet echt beschikbaar was voor werk; 
en tegelijk werd toen al voorzien dat naar
mate het herstel vorderde, het beleid ge
richt op vermindering van werkloosheid 
specifieker zou moeten worden. 

Wij weten nu dat indertijd in 1986 de 
vervuiling in de werkloosheidstatistieken 
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zo'n 35% bedroeg. lnmiddels wordt zoals 
bekend met geschoonde cijfers gewerkt. 
Wat we 1nmiddels ook weten, is dat het ar
beidsaanbod nag sterker bleek te groeien 
dan we in 1986 al verwacht hadden. Oat 
heeft alles te maken met toegenomen im
mlgratie en gezinshereniging. Zo nam het 
arbeidsaanbod de afgelopen 5 jaar ge
middeld met liefst 80.000 per jaar toe. ln
tussen is de werkgelegenheid inderdaad 
met ruim 90.000 mensen per jaar gaan 
groeien, terwijl er nu bovendien eerder 
sprake is van versnelling dan van vertra
ging; en dat betekent weer dat hoe dan 
ook - zelfs bij een sterk stijgend arbelds
aanbod - de werkloosheid vermindert. 

Na een tljdelijke afzwakking zitten we nu 
weer in een fase waarin niet aileen de 
werkgelegenheid groeit, maar de werk
loosheid oak echt duidelijk afneemt. Wij 
ziJn weliswaar nag niet aan de 30% be
oogde vermindering, maar wij gaan dat 
cijfer wei op afzienbare termijn halen. Juist 
omdat het werkgelegenheidsbeleid in al
gemene zin slaagt, is het gerichte beleid 
steeds meer nodig en tegelijk oak kansriJ
ker. 

Zo zijn er gelukkig (oak bij de langdurig 
werklozen) positieve signalen. Eindelijk 
ziJn we zover dat het aantal werklozen Ian
ger dan 3 jaar afneemt. Helaas nag maar 
weinig, maar als je je realiseert hoeveel 2-
jange werklozen er bijvoorbeeld het afge
lopen Jaar nag doorgestroomd zijn naar 
deze moeilijkste categorie, dan besef je 
hoeveel mannen en vrouwen die al 3 jaar 
werkloos waren er tach maar weer in 
geslaagd zljn aan de slag te komen; enige 
tientallen procenten; bepaald geen 
kansloze groep dus. 

De afgelopen periode is veel aandacht 
gegeven aan het ontwikkelen en verster
ken van gerichte instrumenten. Na de no
dige aarzeling - het moet erkend wor
den - is het instrument van de premieso
lidariteit tot ontwikkeling gekomen. Daar
mee word\ bedoeld het ontzien van de 
minst gekwalificeerde in het meebetalen 
aan de verschuldigde (werkgevers)pre-
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mies en het daartegenover zwaarder be
lasten van de sterken, respectievelijk be
ter betaalden op de arbeidsmarkt. Deze 
premievrijstelling geldt nu voor een ieder 
op minimumloonniveau die 2 jaar of Ian
ger werkloos is. Maar zij geldt al na 1 jaar 
ind1en het een werkloze betreft uit een etni
sche minderhe1dgroep; en zij geldt zelfs al 
na een half jaar als het betreft iemand die 
uitstroomt uit het Jeugdwerkgarantieplan. 
Met dit laatste heeft het Jeugdwerkgaran
tieplan een extra 1m puis gekregen - poli
tiek en feitelijk - omdat er nu doorkoppe
llng plaatsvindt naar de marktsector. 

Naast deze premiesolidariteit is de afge
lopen periode in stappen meer geld uitge
trokken voor scholing; denk bijvoorbeeld 
maar eens aan de f 250 miljoen extra bij 
gelegenheid van de omzetting van de 
WIR. Oak en vooral in de bedrijfstakken 
zijn de bedragen beschikbaar voor scho
ling fors toegenomen. 

Tegelijk is na studie en beraad de con
clusie getrokken dat het in ons land moe\ 
komen tot arbeidservaringsplaatsen voor 
al diegenen voor wie de drempel naar de 
arbeidsmarkt te hoog is om deze in een 
slap te maken. Bij die arbeidservarings
plaatsen - zo'n 20.000 in getal - gaat 
het om een structurele aanpak. De betrok
ken mannen en vrouwen kunnen welis
waar niet Ianger dan een jaar op zo'n 
plaats werkzaam zijn, maar het gaat er 
juist om dat de arbeidsorganisatie die ar
beidservaringsplaatsen kent, in die pe
riode de betrokkene voldoende ervaring 
laat opdoen en scholing geeft om hem of 
haar te kunnen benutten voor vacatures 
die zich vanuit het verloop of bij uitbreiding 
van het personeelsbestand voordoen. Op 
die wijze kan er dus steeds een nieuwe 
groep worden geholpen en vormen dear
beidservaringsplaatsen oak een instru
ment voor personeelsvoorziening. 

Onderdeel van het gerichte beleid 
wordt oak gevormd door de heroriente
ringsgesprekken die nu goed op gang 
aan het komen zijn. Veel werklozen blijken 
zo bemiddelbaar naar werk of scholing. 
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Voor sommigen is als uitvloeisel daarvan 
echter de noodzaak gebleken om aange
paste plaatsen in de collectieve sector te 
organiseren Zo kwam het tot het Rotter
damse experiment (er zijn ook experimen
ten in Oordrecht en Nijmegen). Het gaat 
dan om mensen die minimaal 40 jaar oud 
en 3 jaar werkloos zijn en een opleiding 
hebben niet hoger dan mavo. 

AI metal bevindt het beleid ter zake van 
specifieke werkgelegenheidsinspannin
gen zich nu in een lase van versnelling. 
Oat is uitdagend te meer daar in algemene 
zin de werkgelegenheid al sterk groeit en 
de werkloosheid daalt. Maar juist om die 
red en is dat specifieke beleid noodzakelijk 
om ook de harde kern van de werkloos
heid te bestrijden. Voor wat betreft de aan
pak van de werkloosheid is ook van grote 
betekenis het instrument van de tripartiete 
arbeidsvoorziening. Oeze ligt nu als wets
voorstel bij de Tweede Kamer. Met enige 
goede wil kan de zaak over enkele kwarta
len gaan draaien. Oeze tripartiete arbeids
voorziening krijgt als bruidsschat mee het 
lieve bedrag van f 1 ,9 miljard aan structu
rele arbeidsmarktinspanningen. Oat is 
een zeer fors bedrag dat overigens moet 
worden gezien als complement van de in
spanningen die voor rekening van het be
drijfsleven plaatsvinden. 

Met het op de rails gezette beleid zal het 
- bij voortgaande arbeidskostenmati
gingl - mogelijk zijn jaar in jaar uit zeg 
100.000 burgers meer aan werk te hel
pen; met een tegelijk geleidelijk groeiend 
aandeel van nu nog moeilijk plaatsbaren. 
Vergelijkt men nude verkiezingsprogram
ma's, dan valt het op dat de PvdA ten laste 
van de schatkist 1 ,2 miljard extra uittrekt in 
de komende kabinetsperiode voorname
lijk voor scholing van werkenden. Het 
COA doet dat niet en dat lijkt een gewel
dige kloof. Oat is echter schijn. 

Allereerst is deze 1 ,2 miljard van de 
PvdA slechts een verhoging van de 1 ,9 
miljard die nu al structureel wordt voor
zien. Oaarnaast is het echter nog belang
rijker zich te realiseren dat deze 1 ,2 miljard 
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neerkomt op 300 miljoen per jaar. Welnu, 
dat is het bedrag dat in de CDA-visie ge
makkelijk ingepast moet kunnen worden 
in de CAO-besprekingen. Daar hoort het 
ook thuis waar het scholing voor werken
den betreft. 

Het verschil van mening tussen PvdA 
en COA ligt dus niet in de intensiteit van de 
werkgelegenheidsinspanningen, maar in 
de visie op de vraag of dit geld ingepast 
moet worden in het arbeidsvoorwaarden
overleg of in een verdere uitdijing van het 
overheidsbudget. Naar het oordeel van 
het COA moet het accent in hoofdzaak lig
gen bij de sociale partners. Bovendien, ai
leen als de sociale partners in de markt
sector een voldoende deel van de loon
ruimte voor werkgelegenheid inzetten, zal 
bij alsdan gematigde algemene salaris
verhoging de koppeling betaalbaar blij
ven. Ook om die reden is het niet goed in 
te steken op het principe dat de overheid 
ten laste van financieringstekort of be
lastingbetaler weer verder zou moeten 
gaan dan de huidige 1 ,9 miljard gulden. 

lntussen is het werkgelegenheidsbeleid 
natuurlijk veel meer dan een budgettaire 
discussie of een van aanwending van de 
loonruimte. Het gaat zeker ook om creati
viteit en nieuwe keuzen. Ouidelijker wor
den ook de verbindingen met andere de
len van het beleid. Zo ligt het voor de hand 
in samenhang met het minderhedenbe
leid, opnieuw nate denken over het altijd 
noodzakelijke evenwicht van rechten en 
plichten. Het recht van iemand uit een 
minderheidsgroep op een redelijke kans 
op werk en de plicht om, als blijkt dat zelfs 
basisvorming ontbreekt, weer leerplicht te 
ondergaan. Het is maar een voorbeeld, 
maar zo zullen zich meer vragen voor 
gaan doen. Creativiteit ook bij het thema 
van de arbeidsduur en de bedrijfstijd. Re
centelijk bezocht ik een fabriek die over
gegaan was op een schema van 4 werk
dagen van 81/2 uur, bij een bedrijfstijd van 
5 dagen van 81/2 uur. Oeze uitbreiding van 
de bedrijfstijd met 25% was gekozen als 
ten opzichte van ploegendiensten te pre-
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fereren alternatief. Het aardige is echter 
dat, toen men dit eenmaal gekozen had, 
bleek dat dit alternatief ook vanuit twee an
dere gezichtspunten zeer aantrekkelijk 
was. Allereerst vanwege het milieu, omdat 
de reistijd uitgedrukt in de werktijd inder
daad ook met 25% verminderde. Daar
naast ook uit een oogpunt van emancipa
tie; immers in die gevallen waar beide hu
welijkspartners werkten, wilden werken, 
was het 'huisprobleem' gemakkelijker 
oplosbaar omdat zelfs bij twee voile ban en 
er toch twee dagen (iedere partner een) 
voor het werk thuis overbleven. 

AI met al wil ik de stelling verdedigen dat 
het werkgelegenheidsbeleid de afgelo
pen jaren succesvol is geweest. Het aantal 
banen stijgt ongekend tors en er zijn aan
zetten gemaakt om ook de moeilijk plaats
baren kansen te gaan geven. De hoofdlijn 
van dit beleid moeten we voortzetten on
der gelijktijdige verhoging van de gerichte 
1nspanningen; nu met de tripartiete ar
beidsvoorziening en door inzet in en door 
de bedrijven. Zo zal het mogelijk zijn in de 
Jaren negentig pakweg een miljoen meer 
mensen in ons land aan de slag te krijgen. 
Dit lijkt een erg fors cijfer, maar is dit het 
wei? 

Het is immers maar schijn te denken dat 
de demografische ontwikkeling op zich
zelf nu al aanleiding zou gaan vormen 
voor minder behoefte aan groei in de 
werkgelegenheid. De emancipatie is im
mers nog niet tot voile wasdom, bij de min
derheden is nog heel veel werk te doen; 
en wij staan nog voor de opgave geleide
lijk meer greep te krijgen op het fenomeen 
van het in ons land tach wei uitermate 
hoge niveau van arbeidsongeschiktheid. 

Wil dat werkgelegenheidsbeleid blij
vend slagen, dan blijft ook wezenlijk het 
beleid gericht op een geleidelijke vermin
dering van het financieringstekort onder 
vermijding van iedere verhoging van col
lectieve lasten en kan het zijn verlaging 
van collectieve lasten - met name de 
premies - om de arbeidskostenmatiging 
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Continu'lteit in het beleid 
helpt meer mensen aan 
werk. 

(in het bijzonder ook die van het minimum
loon) te ondersteunen. 

Als het CDA en ikzelf daarom met zo
veel nadruk zeggen dat we het beleid van 
de afgelopen jaren niet moeten Iaten 
wegspoelen wordt dat in de eerste plaats 
gezegd vanwege de onderliggende so
ciale motieven. Als men werkelijk ook 
mensen die moeilijk plaatsbaar zijn aan 
werk wil helpen, dan moet er continu"lteit in 
het beleid zijn. Met de groei in de werkge
legenheid kunnen we ons geen risico's 
veroorloven. Voortbouwen op wat we nu 
hebben, betekent dater nog veel werk is 
te doen. De contouren daarvan tekenen 
zich reeds af. 

Minderheden 
Bij het 'hoe nu verder' is hierboven bij het 
werkgelegenheidsbeleid al even gewag 
gemaakt van de problematiek van de min
derheden. lnderdaad, de Europese ver
kiezingen hebben op dat punt nadrukke
lijk een waarschuwingssignaal opgele
verd. Oat moeten we ons zelf ook in ons 
land aantrekken. De integratievraag waar 
het de minderheden betreft staat ons 
geen onverschilligheid toe. Hoewel ons 
land als zodanig geen immigratieland is 
- en datzelfde geldt voor andere Euro
pese Ianden - moeten we ons goed reali
seren dat de combinatie van een correcte 
toepassing van het asielrecht en het recht 
op gezinshereniging te zamen met zich 
meebrengen een constante groei in het 
aantal allochtonen. 
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Dit is echter aileen nog maar de kwanti
tatieve kant van het probleem. Oaarnaast 
is er uiteraard - en dat is veel belangrij
ker - de kwalitatieve kant van het 
vraagstuk. Daaronder versta ik de nood
zaak om onder respectering van een ze
kere culturele pluriformiteit het daarheen 
te leiden dat minderheden in ons land ge
lijkwaardig participeren in het arbeidspro
ces, in het onderwijs en daarmee ook van
zelfsprekend gelijkwaardig participeren in 
het geheel van collectieve voorzieningen. 
Op dit ogenblik, zo leren ons de statistie
ken, is die vanzelfsprekendheid er be
paald niet. Sterker, juist omdat de werkge
legenheid in ons land zo fors groeit en de 
werkloosheid daalt, begint het des te meer 
op te vallen dat de werkloosheid bij be
paalde groepen van minderheden ette
lijke tientallen procenten bedraagt. 

Politiek-beleidsmatig wordt dit pro
bleem nog verzwaard door de noodzaak 
goed onderscheid te maken tussen een 
helder beleid ter zake van toelating - een 
beleid dat in beginsel restrictief is, maar 
wei correct en zich aan criteria houdend -
en een beleid gericht op integratie van die
genen die structureel in ons land kunnen 
en mogen blijven. Oeze inspanning op het 
vlak van de minderheden zal natuurlijk 
deels gestalte moeten krijgen via over
heidsbeleid, maar de praktijk van het Ie
ven leert dat de inspanning van de samen
leving zelf - ook van de minderheden 
zelf - niet minder belangrijk is. 

In de politiek is het vraagstuk van de in
tegratie - het voortdurend nagaan welke 
individuen en groepen van de weg drei
gen te vallen - een van de belangrijkste 
opgaven. Een zeer fundamenteel demo
cratisch element is hier in het geding. Als 
wij mensen niet zichtbaar maken inder
daad samen onderweg te zijn, moeten wij 
vroeger of later de rekening van desinte
gratie betalen. In die zin gaat het hier om 
meer dan solidariteit aileen. Het gaat ook 
om publieke gerechtigheid waarin rech
ten en plichten van aile burgers op even
wichtige wijze gestalte moeten krijgen. 
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Milieuvraagstuk 
Zoals hierboven gesteld, hebben de Euro
pese verkiezingen nog eens ten over
vloede zichtbaar gemaakt hoezeer de sa
menlev~ng zich bewust is geworden van 
het milieuvraagstuk. Ook hier hebben de 
mensen zorgen over de toekomst. Waar 
het nu echter op aankomt, is niet aileen 
zorgen te hebben, maar deze ook te verta
len in concreet beleid. Oat concrete beleid 
is nu voorgesteld in het Nationaal Milieu
beleidsplan. Bij de voorbereiding van dat 
plan is nadrukkelijk gekozen voor een inte
grale benadering. Dit bracht met zich mee 
dat tegelijk met het Nationaal Milleube
leidsplan ook het Natuurbeleidsplan, de 
Oerde Nota Waterhuishouding en de 
Landbouwstructuurnota zijn uitgebracht. 
Uit dit kwartet van nota's blijkt dat het wei 
degelijk mogelijk is al in de periode tot 
1994 een pittige aanzet te geven tot een 
beleid dater uiteindelijk in een tijdsbestek 
van 20 a 25 jaar toe zalleiden dat de norm, 
geformuleerd in het rapport-Brundtland, 
dat het milieu niet boven zijn eigen draag
kracht en regeneratievermogen belast 
mag worden, wordt nageleefd. 

Aan de verschijning van het Nationaal 
Milieubeleidsplan is dit jaar voorafgegaan 
de zogenaamde Haagse conferentie, die 
uitmondde in de Verklaring van Den 
Haag. In deze verklaring is dezelfde norm 
onderschreven Bovendien wordt daar 
aangegeven dat dit betekent een funda
mentele bijstelling van de internationale 
rechtsorde, in die zin dat Ianden en volken 
gezamenlijk verplicht zijn de ecologische 
belasting terug te dringen en het noodza
kelijke duurzaam evenwicht te bereiken. 
Oat is een ambitieuze opgave, waarbiJ 
aanpassingen in de internationale rechts
orde noodzakelijk zijn. 

Het is hier niet de plaats om op aile ele
menten van die verklaring in te gaan. Het 
zal wei duidelijk zijn dat Nederland als wel
varend, dicht bevolkt land, liggend aan 
een delta van rivieren en midden in een 
gebied van grote economische activiteit, 
met zijn internationale orientatie een ver-
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plichting heeft het milieubeleid geloof
waardig inhoud te geven. Oat geldt dan 
zowel voor de afvalproblematiek en de 
aantasting van eigen flora en fauna, als
ook voor de meer internationale en we
reldwijde vraagstukken, waaronder met 
name de zogenaamde broeikasproble
matiek. 

Men mag rustig stellen dat het milieube
leid, als vastgelegd in het Nationaal Milieu
beleidsplan en de hierboven genoemde 
aanpalende nota's, een minimum vor
men. Minder kan echt niet, meer zal ver
moedelijk noodzakelijk blijken, alhoewel 
hierbij direct gezegd moet worden dat we 
niets hebben aan vrome woorden aileen. 

Eerder heb ik er al op gewezen dat het 
milieubeleid in ons land natuurlijk niet be
gonnen is bij het huidige kabinet Voor
gaande ministers en kabinetten hadden 
reeds veel gedaan. Wei is de intensiteit 
van de problemen op een aantal terreinen 
onderschat; daarom moet nu de milieu
inspanning zonder meer urgent worden 
genoemd. Gelukkig bestaat tussen de 
grote partijen in Nederland grosso modo 
overeenstemming over de urgentie van 
het vraagstuk. Toch zijn er ook markante 
verschillen. Deze hebben niet in de eerste 
plaats betrekking op de politiek gekozen 
doelstelling - de norm van het ecolo
gisch evenwicht -; ook niet de tijdspanne 
waarin die doelstelling bereikt moet wor
den - ook daar zijn de verschillen margi
naal - maar het heeft vooral betrekking 
op de politiek-instrumentele benadering 
van het vraagstuk. 

Belangrijke punten daarbij zijn de vraag 
of het beginsel dat de vervuiler verant
woordelijk is (en dat daar waar financien in 
het geding zijn ook die vervuiler betaalt), 
een hard beginsel is waaruit consequen
ties getrokken worden of datal snel uitge
weken wordt naar collectieve verantwoor
delijkheid, respectievelijk financiering uit 
algemene middelen. Zoals bekend, viel 
het kabinet juist op een gebrek aan be
reidheid aan dit beginsel vast te houden. 
De betekenis daarvan reikte uiteraard ver-
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der dan het reiskostenforfait aileen. De 
doelgroepenbenadering is heel zorgvul
dig uitgewerkt; als rode draad in de milieu
aanpak van het kabinet Ook uit een oog
punt van bewustwording is dit belangrijk. 

Oat brengt mij vanzelf tot het tweede 
fundamentele punt Hoezeer ook het for
muleren van de doelstellingen en het be
reiken ervan een politieke verantwoorde
lijkheid is en dat geldt ook voor de bij
drage van ieder van de sectoren in de sa
menleving, de instrumentele aanpak, de 
wijze waarop je door wijzigingen in pro
duktiestructuur (en consumptiegedrag) 
doelen kunt bereiken, is in hoge mate de 
verantwoordelijkheid van de samenleving 
zelf. Het activeren van verantwoordelijk
heden via convenanten is dus geboden. 
Oat wil niet zeggen dat bij ontstentenis 
daarvan de overheid werkeloos moet blij
ven. Maar wei zal de effectiviteit van het 
beleid grater blijken naarmate de maat
schappelijke betrokkenheid geactiveerd 
wordt en inhoud gegeven wordt 

Een derde element in het milieubeleid is 
de noodzaak vooral daar prioriteiten te 
stellen waar uitstel van handelen leidt tot 
snel toenemende schade. Het je inpren
ten van dat criterium betekent dat niet di
rect zichtbare bedreigingen soms nog ur
genter zijn dan zichtbaar reeds opgetre
den verlies. Oat heeft op zichzelf, gegeven 
de reeds opgetreden schade geen nega
tieve doorwerking meer, maar moet na
tuurlijk wei een keer gerepareerd worden. 
Oat klinkt nogal abstract, maar het wordt 
een stuk concreter als we ons afvragen in 
welk tempo we de bodemverontreiniging, 
respectievelijk die van de waterbodems 
moeten aanpakken, respectievelijk welke 
prioriteiten daar weer moeten worden 
gesteld. Het hoofdcriterium lijkt mij te zijn 
het voorkomen van additionele schade. 

Schrijvend over het milieubeleid, wil ik 
tenslotte vaststellen hoe ongelooflijk moei
lijk enerzijds bestuurlijk-politiek gesproken 
de ingreep in de bestaande produktie- en 
consumptie-structuur is (deels omdat we 
nu eenmaal aan iets gewend zijn; deels 
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Milieubehoud vraagt een 
vergaande ingreep, maar 
een beperkt welvaartsoffer. 

vanwege de internationale complexiteit 
van het vraagstuk), maar hoe beperkt an
derzijds - en daarin is de paradox gele
gen - het welvaartsoffer, dat gebracht 
moet worden om tot een goede milieuzorg 
te komen, eigenlijk is. In feite gaat het im
mers niet om een koopkrachtoffer in abso
lute zin, maar om een afzondering van 
slechts een beperkt deel van de koop
krachtstijging ten gunste van de milieu
inspanning. Op de agenda van de toe
komst moet het milieu dus, naast het hler
boven genoemde integratievraagstuk, 
zonder meer prioriteit hebben. 

Mondiale ontwikkelingen 
Zowel het hierboven behandelde 
vraagstuk van de immigranten, als het 
mliieu-vraagstuk drukken ons nog eens 
met onze neus op de internationale afhan
kelijkheid en op de gemeenschappelijk te 
del en verantwoordelijkheid voor mond1ale 
ontwikkelingen. Natuurlijk kan het vluchte
lingenvraagstuk het best aangepakt wor
den door weerwerk te bieden tegen regio
nale conflicten en door ontwikkeling, res
pectievelijk het opvangen van vluchtelin
gen in de regio; natuurlijk is het milieu
vraagstuk zeer gediend bij het naleven 
van de meest geavanceerde milieunor
men overal ter wereld en bij het voorko
men dat onderontwikkeling oorzaak wordt 
van massale vermindering van (regen-) 
wouden, maar die constateringen aileen 
helpen ons nog niet veel verder. Het gaat 
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in feite om het geven van politieke en be
stuurlijke impulsen, die ons werkelijk ver
der brengen. Het buitenlands politieke be
leid zal naar mijn overtuiging de komende 
jaren - evenzeer als het binnenlandse 
beleid - heel nadrukkelijk in het teken 
moeten staan van voortbouwen op wat 
bereikt is en tegelijkertijd ook meer aan
dacht geven aan de agenda voor de toe
komst. 

Voor wat betreft het voortbouwen op 
wat de laatste jaren bereikt is, mag best 
opgemerkt worden dat er enorme verbe
tering opgetreden is in de Oost-West
relatie en daarmee in het gedrag ter zake 
van bewapening. Oat is niet aileen belang
rijk voor NAVO en Warschaupact, maar 
dat heeft ook een goede doorwerking 
naar andere regia's en het gedrag van tal 
van staten. Bovendien heeft de positieve 
instelling van de leden van de Veiligheids
raad, de rol van de Verenigde Naties weer 
sterker gemaakt en ook dat heeft een gun
stige doorwerking naar regionale conflic
ten. 

In lijn daarmee mag tenslotte gewezen 
worden op een veranderd klimaat, waar 
het betreft de wijze waarop regeringslei
ders in tal van Ianden z1ch gedragen en 
met elkaar omgaan. De 'oude' politiek van 
de binnenlandse geloofwaardigheid door 
te wijzen op de vijand aan de andere kant 
van de grens, heeft in tal van gevallen 
plaats gemaakt voor een gemeenschap
pelijk beleefde verantwoordelijkheid, voor 
het oplossen van bestaande conflicten en 
het aanpakken van gemeenschappelijke 
problemen. Zeker, het is niet overal roze
geur en maneschijn, maar er zijn wei aan
zetten ten goede. 

Die balans van goede en slechte ont
wikkelingen moet verder positief worden 
be1nvloed. En dat betekent weer dat er 
nogal wat werk aan de winkel is. Bij dat 
werk aan de winkel staat inderdaad het 
milieuprobleem vrij centraal. Het is ener
zijds een ernstig probleem, maar het geeft 
anderzijds tegelijk kansen voor internatio
nale samenwerking. Het zal een ieder du1-
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delijk zijn dater een vrij nauwe band is tus
sen wapenbeheersing, middelen om de 
onderontwikkeling te bestrijden en milieu
aanpak. lnternationale solidariteit en inter
nationale rechtsorde vormen hier als het 
ware de bouwstenen voor een mondiale 
milieu-inspanning, die op haar beurt weer 
als cement kan werken in de verhouding 
tussen de volkeren. lk zeg uitdrukkelijk 
kan werken, omdat het voor hetzelfde 
geld ook een nieuwe vorm van polarisatie 
en wederzijdse verwijten kan opleveren. 
Ons land moet daarin zijn bescheiden, 
maar tegelijk koppige rol vervullen. 

Bij de diverse positieve ontwikkelingen 
in de internationale politieke verhoudin
gen, moet eerlijkheidshalve buiten de 
zorg voor het milieu ook nadrukkelijk ge
wezen worden op de bedreigende schul
denproblematiek, op het vraagstuk van 
de toenemende internationale criminaliteit 
en meer in het bijzonder op dat van de ka
pitaalkrachtige, internationaal georgani
seerde misdaad op het punt van de pro
duktie en handel in drugs. Dit soort bedrei
gingen gaan hand in hand met de econo
mische integratie in de wereld, die natuur
liJk op zichzelf positief is. lnternationale 
criminaliteit kan aileen doeltreffend inter
nationaal bestreden worden. Oat zal nog 
heel wat vergen, maar het is wei van groot 
belang en voor de aanpak van het vraag
stuk zelf en voor de geloofwaardigheid 
van de politiek als zodanig. 

Europa 
De inspanningen van ons land op het ter
rein van de internationale samenwerking 
zullen natuurlijk voor een belangrijk dee! 
v1a en met de andere Europese Ianden 
moeten plaatsvinden. De Europese sa
menwerking is niet aileen van betekenis 
voor de Europese Ianden zelf, maar ook 
voor wat het Europese continent als ge
heel bij kan dragen aan de oplossing van 
internationale vraagstukken. Een eerste 
voorwaarde voor een succesvol Europees 
beleid is een succesvol Europa. Succes
vol op het gebied van de mensenrechten, 
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van de ontplooiing van de mens, van de 
solidariteit, van de zorg voor het milieu. De 
heling van Europa die nu gaande is, het 
overwinnen van de tragische scheidslijn 
die het !Jzeren Gordijn nog steeds vormt, 
is, hoe belangrijk ook, geen doe! op zich
zelf. Het gaat erom om het Europese 
Huis - om eens een term van Gorba
tsjow te noemen - ook op goede en ge
loofwaardige wijze inhoud te geven. 

Maar evenzo als een succesvol Europa 
in die zin bepalend zal zijn voor de geloof
waardigheid van haar mondiale inspan
ning, zo is een succesvol Nederland, een 
Nederland dat zich sterk toont op de 
goede punten, in hoge mate bepalend 
voor de effectiviteit van onze eigen inter
nationale inbreng; in Europa en buiten 
Europa. Oat is een extra reden om onszelf 
als samenleving, als Nederlands volk, als 
landgenoten in te zetten voor een samen
leving hier, die gekenmerkt wordt door ge
rechtigheid en rentmeesterschap. 

Oat bouwen aan een sterk land en een 
land waarin het voor een ieder goed is te 
wonen en te werken, vraagt erom de 
vrucht van de herstelde welvaart aan te 
wenden met het oog op de toekomst, op
dat het ook in de toekomst goed zal zijn. 
Oat houdt in kansen bieden aan een 
nieuwe generatie, maar ook zekerheid en 
veiligheid aan de oudere generatie. Oat al
les zal er zeker om vragen een dee! van de 
groei van onze welvaart aan te wenden 
met het oog op de toekomst. Een eco
noom noemt dat investeren in de toe
komst; en die investeringen zijn aileen 
doenbaar als er voldoende gespaard 
wordt met het oog op de toekomst. Die in
stelling vergt een zuinige overheid en bur
gers die bereid zijn dat sparen met het oog 
op de toekomst mee te maken. 

De rechtsstaat 
Als we met elkaar willen werken aan een 
sterker land, in de goede zin des woords, 
dan moeten we zeker ook aandacht ge
ven aan de ontwikkeling van ons land als 
rechtsstaat. Ook daar zijn vernieuwingen 
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nodig. Er is inmiddels brede consensus 
ontstaan over de noodzaak van criminali
teitsbestrijding, preventief en repressief; 
op dit terrein is de basis gelegd voor een 
creatieve aanpak door bestuur, politie en 
justitie. Een nieuwe organisatie van de 
rechtspleging staat in de steigers. En 
meer in het algemeen vinden we dat orga
nen van rechtspleging goed toegerust 
moeten zijn om hun taak te vervullen. 

Het valt intussen niet te ontkennen dat 
er in de jaren tachtig een spanning is ge
groeid tussen de toepassing van de be
ginselen van de rechtsstaat, het oordeel 
van rechters, en de eisen van economie 
en bestuur. Oat heeft allerlei oorzaken. 
Een daarvan is zeker dat de onontkoom
bare bezuinigingen in een aantal gevallen 
spanning hebben opgeleverd met verkre
gen rechten en daarmee van het rechts
gevoel. Een andere is stellig dat in de jaren 
zestig en zeventig al te gemakkelijk het ge
voel was gegroeid dat gelijkberechtiging, 
respectievelijk het inhalen van achterstan
den gebod nummer een is, waartegen 
geen budgettair bezwaar mag gelden. 

De oude stelling van Willem Drees dat 
sommige dingen wei wenselijk zijn, maar 
dat er niet onmiddellijk geld voor is zodat 
ze slechts gefaseerd tot recht kunnen wor
den gebracht, was in de jaren zestig en ze
ventig geleidelijk vergeten. Het is vooral 
de cumulatie van deze twee aspecten die 
in veel gevallen spanning heeft opgele
verd tussen bestuur en wetgever enerzijds 
en rechtspraak anderzijds. 

Natuurlijk hebben ook andere factoren 
een rol gespeeld. Zo is er de scherpe toe
name van de doorwerking van internatio
nale verdragen die, vaak politiek begon
nen, uiteindelijk toch gewoon als bindend 
recht zijn gaan functioneren. Ook dat be
tekende in een aantal gevallen toene
mend beslag op collectieve middelen. 
Daarnaast zijn de organen van rechtsple
ging ook in ons land meer onder druk ko
men te staan door het minder worden van 
sociale controle en door de toename van 
rechtsbescherming bij gelijktijdige toene-
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ming van wet en regelgeving. Zo ontstond 
een cumulatie van werkbelasting, die na
tuurlijk weer zijn eigen betekenis had. In 
dat verband heb ik wei eens gesproken 
van de overbelasting van de democratie. 

Oat was niet bedoeld als verwijt aan de 
burgers, maar als waarschuwing aan de 
politici, die bij al hun ambities zich er re
kenschap van moeten geven dat beloften 
en wetten en regels allemaal moeten wor
den waargemaakt en dat dit tot overbelas
ting kan leiden, niet aileen budgettair, 
maar ook in termen van werkdruk van de 
organen van rechtspleging. Ontstaat een
maal een situatie van overbelasting, dan 
komt het al snel tot frustraties, enzovoorts. 

AI metal zijn er redenen te over nu weer 
de laatste zeven jaar in geslaagd zijn het 
economisch draagvlak te versterken, 
meer en beter aandacht te geven aan het 
functioneren van de rechtstaat. Tegelijk 
hoop ik dat zij die hun werk doen in de or
ganen van rechtspleging met volledig be
houd van hun onafhankelijke missie zullen 
willen nadenken over de consequenties 
die getrokken moeten worden uit de 
nieuwe tijd. De vragen die op ons afstor
men, komen immers niet aileen voort uit 
een te zuinige overheid. 

Het is ondoenbaar in het bestek van dit 
artikel in te gaan op aile belangrijke vra
gen die voor ons liggen. Alvorens af te slui
ten wil ik nog een thema behandelen. 

Aan het minimum 
Oat betreft het grote aantal burgers dat 
aangewezen is op het minimum. In alge
mene zin kunnen wij daar, althans wat het 
inkomen betreft, iets aan doen door mid
del van de zogenaamde koppeling die nu 
- mits de algemene loonontwikkeling be
heerst blijft - weer verantwoord is. Oat 
zal echter het vraagstuk van het isolement 
niet tot een oplossing brengen. Daarvoor 
kan in een aantal gevallen een door de ge
meente inhoud te geven beleidsmarge in 
de Bijstandswet wei zinvol zijn. Het GOA
program bepleit zo'n marge. Daar waar 
het isolement geen zaak van geld, geen 
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zaak van geld aileen is, is er de verant
woordelijkheid van het maatschappelijk 
Ieven ter plekke - de wijk, de vereniging, 
de kerk - om mensen te betrekken en te 
Iaten tellen ook daar waar het inkomen 
laag is. Het armoede-vraagstuk, het isole
ment is het grootst waar gezinnen meer 
personen kennen, meer werklozen in een 
gezin kennen. Juist hier is het kansen bie
den op werk en eigen inkomen een maat
schappelijke plicht. 

Ten slotte wijs ik er in dit verband op dat 
biJ de huidige inkomensverhoudingen de 
stelling dat het salaris toereikend moet zijn 
om het verschil tussen kinderbijslag voor 
het eerste kind en het tweede kind uit 
eigen beurs te betalen, veel moeilijker 
houdbaar is dan in het verleden. Dit bete
kent heel concreet dat de kinderbijslag 
voor het eerste kind omhoog moet worden 
gebracht in de richting van wat voor het 
tweede kind geldt. Oat deze maatregel 
ook van emancipatoire betekenis is, 
spreekt voor zich. Het geeft hoe dan ook 
1ets meer bewegingsvrijheid. 

Soms wordt het armoedevraagstuk veel 
breder gezien en betrokken op het alge
mene niveau van het min1mumloon. de so
ciale uitkeringen, de AOW, enzovoorts. 
Die benadering kan ik eerlijk gezegd 
moeilijker volgen. Natuurlijk moeten aldie
genen die op een uitkering aangewezen 
z1jn ervan op aankunnen dat hun welvaart 
behouden blijft. Natuurlijk is het mooi als 
daar bovenop een bescheiden groei in 
welvaart mogelijk is_ Maar dat is iets anders 
dan een armoede-achterstandsituatie als 
centraal probleem te afficheren. 

Oat is onjuist en gevaarlijk. Onjuist in 
h1stmisch perspectief (en in vergelijking 
met andere Ianden), gevaarlijk omdat we 
mmers weten dat bijvoorbeeld in de AOW 
het aantal gerechtigden toe zal gaan ne
men met zo'n 1112 a 2% per jaar. Oat bete
kent dat zelfs bij een bescheiden wel
vaartsgroei per bejaarde al een forse 

i structurele economische groei nodig is. 
Dan hebben we het aileen over het per
soonlijk inkomen. De bejaarde heeft na-
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tuurlijk ook recht op een goede en betaal
bare gezondheidszorg en op een effec
tieve bestrijding van de criminaliteit. Oat 
betekent heel concreet dat wij in de poli
tieke prioriteitsstelling op moeten komen 
voor de ouderen (zoals we in het werkge
legenheidsbeleid ook op moeten komen 
voor degenen die nu op een uitkering aan
gewezen zijn), maar dat het belangrijkste 
niet is op korte termijn gouden bergen te 
beloven, maar zekerheid voor de langere 
termijn in het vooruitzicht te stellen. Zowel 
wat betreft inkomen en koopkracht als wat 
betreft een aantal wezenlijke voorzienin
gen. 

Ten slotte dit 
Bij het 'hoe nu verder' mogen we ons zelf 
inprenten dat we de laatste jaren op een 
aantal terreinen succes geboekt hebben. 
Oat gaat waarlijk niet aileen over het her
stel van de economie en de groei van de 
werkgelegenheid. Een aantal belangrijke 
politieke dilemma's is evenzeer tot een op
lossing gekomen. lk denk dan aan vraag
stukken als de kruisvluchtwapens; het 
Wetsvoorstel Gelijke Behandeling, een 
toenadering op het gebied van de eutha
nasie, een betere verhouding met de Mo
lukse bevolkingsgroep en zo was er meer. 

Waar het nu om gaat is het ons nu goed 
in te prenten dat ons dit alles niet voor niets 
is gegeven. lntegendeel, het brengt de 
ereplicht met zich mee nude vruchten van 
de welvaart en de verbeterde mogelijkhe
den voor politieke en maatschappelijke 
samenwerking door de partijen en groe
pen in de samenlev1ng heen ten goede 
aan te wenden met het oog op de toe
komst. Er is immers veel werk aan de win
kel. Soms betreft het werk waarbij de prio
riteiten van de afgelopen jaren wat ach
terop moesten raken, soms betreft het 
werk waarvan de contouren nu pas ztcht
baar worden. 

Maar hoe dan ook, een belangrijke uit
daging wacht ons. 
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