
Mr.drs. J.P. Balkenende en drs. A. Zijlstra 

Technologie en 
politieke 
uitgangspunten 

De ingredienten voor een interessant de
bat over techno/ogiebeleid zijn voorhan
den. Vanuit de drie grate politieke partijen 
zijn de principiele visies op de rot van de 
overheid bij de technologische ontwikke
ling aangedragen. In deze kroniek wor
den besproken: 
- Commissie-Dekker, 'Wissel tussen 

kennis en markt', 
- Teldersstichting, 'lnformatisering en 

samenleving ', 
- Wetenschappelijk lnstituut voor het 

CDA, 'Technologie in een verantwoor
delijke samenleving', 

- PvdA, 'Schuivende pane/en'. 

Technologie en technologiebeleid krijgen 
in het politieke debat een steeds belangrij
ker plaats. Vaak worden deze kwesties 
opgehangen aan economische overwe
gingen. Niettemin is er de laatste tijd een 
toenemende belangstelling merkbaar voor 
de maatschappelijke aspecten van de 
technologische vernieuwing. Ook binnen 
politieke partijen is dat het geval. In 1987 
zijn vier verschillende rapporten versche
nen die principieel uiteenlopende bouw
stenen aandragen voor het technologie
debat. In april publiceerde de Commissie
Dekker het advies aan de regering 'Wissel 
tussen kennis en markt'. Hierin worden 
voorstellen gedaan voor de uitbouw van 
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het technologiebeleid (uitbreiding finan
ciele stimulering, nieuwe instrumenten, 
betere afstemming van het wetenschap
pelijk onderzoek op de eisen van de markt 
etc.). De opdracht aan de Commissie 
vloeide mede voort uit de overweging van 
de ministerraad dat 'ter versterking van de 
concurrentiepositie van het Nederlandse 
bedrijfsleven het technologiebeleid moet 
worden geYntensiveerd'. Het kabinet heeft 
zich inmiddels in grate lijnen achter 'Wis
sel tussen kennis en markt' geschaard. 

Media september publiceerde de Tel
dersstichting - het wetenschappelijk bu
reau van de VVD - het rapport 'lnformati
sering en samenleving'. In de beschou
wingen over technische vooruitgang en 
overheidsbeleid wordt de aandacht be
perkt tot de informatietechnologie (infor
matisering) en haar betekenis voor econo
mie, recht, media en onderwijs. 

In oktober verscheen 'Technologie in 
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een verantwoordelijke samenleving' van 
het Wetenschappelijk I nstituut voor het 
CDA. Hierin wordt, na een beschouwing 
van de technologische ontwikkeling als 
een veelzijdig maatschappelijk vraagstuk, 
een christen-democratische visie op we
tenschap en technologie gegeven. Veel 
aandacht wordt gegeven aan processen 
van vermaatschappelijking (spreiding van 
verantwoordelijkheden) en internationali
sering. 

In november tenslotte bracht de PvdA 
'Schuivende Panelen' uit, waarin op tal 
van gebieden antwoorden worden gefor
muleerd 'op de vragen en uitdagingen die 
de maatschappelijke ontwikkelingen en 
trends vormen voor een democratisch-so
cialistische partij in de jaren negentig'. Het 
rapport bevat ook de nodige stellingna
men ten aanzien van de technologische 
ontwikkeling. Eveneens in november 
bracht de PvdA-Tweede Kamerfractie de 
nota 'Technologiebeleid dichterbij' uit, 
waarin een ruimer technologiebeleid wordt 
bepleit dan dat van de Commissie-Dek
ker. De Wiardi Beckman Stichting - het 
wetenschappelijk bureau van de PvdA -
zal naar verluid in de loop van 1988 een 
technologierapport uitbrengen. 

Binnen afzienbare tijd zal het rapport 
van de Commissie-Dekker in de Tweede 
Kamer besproken worden. Op basis van 
de principiele stellingnamen van de ge
noemde rapporten zou dat een pittig de
bat kunnen worden. Over de onderschei
den uitgangspunten, orientaties en be
leidsaanbevelingen - en verschillen zijn 
erl - handelt dit artikel. Eerst wordt een 
schets gegeven van de politiek-filosofische 
achtergronden en uitgangspunten. Ver
volgens komen de verschillende toekomst
perspectieven en het vraagstuk technolo
gie en samenleving aan de orde. Tenslotte 
wordt stilgestaan bij de rol van de over
heiden het technologiebeleid. 

Uitgangspunten 
Gelet op de hiervoor aangeduide status 
van de diverse rapporten zal het niet ver-
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bazen dat de principiele benaderingen 
ten aanzien van technologie en technolo
giebeleid nogal uiteenlopen. Technolo
giebeleid hangt vanzelfsprekend samen 
met de rol die men aan de overheid in het 
maatschappelijk Ieven toekent. 

De Commissie-Dekker geeft zich niet 
expliciet rekenschap van de richtingge
vende visie op staat en maatschappij, al 
worden er meer impliciet stellig aanwijzin
gen gegeven. Het sturend vermogen van 
de overheid wordt sterk gerelativeerd en 
men 'wil geen beleid dat van bovenaf 
voorschrijft in welke richting technologi
sche ontwikkelingen moeten plaatsvin
den.' Technologische vernieuwing is 
noodzakelijk voor de (internationale) con
currentiekracht van het bedrijfsleven. Be
leid moet op dat gegeven worden geent 
en het draagvlak voor technologische ver
nieuwing in de samenleving dient te wor
den verbreed. Cruciaal is de aanwezige 
kennis en de wijze waarop daarvan ge
bruik gemaakt wordt. De aard en richting 
van de technologische vernieuwing wordt 
vooral overgelaten aan het vrije spel der 
maatschappelijke krachten. Ten einde 
ontsporingen te voorkomen acht de Com
missie-Dekker het wei noodzakelijk dat er 
technologisch aspectenonderzoek plaats
vindt, waardoor meer inzicht ontstaat in de 
'maatschappelijke consequenties' van de 
technologische ontwikkelingen. Door 
deze visie wordt ten principale de interne 
dynamiek en de eigenwettelijkheid van de 
technologische vernieuwing erkend. 

Een geheel ander geluid komt van de 
PvdA. In 'Schuivende Panelen' worstelt 
men met de vraag hoe de maatschappe
lijke trends zich verhouden tot het social is
tisch gedachtengoed. Die trends zijn: in
ternationalisering, technologische ver
nieuwing, ecologische schaarste en indivi
dualisering. Wat betreft de socialistische 
maatschappijvisie wordt gewezen op het 
recht van ieder mens op een zelfstandig 
en menswaardig bestaan, het nastreven 
van sociale rechtvaardigheid, solidariteit 
en vrijheid van ontplooiing ten dienste van 
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de gemeenschap. Dit alles veronderstelt 
een verregaande mate van materiele ge
lijkheid en het waarborgen van bestaans
zekerheid en een behoorlijk levenspeil. De 
overheid speelt bij dit alles een dominante 
rol, hetgeen ook blijkt uit de sociaal-demo
cratische beleidsinstrumenten: nationali
satie, collectivisatie, planning, ordening 
en herverdeling. De actuele betekenis van 
deze instrumenten wordt overigens in het 
PvdA-rapport gerelativeerd. 

'De grote opgave voor de sociaal-de
mocratie is - zo stelt "Schuivende Pane
len'' - hoe in een ge'lndividualiseerde en 
meer informeel georganiseerde samenle
ving noodzakelijke samenhang te bewa
ren en te ontwikkelen, die voorkomt dat 
delen daarvan economisch en cultureel 
naar de zelfkant van de samenleving ver
dwijnen; hoe opnieuw solidariteit te orga
niseren en het noodzakelijke compromis.' 

Het doet weldadig aan dat de PvdA 
- evenals het CDA-rapport - de techno
logie uit de sfeer van het economisme 
haalt en nadrukkelijk wijst op de maat
schappelijke aspecten. Toch roept de vi
sie van de PvdA vragen op. Er lijkt span
ning te zitten tussen de analyse en de be
leidsvisie. Waar enerzijds wordt gewezen 
op de internationalisering en op de trans
nationale ondernemingen als de belang
rijkste coordinatoren in de wereldecono
mie, grijpt men anderzijds terug op een 
beleidsvisie die rechtstreeks stamt uit de 
jaren zeventig: selectieve sturing van de 
technologie door de nationale overheid. 
En er zit spanning tussen de trends en het 
sociaal-democratisch denken: de indivi
dualisering wordt met groot gemak om
armd, terwijl juist een herbronning van so
cialistische beginselen in een verande
rend tijdsbeeld maar moeilijk te ontwaren 
valt. 'Schuivende Panelen' is opgezet rond 
'trends en dilemma's'. Soms krijgt men de 
indruk dat die kwalificaties ook gelden 
voor het PvdA-denken als zodanig. Deze 
kritiek geldt overigens in mindere mate 
voor de nota van de PvdA-Tweede Ka
merfractie. 
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'lnformatisering en Samenleving' (het 
rapport van de Teldersstichting) is een 
technocratisch getoonzet stuk, maar be
vat desalniettemin een uitdrukkelijke ver
antwoording van de liberale principes in
zake het (autonome) individu, de (vrije 
werking van de) markt en de overheid (als 
enige hoedster van de collectiviteit), die 
aan het (technologie)beleid ten grondslag 
liggen. De visie op de verhouding van 
staat en maatschappij wordt verwoord 
met behulp van een aan Hayek, een 
liberaal-economisch denker, ontleend on
derscheid tussen taxis en cosmos. Taxis is 
een door mensen gemaakte orde, die het 
resultaat is van rationeel ontwerp. Hieraan 
ligt de overtuiging ten grondslag dat de 
maatschappij in beginsel maakbaar is. 
Cosmos is een door mensen aangetrof
fen, spontaan gegroeide orde. Het voor
beeld is de vrije werking van de markt. In 
politieke zin leidt deze tegenstelling tot 
tenminste twee verschillende stromingen 
binnen het liberalisme: een meer radicaal
progressieve (corresponderend met de 
idee van de taxis) en een meer conserva
tieve (die voor anker gaat bij de haven van 
de cosmos). De spannende vraag is dan 
natuurlijk waar de VVD staat. De auteurs 
van 'lnformatisering en Samenleving' rna
ken zich er wat gemakkelijk vanaf door te 
pleiten voor een tussenpositie. 

Het liberale rapport behandelt de tech
nologische ontwikkeling in markttermen 
en kiest voor een onverholen optimisme 
ten aanzien van de technische vooruit
gang. Het vertrouwen in de markt is bij
zonder groot. Een probleem in deze bena
dering IS dat effecten die buiten het gang
bare marktmechanisme blijven, zoals de 
zorg voor het milieu en de kansen voor 
toekomstige generaties, niet op hun 
waarde kunnen worden geschat. Ook de 
institutionele in bedding van technologie in 
de cultuur blijft dan onderbelicht. Moge
lijke maatschappelijke desintegratie en 
groeiende normloosheid ten gevolge van 
nieuwe technieken wordt afgedaan als 
pessimisme van conservatieve stromin-
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gen. 'een begrijpelijke reactie van indivi
duen op onzekerheid'. Door dergelijke re
deneertranten slaat men elke discussie 
over de kwalitatieve aspecten van de tech
nologische vernieuwing dood. 

Het GOA-rapport 'Technologie in een 
verantwoordelijke samenleving' kon ge
bruik maken van het vele denkwerk dat in 
de afgelopen jaren binnen de christen
democratie is verricht. De uitgangspunten 
gerechtigheid, gespreide verantwoorde
lijkheid, solidariteit en rentmeesterschap 
worden in relatie gebracht met de techno
logische vernieuwingen. Het technologie
beleid moet worden ge'lnspireerd door de 
filosofie van de verantwoordelijke samen
leving. In het hoofdstuk 'Een christen-de
mocratische visie op wetenschap en tech
nologie' worden de volgende handreikin
gen gedaan. Bevordering van weten
schap en technologie vloeien voort uit de 
opdracht om de aarde te bewerken en te 
behouden. Zij behoren 'dienstbaar' te 
worden ingezet: sociale rechtvaardigheid, 
recht doen aan de positie van ontwikke
lingslanden, een goed natuurlijk milieu. 
Technologie mag niet ge'lsoleerd worden 
beschouwd, maar juist vanuit de samen
hang tussen economie, cultuur, ecologie 
en sociaal-politieke aspecten. Weten
schap en technologie moeten onderdeel 
uitmaken van een bredere visie op mens 
en samenleving. Mede gezien de gesprei
de verantwoordelijkheid dient het ideeen
spoor te worden verlegd van overheids
sturing naar maatschappelijke zelfregule
ring. Tevens moet de blik tot (ver) over de 
grenzen worden verruimd. Het rapport 
benadrukt de kansen en gevaren van 
nieuwe technologieen, verzet zich tegen 
Iauter economisch-technische benaderin
gen en pleit nadrukkelijk voor vermaat
schappelijking en internationalisering in 
het beleid. 

Toekomstperspectieven 
Uitgangspunten zijn - als het goed is -
geen politieke franje, maar de fundamen
tele bouwstenen voor de ontwikkeling van 
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Lauter economisch
technische benaderingen 
van technologiebeleid 
schieten tekort. 

toekomstvisies. Over niet-politieke toe
komstvisies op technologisch gebied heb
ben we niet te klagen: er zijn er vele en 
boeken van bijvoorbeeld T oilier en Nais
bitt zijn 'bestsellers'. Oak het den ken over 
de samenleving in de jaren negentig 
neemt zienderogen toe. Geen van de vier 
rapporten heeft het gewaagd een kant en 
klaar toekomstbeeld te schetsen van de 
rol van de technologie. Oat neemt niet 
weg dat er het nodige over de toekomst 
wordt gezegd. Over enkele karakteristie
ken van de technologische ontwikkeling 
bestaat eensgezindheid: het hoge tempo, 
de internationale be'lnvloeding, de veel
omvattendheid en het verreikende karak
ter, het belang van (fundamenteel) onder
zoek, kennis en onderwijs, de sociaal-or
ganisatorische omgeving. 

Nu kan men op twee manieren naar de 
toekomst kijken. De ene manier is het ex
trapoleren van trends. Daarbij wordt 
meestal wei terdege een impliciete keuze 
gemaakt, al was het maar een keuze v66r 
de richting van de desbetreffende trend. 
De andere manier is het aandragen van 
een principiele visie op de samenleving 
van morgen. Ten aanzien van deze aspec
ten lopen de rapporten uiteen. 

De Commissie-Dekker benadrukt de 
steeds sterkere internationale dimensie. 
Vaak kan niet meer gesproken worden 
van 'aanpassing' maar van transformatie: 
'vergaande veranderingen die ingrij-
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pende gevolgen hebben voor de samen
leving'. Bij het laatste wordt dan expliciet 
gewezen op de kwaliteit van de arbeid en 
de verschuivingen in de werkgelegenheid. 
De Commissie bepleit nu een krachtige 
vernieuwing: 'Wil een land de capaciteit 
behouden en verder ontwikkelen om eco
nomische groei en duurzame werkgele
genheid te creeren, dan zal het voorbe
reid moeten zijn op het overnemen en ver
werken van dit versnelde tempo van de 
technologische ontwikkelingen'. Techno
logie moet. Onderwijs, overheidsbeleid en 
de activiteiten van universiteiten dienen te 
worden afgestemd op de behoeften van 
de markt. De kwalitatieve aspecten van de 
technologie blijven evenwel op de achter
grond. 

Het laatste kan niet van 'Schuivende Pa
nelen' worden gezegd. Dit rapport behan
delt tal van vraagstukken op economisch, 
sociaal en cultureel gebied, die samen
hangen met de technologische ontwikke
ling. Hoewel ook positieve aspecten wor
den genoemd, is de teneur ten aanzien 
van technologie somber. De verminde
ring van werkgelegenheid, de ontwrich
ting van het milieu, de verdringing van 
vakmanschap, de druk op het werk, de at
name van informele sociale contacten en 
de computeranalfabetisering 'dagen de 
vernieuwingscapaciteit van het democra
tisch-socialisme uit.' Het beleid van de 
overheid heeft metal deze ontwikkelingen 
geen gelijke tred weten te houden, dus 
' ... staat de overheid voor gigantische en 
zelfs moeilijk te omschrijven vragen.' Het 
heil wordt als vanouds gezocht in meer di
rectief overheidsingrijpen. Oude wijn in 
nieuwe zakken. Oat is jammer, want uit de 
op zichzelf goede analyses van de PvdA 
hadden meer moderne oplossingen kun
nen voortvloeien. Met een aan Paul 
Kalma's boek 'De illusie van de democra
tische staat' georienteerde visie had men 
al een eind op weg kunnen zijn. 

Het CDA-rapport laat zich niet overrom
pelen door 'de trends'. De technologische 
ontwikkeling is niet slechts afhankelijk van 
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invloeden van buitenaf of van het tempo, 
maar dient evenzeer in een principieel ka
der te worden geplaatst, zowel ten aan
zien van de richting van die ontwikkeling 
als ten aanzien van de verantwoordelijk
heidsverdeling tussen overheid en maat
schappelijke verbanden. Juist omdat de 
stormachtige ontwikkelingen op technolo
gisch gebied moeilijk voorspelbaar zijn, 
komt het er veel meer op aan dat de sa
menleving in haar geheel op een verant
woorde wijze mettechnologie omgaat. Aan 
de opbouw van een dergelijke maatschap
pijstructuur - een verantwoordelijke sa
menleving - moet nu worden gewerkt. 
Hierbij zal nauwlettend acht moeten wor
den geslagen op de steeds belangrijker 
wordende internationalisering. 

De Teldersstichting is van mening dat 
veranderingsprocessen ten gevolge van 
informatisering tamelijk geleidelijk zullen 
veri open en niet zullen leiden tot grote on
evenwichtigheden mits men (groepen 
van) individuen maar de ruimte geeft. De 
toekomst is ongewis en 'de vraag naar het 
liberale gehalte van de toekomstige sa
menleving niet Iicht te beantwoorden. 
Niettemin zijn liberalen veelal optimistisch 
waar het gaat om de consequenties van 
technische vooruitgang'. De rol van de 
overheid wordt gerelativeerd en er wordt 
gepleit voor terughoudendheid met regu
lering en dergelijke. Een concreet pleidooi 
voor een vermindering van de subsidie
stromen naar het bedrijfsleven treft men 
overigens niet aan. Technologie moet met 
stap voor stap-benaderingen tegemoet 
worden getreden (incrementalisme) en al
lesomvattende, sturende planning - op 
basis van uitgewerkte blauwdrukken - is 
uit den boze. 

Technologie en samenleving 
Het CDA-rapport trekt een zware wissel 
op de verantwoordelijkheid van maat
schappelijke verbanden. Deze visie 
spoort met het inzicht dat de sturingsmo
gelijkheden van nationale overheden be
perkt zijn. Meer verantwoordelijkheid voor 
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groepen, instellingen en organisaties be
hoort tevens in te houden dat ten voile 
recht wordt gedaan aan sociale, culturele 
en ecologische randvoorwaarden en aan 
de positie van de Derde Wereld. Het rap
port beklemtoont dan ook de betekenis 
van consumenten-, milieu-, werknemers-, 
kerkelijke en andere organisaties. Het 
voert een pleidooi voor integrale afwegin
gen op het gebied van arbeid, inkomen, 
sociale zekerheid, scholing, investerin
gen, technologische en sociale vernieu
wing op het niveau van onderneming en 
bedrijfstak. Beroeps- en gedragscodes 
zijn onmisbaar. Een grotere autonomie 
van onderzoek- en onderwijsinstellingen 
is noodzakelijk. Deze vermaatschappelij
king van de technologie zal ook steeds 
meer op internationaal niveau gestalte 
moeten krijgen. 

Daarbij zij wei bedacht dat vermaat
schappelijking momenteel nog niet opti
maal verloopt. Ondernemingen en univer
siteiten bijvoorbeeld internationaliseren 
gelukkig in een hoog tempo, maar in de 
steer van tegenwicht biedende krachten 
gebeurt er nag te weinig. Oak overheden 
groeien nag te weinig mee met dit proces 
van vermaatschappelijking. Er zijn dan 
nog veel vernieuwingen nodig. 

Tenslotte kan worden opgemerkt dat de 
activiteiten van maatschappelijke organi
saties tot stand moeten worden gebracht 
naast acties van de overheid. De zorg 
voor het milieu - om slechts een voor
beeld te noemen - blijft oak een wezen
lijke overheidstaak. 

De Commissie-Dekker en de Telders
stichting benadrukken beide de markt
werking, terwijl bij beide het economische 
motief voorop staat. 'Marktpartijen' wor
den dan beperkt tot ondernemingen en 
onderzoek- en onderwijsinstellingen. De 
vraag hoe een samenleving als zodanig 
- en die omvat meer dan aileen markt
partijen - op een verantwoorde wijze met 
technologische vernieuwing omgaat, blijft 
op de achtergrond. 

In 'Schuivende Panelen' legt de PvdA 
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een groat wantrouwen in het maatschap
pelijk middenveld aan de dag. Wordt in de 
paragraaf 'economische orde' nag ge
pleit voor de optie meer (overheids)plan 
en meer markt en voor een model van 
consensus tussen overheid en marktpar
tijen, de meer gedetailleerde paragrafen 
over technologische ontwikkeling gaan 
vrijwel volledig voorbij aan de rol van 
maatschappelijke organisaties. Zelfs de 
vakbeweging komt nauwelijks aan de 
orde. Wellicht hangt het ontbreken van 
aandacht voor het maatschappelijk mid
denveld samen met de kritiek op de PvdA 
dat zij teveel achter radicale en modieuze 
single issue-bewegingen (actiegroepen) 
heeft aangelopen in de afgelopen jaren. 
Maar om dan maar voorbij te gaan aan 
aile, oak de breder georienteerde sociale 
bewegingen en organisaties gaat tach wei 
wat ver. Het past niet om bijvoorbeeld de 
vakbeweging over een kam te scheren 
met het actiewezen. Hier wreekt zich het 
verlies van zicht op ideologisch gemoti
veerde organisaties die niet puur als be
langenbehartigers kunnen gelden. Bo
vendien staat de eenzijdige fixatie op de 
overheid met betrekking tot technologi
sche vraagstukken op gespannen voet 
met de beleidskoers die in het hoofdstuk 
'De politieke orde en de rechtsorde' wordt 
verdedigd. Daar heet het: 'Niet aileen de 
politiek geeft vorm aan de samenleving, 
maar voor maatschappelijke vernieuwing 
moet minstens zoveel worden verwacht 
van de samenleving zelf ... lmmers, hoe 
meer aan sociale democratie wordt over
gelaten hoe minder eigen ruimte - be
halve op hoofdzaken - rest voor politieke 
democratie.' 

Rol van de overheid 
Over de noodzaak van technologische 
vernieuwing bestaat brede consensus. 
Oat de overheid een aantal eigen verant
woordelijkheden bezit, oak daarover 
bestaat eensgezindheid. Echter over de 
vraag welk type overheidsoptreden nood
zakelijk is, lopen de meningen uiteen. De 
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rapporten hebben vier, duidelijk te onder
scheiden 'profielen'. De PvdA keert zich 
tegen de wetenschappelijk-politieke hoofd
stroom waarin het sturend vermogen van 
de nationale overheid wordt gerelati
veerd. Wim Kok merkte in zijn brochure 
'De PvdA en de nieuwe technologie' op 
dat 'niemand anders de rol kan vervullen 
van het aanbrengen van evenwicht, sa
menhang en planmatigheid dan de over
heid'. 'Schuivende Panelen' bepleit dan 
ook een 'selectieve sturing van technolo
gie': generieke stimulansen, specifieke 
ondersteuning, gerichte overheidsop
drachten, meer geld voor onderzoek en 
kennisontwikkeling, steun aan kleinere on
dernemingen, als overheid zelf 'maat
schappelijke vraag' uitoefenen, zorg voor 
degenen die achterstand dreigen op te I o
pen en het veiligstellen van de samenle
ving tegenover de risico's die verbonden 
zijn aan de technologische ontwikkeling. 
Uiteraard is dit een legitieme beleidsvisie, 
maar vanuit politiek opzicht toch wat be
vreemdend. Wim Kok en Wim Meijer heb
ben nadrukkelijk gepleit voor een coalitie 
tussen PvdA en VVD. Oat men en wil sa
menwerken met de liberalen en selectief 
wil sturen via de overheid, zal door sommi
gen wellicht ge"fnterpreteerd worden als 
een vorm van politieke schizofrenie, tenzij 
- uiteraard - de praktische VVD-politiek 
nogal op afstand staat van de liberale prin
cipes. Gezien de beleidskoers van het mi
nisterie van Economische Zaken moet de 
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laatste mogelijkheid niet op voorhand wor
den uitgesloten. 

De overheidsvisie van de Teldersstich
ting staat op gespannen voet met die van 
de PvdA. In 'lnformatisering en Samenle
ving' wordt geconcludeerd dat de wetge
ver zich terughoudend kan opstellen, het 
initiatief van het oplossen van problemen 
aan de samenleving kan Iaten en slechts 
in een beperkt aantal gevallen door wet
geving behoeft bij te sturen. Kritische no
ten worden geplaatst bij het 'forceren van 
overlegstructuren binnen het kader van in
dicatieve planning' en bij het 'aanzwellen 
van subsidiestromen'. 'Startsubsidies 
hebben in onze cultuur nu eenmaal de nei
ging permanent te worden'. Het Iaten 
functioneren van de markt is de beste weg 
om te komen tot een vitale Nederlandse 
industrie. De opstellers pleiten derhalve 
voor 'minder beleid'. Gezien deze princi
piele stellingname is het enigszins be
vreemdend dat de aanbevelingen van de 
Commissie-Dekker - die onder andere 
het subsidiestelsel bestendigen en uitbrei
den - 'in het algemeen de sympathie' 
van de Teldersstichting hebben. De argu
mentatie - ' ... omdat in deze adviezen 
(van de Commissie-Dekker, red.) de aan 
de (centrale) overheid toegedachte stu
ring vrij beperkt is' - zal niet iedereen 
kunnen overtuigen. 

De Commissie·Dekker en het Weten
schappelijk lnstituut voor het CDA kennen 
een andere rol toe aan de overheid, zij het 
vanuit verschillende oogmerken. De 
Commissie-Dekker legt het primaat van 
de technologische ontwikkeling bij de 
marktsector. Wie deelhebben aan de 
technologische vernieuwing moeten zo 
goed mogelijk worden toegerust om van
uit eigen kracht en in onderlinge Wissel
werking hun rol te spelen. 'De overheid 
moet daartoe bestuurlijk financieel en insti
tutioneel de voorwaarden scheppen ... '. 
De marktsector adviseert de overheid in 
het beleidsvoorbereidend stadium terwijl 
de overheid in de beleidsuitvoering ook 
moet terugtreden. Technologiebeleid lijkt 
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daarmee van haar politieke dimensies te 
worden ontdaan en beperkt te worden tot 
het Iauter financieel honoreren van wen
sen vanuit de markt. 

Het CDA ziet, zoals uit de officiele partij
documenten is te lezen, drie wezenlijke 
gebieden van overheidsingrijpen. Op het 
terrein van het technologiebeleid heeft dat 
de volgende consequenties. In de eerste 
plaats dient de overheid processen van 
vermaatschappelijking te bevorderen 
(gespreide verantwoordelijkheid, krach
tenbundeling en samenwerking van maat
schappelijke verbanden). In de tweede 
plaats moet terdege rekening worden ge
houden met processen van internationali
sering, hetgeen bijvoorbeeld een over
dracht van bevoegdheden aan de Euro
pese Gemeenschap kan inhouden. In de 
derde plaats moet de overheid haar taken 
en bevoegdheden scherper afbakenen. 
Tot die wezenlijke overheidstaken beho
ren; het bekostigen van onderwijs en fun
damenteel en strategisch onderzoek (waar 
andere financieringsmogelijkheden ont
breken) wet- en regelgeving (zorg voor 
slachtoffers, bescherming van de per
soonlijke levenssfeer, milieunormen, etc.) 
en het behartigen van die belangen die 
niet of pas in een ver verwijderd verband 
via de markt kunnen worden gerealiseerd 
(ruimtevaart-, milieu- en andere technolo
gieen). 

De diverse 'profielen' van de overheids
rol leiden vanzelfsprekend tot verschil
lende benaderingen in de visies op het 
technologiebeleid. Ter toelichting een 
drietal voorbeelden. 
- De Commissie-Dekker en de Telders

stichting leggen een sterke nadruk op 
de economisch-technische aspecten 
van de innovatie, terwijl PvdA en CDA 
nadrukkelijk aandacht vragen voor de 
sociale, culturele, ecologische en 
derde werelddimensies. 

- De PvdA en de Commissie-Dekker wil
len een uitbouw van het technologiesti
muleringsstelsel (subsidies); de PvdA 
vanwege de selectieve stu ring, de Com-
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missie-Dekker vanwege de internationa
le concurrentieverhoudingen. WI-CDA 
en Teldersstichting willen juist een her
orientatie op dit stelsel. Het CDA be
pleit een 'groeimodel': in plaats van 
subsidies aan individuele ondernemin
gen meer aandacht voor collectivitei
ten (samenwerkingsverbanden). En in 
de jaren negentig: afbouw van een 
dee! van de subsidies onder gelijktij
dige verlaging van de belastingdruk 
en/of overdracht van beleidstaken aan 
de EG. De Teldersstichting wil 'minder 
beleid' en meer markt. 

- De Commissie-Dekker heeft aange
drongen op de instelling van lnnovatie 
Advies Centra. Minister De Korte is mo
menteel doende met de invoering van 
een netwerk van deze centra. De poli
tieke rapporten wijzen het idee van ln
novatie Centra af. 

Conclusies 

Een vergelijking van de in 1987 gepubli
ceerde rapporten leert dat er naast de ge
zamenlijk gevoelde noodzaak van techno
logische vernieuwing verschillende be
leidsbenaderingen bestaan. 

Het huidige technologiebeleid heeft als 
centraal kenmerk: vergroting van het inno
verend vermogen van het Nederlandse 
bedrijfsleven. Dit beleid moet volgens het 
kabinet en de Commissie-Dekker worden 
'uitgebouwd'. Het de bat over de toekomst 
van het Nederlandse technologiebeleid 
zou op basis van de aangehaalde rappor
ten ten principale zich kunnen richten op 
de volgende thema's 
- De economische eenzljdigheid: CDA 

en PvdA dringen aan op meer be
leidsmatige aandacht voor de maat
schappelijke aspecten van de techno
logische vernieuwing. 

- Sturing van technologie: de visies van 
PvdA (overheid) en VVD (markt) lijken 
tegengesteld, het CDA acht het nood
zakelijk om maatschappelijke verban
den meer bij de technologische ontwik
keling te betrekken. 
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Schematisch Ievert het bovenstaande het volgende op: 

Commissie-
Dekker CDA PvdA VVD 

lnvalshoek economisch, maatschappelijke selectieve econo- geleidelijk-
kennisontwikke- aspecten, mische groei, heid van in-
ling en kansen en geva- voorkomen twee- novaties, 
-omzetting cen- ren, delingen, voortzetting 
traal integrale afwegin- verzet tegen eco- grate opera-

gen, nomisme, ties (privatise-
ethische bezinning risico's techniek ring e.d.) eco-

nomistisch 

Normen voor volgen van de publieke gerechtig- individualisering individualise-
overheidshande- markt heid en sociale recht- ring 
len vaardigheid 

Beleidsbenade- scheppen van vermaatschappelij- selectieve stu ring, minder be-
ring voorwaarden king en internatio- nationaal georien- leid, deregu-

voor versterking nalisering, teerd lering, 
marktsector en overheid waar- versterking 
verbetering van borgt vloeren marktwerking 
Nederlandse con- (milieu-, sociale 
currentiekracht, e.a. normen) 
volgbeleid 

Zwaartepunt markt en - maatschappelijke overheid markt 
actoren vooral bekosti- organisaties, 

gende - over- overheid 
heid 

Subsidiestelsel uitbouw gedeeltelijke af- uitbouw 'meer markt, 
bouw in jaren ne- minder over-
gentig, heid' -beleid 
resterende subsi- maakt dit 
dies bestemmen stelsel min-
voor wezenlijke der noodza-
overheidstaken kelijk 

lnnovatie voor tegen tegen tegen 
(Advies) 
Centra 

Het subsidiestelse/: voor de komende 
jaren lijkt mede gezien de internatio
nale context - een breed politiek com
prom is mogelijk, ten aanzien van de 
wat langere termijn lopen de visies uit
een. Vooral het CDA pleit voor een her
bezinning op het stelsel. 

De 'kennisverspreidingsinfrastructuur': 
de politieke rapporten pleiten aile voor 
krachtenbundeling binnen branche-or
ganisaties en dergelijke en wijzen - in 
tegenstelling tot het kabinet en de 
Commissie-Dekker - het idee van ln
novatie (Advies) Centra af. 
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De principiele visies op de rol van de over
heid bij de technologische ontwikkeling 
zijn aangedragen. De parlementaire be
handeling van het rapport van de Com
missie-Dekker en daarop betrekking heb
bende kabinetsstandpunt kunnen zicht
baar maken welke consequenties de 
Tweede Kamerfracties verbinden aan de 
principiele uitgangspunten van hun partij 
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voor het technologiebeleid. De ingredien
ten voor een interessant debat zijn ruim
schoots voorhanden. 

39 


