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Voorwoord 

Als alles volgens plan verloopt is de Europese Gemeenschap na 1992 het machtigste gei'ntegreerde economische blok 
ter wereld. Voor velen een aantrekkelijk wereldbeeld; voor anderen een schrikbeeld. Macht lokt en schriktaf, bepaald 
door posities, opvattingen en geschatte kansen en bedreigingen. Vooral economische macht a1s wezenlijke onder
stroom voor de politieke en als maat voor de militaire. Uw inleider Balkema vraagt zich af of het een droomkans of 
angstdroom is. 
Doch alvorens effectief iets op Europees niveau te kunnen ondememen vergt niet alleen vele inspanningen op 
Europees niveau, maar joist en vooral op ondememingsniveau. Daarop is dit congres van Industria dit jaar gericht 

De congrescommissie van Industria is er in samenwerking met collega Kullman mijns inziens in geslaagd een 
boeiend en afwisselend prograrnma over dit onderwerp samen te stellen met een gezelschap van puike en ter zake 
kundige en ervaren sprekers. 

1k verwacht dat de deelnemers aan dit congres na afloop goed gei'nfonneerd en gei'nspireerd kunnen anticiperen op 
het Europa dat komen gaat. 

Prof. Ir. C.H. Bolter, 
Dekaan Faculteit der Bedrijfskunde. 



MENSENWERK 

De toekomst brengt ons een informatiemaatschappij met steeds 

meer faciliteiten . 

Het bieden van de infrastructuur daarvoor- elektronica 

en informatietechnologie - is de kern van onze activiteiten. Voor 

professioneel en huisgebruik. 

Oat doen we in wereldwijde competitie . Het werk van talentvolle 

mensen in research , produktie, marketing, organisatie 

en financiering. 

Ons talent tegenover dat van de concurrenten in Europa, Amerika 

en de Pacific. 

Daarom investeren we graag in toptalent. Hooggekwalificeerde 

medewerkers, zorgvuldig geselecteerd . 

Zorgvuldigheid kost tijd. Neem die tijd door u v66r het afstuderen 

te orienteren. 

Ors. B. W. van Dijk, Hoofd Werving Academici, Philips Personeel

voorziening, Antwoordnummer 35, 5600 VB Eindhoven. 

PHILIPS 
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Ten geleide 

Intemationalisering is een hot issue, ook bij de Faculteit Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
De wereld lijkt steeds kleiner te worden. De, vooral economische, afhankelijkheid steeds groter. Het is dan ook 
noodzakeljk over deze zaken goed ingelicht te zijn. Vooruit kijken is immers een vereiste voor een goede bedrijfs
voering. 

Op dit congres "Anticpatie op Integratie; Europees ondememen in bedrijfskundig perspektief' zal een overzicht 
worden gegeven van water zich na 1992 in de Europese inteme markt zal afspelen. Er zal getracht worden de 
integratie van verschillende - bedrijfskundige - kanten te belichten, zodat een goed beeld kan worden gevormd. 

Wij hopen dat de opzet geslaagd zal zijn en wensen u een goede congresdag toe. 

Namens de Stichting Bedrijfskunde-Congres Industria, 

Lorenz J. Casteleijn, voorzitter. 



--...------- - - --- - -- -. ---- - - ------ ---~ - ' -
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Programma 

09.00 Ontvangst en registratie deelnemers 

09.30 Welkomstwoord door Lorenz Casteleijn, voorzitter Stichting Bedrijfskunde-Congres Industria 

09.35 Opening door de dagvoorzitter Prof. Ir. M. Kuilman, Buitengewoon Hoogleraar aan de Faculteit 
Bedrijfskunde, Technische Universiteit Eindhoven 

09.45 "Alles op al/es voor Europa: de uitdaging 1992" 
P. Cecchini, Bijzonder Raadadviseur van de Commissie van de Europese Gemeenschappen 

10.25 "De grenzen van Europa '92" 
Mevr. Mr. Y.M.C.T. van Rooy, Staatssecretaris van Economische Zaken 

1 1.05 Koffiepauze 

11.30 "De prijs ,van 1992" 

Dr. Ir. J. Muntendam, Concerndirecteur Philips International B.V. 

12.10 Opening informatiemarkt en aperitief 

13.00 Lunch 

14.15 Eerste parallelsessie: 
"Het midden- en kleinbedrijf en de Europese Gemeenschap" 
Mr. C.W.M. Lustenhouwer, Adjunct-secretaris van de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf 
"Fusies en internationale samenwerking met het oog op 1992: risico en uitdaging" 
Mr. SJ. Fontein, Algemeen Directeur N.V. Medicopharma 
"Logistiek na 1992: meer of anders?" 
Prof. Dr. J. Telgen, Partner Deloitte Van Dien Van der Torn+Buningh, Buitengewoon Hoogleraar 

. Universiteit Twente 

15.05 Tweede parallelsessie: 
"The role of standards in the completion of the internal market" 
T. Garvey M.A., Director of the Internal Market and Industrial Affairs Directorate, DG-III, 
EG Brussel 
"Nederland in de technologieprogramma's van de Europese Gemeenschappen" 
Dr. W. Enterman, Directeur Bureau EG-Liaison 
"Europa ligt open voor de ingenieur van morgen" 
Mevr. Drs. P.M. van Dijk, NUFFIC; Nederlandse Organisatie voor Internationalisering in Hoger 
Onderwijs 

15.50 Theepauze 

16.15 "1992 Droomkans of angstdroom? De toets van uw onderneming en haar markten na 1992" 
Drs. J.F. Balkema R.A., Partner VerlindenWezeman, Ernst & Whinney, Management Consultants 

17 .00 Afsluiting van het congres door Prof. Ir. M. Kuilman 

17 .15 Borre! en tweede ronde informatiemarkt 



Curriculum Vitae van Prof. Ir. M. Kuilman 

Geboren te Muiden op 15 novcmber 1925. 
6-jarig Carrnellyceurn Oldenzaal, HBS B 1943. 
HTS Werktuigbouw Enschede 1946. 
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Militaire dienst 1946 - 1950 als officier bij het wapen der genie, waarvan 1947 - 1950 in Indonesie. 

1954 Technische Hogeschool Delft Werktuigbouwkunde (bedrijfsorganisatie). 

Op 1 oktober 1953 in dienst getreden bij de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken in Eindhoven op de afdeling 
Tcchnische Efficiency en Organisatie van de toenmalige Hoofdindustriegroep Radio-, Grarnmofoon- en Televisie
apparaten. 

1954 Hoofd van de afdcling TEO van de Philipsvestiging in Drachten. 

In 1959 belast met de productieleiding in Drachten en vanaf 1961 technisch !eider van de groep Kleine Huishoude
lijke Apparaten. Op 15 februari 1968 benoemd tot adjunct-directeur van de toenmalige Hoofdindustrie-groep 
Huishoudelijke Apparaten. 

Ir. Kuilman werd per sept.ember 1970 bclast met de technische leiding van de Braziliaanse Philips-organisatie. 

In 1976 werd hij belast met de technische leiding van de Britse Philips-organisatie. 

Per 1 juli 1978 werd hij benocmd tot lid van de Raad van Bestuur en belast met de productie-portefeuille. 

Naast de intemationale coordinatie van de fabricage behoorden onderwerpen als organisatie en efficiency, logistiek, 
kwaliteit, architectenbureau, bouwzaken, concemexpeditie en standaardisatie tot zijn werkgebied. 

Per 1 juni 1982 werd hij Vice-President van N.V. Philips' Glocilarnpenfabrieken en op 1 juni 1984 werd hij benoemd 
tot Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur. Na de instelling van de Groepsraad is dit geworden Vice-Voorzitter 
van de Raad van Bestuur en Groepsraad. Deze functie heeft hij vervuld tot 1 juni 1988. 

Vanaf 1 augustus 1988 is hij benocmd tot Buitengewoon Hoogleraar aan de Faculteit Bedrijfskunde van de 
Technische Universiteit Eindhoven en bekleedt hij de leerstoel "Management van Multinationale Ondememingen". 



- 11 -

Inleiding 

De integratie van Europsa is een probleem, dat minstens zo oud is als de weg naar Rome. En hoewel de Romeinen 
toch goed op weg waren naar een verenigd Europa, viel het grote Romeinse rijk uiteen onder de invloed van rowel 
exteme als inteme factoren. 

Na een geschiedenis vol onderlinge twisten en oorlogen, eindigend met de twee grote wereldoorlogen, ontstond in 
Europa een beweging om een eind te maken aan deze onderlinge twisten. 

In het jaar 1957 werden door de ondertekening van het Verdrag van Rome door de toenmalige zes lid-staten de 
grondslagen gelegd van de Europese Gemeenschap. 

Nadat Prof. Dr. W. Dekker in januari 1985 als president van de N.V. Philips het Philips-plan had gepresenteerd in 
Brussel onder de titel "1990 an agenda for action", publiceerde de Europese Commissie in datzelfde jaar het bekende 
Witboek. In dit document worden 300 voorstellen beschreven om te komen tot een inteme markt, zonder grenzen 
en obstakels, na 31 december 1992. Dit "actieplan" kreeg vervolgens de onontbeerlijke steun van de regeringen van 
alle lid-staten. 

Nu, enkele jaren later, kunnen wij met redelijk grote zekerheid voorspellen, dat de in het Witboek gestelde doelen 
gerealiseerd zullen worden. 

Op basis van recent onderzoek kan worden vastgesteld, dat de Nederlandse ondememerswereld en alle andere 
belanghebbenden te weinig inzicht hebben in de gevolgen, die de Europese eenwording voor hen met zich mee zal 
brengen. 

Kent U het Cecchini-rapport? In dit door de Europese Commissie recent uitgebrachte rapport wordt een 
kwantitatieve voorspelling gegeven van deze gevolgen. 

Verhoogde concurrentie, waardoor de prijzen van goederen en diensten zullen dalen, de vraag naar goederen zal 
toenemen en de werkloosheid zal afnemen. Twee miljoen nieuwe banen, een groei van 6 a 7% van het Europese bruto 
nationale product en een totaal geraamd voordeel van 200 miljard ECU voor ons Europeanen. 

Wij hebben het voorrecht om vandaag te kunnen luisteren naar de auteur van dit inmiddels bekende document 
Dr. Paolo Cecchini. Van hem zult U horen, hoe de commissie tot de conclusies is gekomen, zoals beschreven in het 
Cecchini-rapport 

Vandaag wordt aandacht besteed aan een aantal belangrijke aspecten van de Europese eenwording. 

1k wil in deze inleiding in het kort aandacht besteden aan twee facetten, die wij vandaag niet of nauwelijks zullen 
bespreken, te weten: 

A. Europa en kwaliteit; 
B. Fiscale problematiek. 

A. K waliteit 

De drijvende factor achter de eenwording van Europa is zonder enige twijfel "de kwaliteit van ons bestaan". 

In dat verband is het niet meer dan logisch, dat de ondememers in Europa zich sterk maken voor een Europese 
identificatie met kwaliteit 
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Daarom is het zo verheugend, dat op 15 september j.l. de presidenten van veertien wereldwijd opererende Europese 
ondememingen het initiatief hebben genomen voor de oprichting van de 

"EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT" 

Met het Japanse voorbeeld voor ogen behoeft het weinig betoog, dat industrie, wetenschap en overheid het grootste 
belang dienen te hechten aan alles wat met kwalitcit te maken heeft. 

Recente ervaring heeft geleerd, dat kwaliteit een bedrijfskundig probleem is. Management, organisatie en onderwijs 
zijn de belangrijkste componenten in het kwaliteitsspel. 

Kwaliteit, kwaliteitsleer en kwaliteitsmanagement dienen te worden onderwezen op scholen en universiteiten. 

Het kan niet vaak genoeg worden herhaald: 
Kwaliteit wordt een doorslaggevende factor in het bestaan van alle ondememingen. 

Ik roep U daarom met klem op om kennis te nemen van het hierboven door mij aangehaalde initiatief, de oprichting 
van "een Europese kwaliteitsbeweging". 

B. Fiscale problematiek 

Het lijdt geen twijfel dat juist de fiscale problemen, welke voor de totstandkoming van de inteme markt nog moeten 
worden opgelost, zo gecompliceerd zijn, dat zij uiteindelijk cen blokkade kunnen vormen voor het te bereiken doel. 
Waarom deze vrees? Iedere lid-staat bezit - behoudens voor de Belasting over Toegevoegde Waarde - een eigen 
fiscale structuur, voortgekomen uit eigen specifieke omstandigheden en historische achtergronden. Deze is vaak niet 
gericht op congruente doeleinden. 

Fiscale harmonisatie is mitsdien onontbeerlijk. De vooruitgang op dit gebied verloopt echter stroef. Men kan deze 
op twee manieren trachten te bereiken. 

Fiscale harmonisatie kan men tot stand brengen middels consensus tussen alle betrokken lid-staten. Een andere 
modus is dat zij wordt afgedwongen door een markt met vrij verkeer van goederen en personen. Water baant zich 
immers steeds een weg naar het laagste punt. Economische activiteiten zullen zich toespitsen op plaatsen, waar het 
bclastingklimaat het gunstigst is. 

Het hoeft geen betoog dat deze simpele benadering, waarvan het United Kingdom zich onlangs een voorstander 
bctoonde, ongewenste consequenties oproept. Aldus zullen belastingopbrengsten zich in een neerdalende spiraal 
gaan begeven en voor nationale overhedcn op den duur een tckort aan belastingopbrengsten teweeg brengen. Deze 
weg van neergaande belastingconcurrentie lijkt dan ook naar wil voorkomen niet de juiste. 

Veeleer verdienen pogingen de voorkeur om middels onderlinge overeenstemming tot een zekere mate van fiscale 
harmonisatie te geraken. Doch ook aan deze methodiek zitten vele voetangels en klemmen. In eerste instantie rijst 
de vraag, of de EG-lid-staten nu al bereid zijn af te zien van eigen fiscale souvereiniteit- eerst partieel, straks in grotere 
mate - en deze, voor wat betreft vaststelling van tarieven en tariefstructuren, over te dragen aan een Europese 
institutie. Zullen de lid-staten dulden te wordcn bepcrkt in hun budgettaire manoeuvreerruimte, nodig ten behoeve 
van eigen nationale doelcindcn? 

Geconstateerd kan worden, datop het tcrrein van de harmonisatie van indirccte belastingen, en met name de Belasting 
over Toegevoegde Waarde, reeds veel resultaat is behaald. V oor wat bereft de directe belastingen staat de Europese 
harmonisatie nog in de kinderschoenen. Doch ook de BTW-harmonisatie stuit naar blijkt momenteel op een moeilijk 
te nemen hindemis, namclijk die van de verwijdering van de onderlinge fiscale BTW-grenzen. 

Het voert in het kader van deze bijdrage te ver in tc gaan op de technieken, welke zowel het Philips-concern in zijn 
"Agenda for action" als de Europese Commissie in haar Witboek hiervoor hebben aangedragen. 
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Volstaan wordt met de opmerking, dat ook de jongste Commissievoorstellen, inhoudende een multilaterale clearing 
van BlW-bedragen tussen de lid-staten in een Europees BlW-systeem, veel nationale weerstanden oproepen. Dit 
betreft vooral complicaties inzake techniek, administratie, controles, fraudebestrijding, gevaarlijke geldstromen en 
gedwongen convergentie van tarieven. Insiders in deze materie stellen zich dan ook de vraag, of deze oplossing van 
opheffing van fiscale grenzen haalbaar is. Te bedenken valt, dat juist hierover in de Raad van Ministers volledige 
consensus moet worden bereikt. Wellicht verdient het daarom aanbeveling, dat politici en hun deskundigen zich 
intensief met deze - buiten de scope van dit congres vallende - problematiek gaan bezighouden, opdat dit vraagstuk 
voor Europa 1992 uiteindelijk niet een definitieve barriere zal worden. 

Europa heeft in deaf gelopen jaren terrein verloren, zowel ten opzichte van Noord-Amerika als ten opzicht van Japan 
en het Verre Oosten. 1k hoef U geen voorbeelden te geven, geen werl<loosheidscijfers voor te houden. Er zijn te 
weinig nieuwe ban en gecr~rd in Europa in verhouding tot andere delen van de wereld. En vooral is Euopra gebleven 
een verbrokkelde, gefragmenteerde markt 

Het besef, dat er iets moet gebeuren in Europa is anno 1989 bijzonder levendig. 

Op sommige terreinen moeten de lid-staten een deel van hun souvereiniteit inleveren. Als dat leidt tot een grotere 
doelmatigheid, zal een dergelijk offer niet al te zwaar vallen. 

Anderzijds wensen wij, ieder van ons, onze nationale identiteit te behouden. Eenheid in verscheidenheid, eenheid 
en verscheidenbeid Het grote cultuurgoed van Europa dienen wij zorgvuldig te bewaren en te bewaken. Dit kan 
ecbter alleen als wij onze positie in de wereld handhaven. Dit kan alleen met een sterke en efficient functionerende 
industriele infrastructuur. 

In de klassieke oudheid sprak reeds de dichter Vergilius in zijn Epos over Aeneas boeveel moeite bet kostte om het 
rijk van Rome te grondvesten. 

Het deel van de wereld -Europa - waar de meeste oorlogen werden gevoerd, staat op de drempel van een nieuwe tijd. 
Een tijd die vraagt om visie, toekomstvisie en de wil om te slagen. 

Met bet verwijderen van de grenzen zullen wij een stap zetten naar een toekomst vol belofte voor de komende 
generatie Europeanen. 

Prof. Ir. M. Kuilman 
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Curriculum Vitae van P. Cecchini 

Paolo Cecchini was born in Perugia, Italy in 1927. He received a law degree from the University of Turin in 1950. 

From 1951 - 1953 he worked at the Banca Commerciale Italiana in Milano. From 1954 -1958 he was at the Banque 
Fran(,'.aise et Italienne pour l'AmP.rique du Sud in both Paris and Caracas. His responsibilities included foreign 
investment, foreign exchange, and financing of major industrial and public works projects. In 1958 Mr Cecchini 
moved to the Organization for European Economic Cooperation (now OECD) in the Committee for Engineering 
Industries (Paris). 

In 1960 Mr Cecchini joined the Commission of the European Economic Communities. From 1960 - 1970 he worked 
in the External Relations Department of the Commission where he engaged in negotiations with Mediterranean 
countries (1960 - 1966), enlargement of the EEC and EFT A agreement (1967 - 1972), relations with non-associated 
developing countries ( 1973 - 1976). He served as Head of the Delegation of the Commission of the European 
Communities LO the United Nations in New York (1976 - 1977). From 1977 - 1986 Mr Cecchini has been Deputy 
Director General in the Directorate General for Internal Market and Industrial Affairs. 

In 1986 Mr Cecchini left the Commission of the European Communities. He became Special Adviser to Lord 
Cockfield for the Research on the Cost of non-Europe and consultant on European Public Affairs. He is also President 
of Eureka - Agora s.r.l . Neuchatel (Switzerland). 
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Alles op alles voor Europa: De uitdaging 1992 

In 1986 verzocht Lord Cockfield namens de Commissie van de Europese Gemeenschappen de beer Cecchini een al
gemeen onderzoek te verrichten naar de vermoedelijke economische gevolgen van de uitvoering van bet actiepro
gramma zoals dat was opgenomen in het Witboek van 1985 over de inteme markt 

Een groot aantal onafhankelijke economische deskundigen, adviesburo's en onderzoekinstellingen leverden hun 
bijdrage aan dit project, dat de volledige steun had van de diensten van de Commissie. 

Onderzocht werden: 
- verschillende soorten marktbelemmeringen (bijvoorbeeld tijdverlies aan de grenzen); 
- de gevolgen voor verschillende industrietakken (bijvoorbeeld voeding, geneesmiddelen, auto's, telecommuni-

catie-apparatuur); 
- de gevolgen voor verschillende onderdelen van de dienstensector (bijvoorbeeld financi~le instellingen, be

drijfsdiensten, telecommunicatie); 
- de meest relevante economische verschijnselen (bijvoorbeeld schaalvoordelen, bedrijfsstructuur, de weerslag 

van de concurrentie op het ondememersgedrag); 
- de mening van 1 1.000 ondememers, verspreid over alle landen en economische sectoren; 
- econometrische modellen voor het integreren van micro-economise he gegevens in de macro-economische resul-

taten. 

De resultaten 

A. Micro-economische ramingen 

De rechtstreekse kosten van de grensformaliteiten en de ermee verband houdende administratieve kosten voor de 
particuliere en de openbare sector worden geraamd op 1,8% van de waarde van de goederen die binnen de 
Gemeenschap worden verhandeld. Daaraan moeten de kosten worden toegevoegd van andere waameembare 
belemmeringen op de inteme markt, zoals technische voorschriften en andere beperkingen, die volgens de enquetes 
bij de ondememers iets minder dan 2% van de totale kosten van het bedrijfsleven vertegenwoordigen. In totaal gaat 
het dus om ongeveer 3,5% van de totale toegevoegde waarde. 

Deze cijfers geven weer wat de herkenbare marktbelemmeringen rechtstreeks kosten. De totale winst die van een 
op concurrentie afgestemde integratie van de productmarkten mag worden verwacht is veel groter. 

De industrie en de dienstensector, waarvoor thans de toegang tot de markt aan beperkingen onderworpen is, zouden 
veel grotere kostendalingen en prijsverlagingen kunnen beleven. Als voorbeelden kunnen de industrietakken worden 
genoemd waarvoor overheidsbestellingen belangrijk zijn (energie-opwekking, vervoer, kantoor- en defensiemate
rieel), de sector van de financi~le diensten (banken, verzekeringen en effectenhandel) en het weg- en luchtvervoer. 
Hier worden kosten- en prijsdalingen van 10 tot 20%, en in sommige gevallen zelfs meer, verwacht 

In de studie wordt aangetoond dat in het Europese bedrijfsleven nog belangrijke schaalvoordelen te realiseren zijn. 
In meer dan de helft van de sectoren kunnen op een communautaire markt 20 bedrijven van doelmatige omvang samen 
bestaan, tegen 4 op de grootste nationale markL Slechts op een grote inteme markt zijn de technische en economische 
doelmatigheidsvoorwaarden vervuld: tussen 20 op communautaire schaal werkende ondememingen kan beter een 
succesvolle concurrentie tot stand komen dan tussen 4 ondememingen op de binnenlandse markt van een land. Bij 
vergelijking van de huidige industri~le structuur met een meer gerationa-liseerde, zij het nog steeds niet optimale, 
blijkt dat ongeveer een derde van het Europese bedrijfsleven kostenverlagingen van 1 tot 7% 
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(naar gelang de bedrijfstak) kan verwezenlijken. De uit de schaalvoordelen voortvloeiende kostenbesparingen 
zouden tot ongeveer 2% van het Bruto Binnenlands Produkt (BBP) kunnen oplopen. V oorts zullen de rendementen 
toenemen onder druk van de concurrentie. Zo zal worden gewonnen op de algemene kosten, de personeelskosten 
en de voorraadadministratie. Uit tal van bronnen blijkt dat deze rendementswinsten zeer aanzienlijk kunnen zijn. 
Bovendien zullen door marktbescherming ontstane monopoliewinsten worden verminderd of opgeheven, hetgeen 
voor de consument zal leiden tot prijsdalingen. De prijsverschillen tussen landen zijn voor een groot gedeelte toe 
te schrijven aan indirecte belastingen en accijnzen, maar ook aan een gebrekkige efficientie en een concurrentie 
verhinderende marktsegmentatie. 

Alie sectoren en alle vormen van kostenbespraingen en mogelijke prijsdalingen samengenomen is in de studie 
berekend dat de to tale economische winst voor de Gemeenschap als geheel 4,25 tot 6,50% van het BBP kan bedragen. 
Uitgedrukt in de prijzen van 1988 komt dit voor de 12 Lid-Staten neer op een bedrag van 170 tot 250 miljard Ecu. 

In de studie is niet systematisch onderzocht hoe deze winsten over deze Lid-Staten verdeeld zullen zijn, maar het is 
duidelijk dat alle landen ervan zullen profiteren. Doordat vecl van de potentiele voordelen het gevolg zijn van lagere 
productiekosten en efficientere productiemethoden, zullen de nieuwe Lid-Staten wellicht nog betere resultaten 
kunnen behalen, vooral als rekening wordt gehouden met het besluit.de middelen van de communautaire Structuur
fondsen te verdubbelen. 

B. Macro-economische simulaties 

De studie omvat een aantal macro-economische simulaties om een idee te krijgen van de spreiding in de tijd van de 
invloed van het program ma voor 1992; daarbij is ook aandacht besteed aan economische variabelen als werkgelegen
heid en inflatie. De effecten van het inteme markt programma (verkregen op basis van de bovengenoemde micro
economische ramingen) werden samengebracht in vier rubrieken die elk een andere macro-economische weerslag 
hebben: 
- eliminatie van tijdverlies en kosten aan de grenzen; 
- concurrentie voor overheidsopdrachten; 
- liberalisatie en integratie van de geld- en kapitaalmarkt; 
- meer algemene aanbodeffecten, die het resultaat zijn van de veranderingen van marktstrategie bij nieuwe con-

currentievoorwaarden . 

De resultaten van het program ma voor 1992 zijn voor een deel afhankelijk van het begeleidende macro-economische 
beleid. De eerste, onmiddellijke effecten zullen zich voordoen in de vorm van een neerwaartse druk op prijzen en 
kosten, na enige tijd gevolgd door een verhoging van de productie. Na een jaar of zes zal het BBP naar ram ing 4,5% 
hoger liggen en het prijspeil 6% lager. Het werkgelegenheidseffcct wordt voor de middellange termijn geschat op 
ongeveer 2 miljoen arbeidsplaatsen, ondanks de aanzienlijke productiviteits- en herstructureringseffecten van de 
marktintegratie. 

Als een macro-economische politiek wordt gevoerd waarin met de grotere groeimogelijkheden rekening wordt 
gehouden, hetgeen redelijk zou zijn mede gelet op de inflatie en de betalingsbalans- en begrotingstekorten, kan de 
winst oplopen tot 7% van het BBP en 5 miljoen nieuwe arbcidsplaatsen. 

C. Algemene resultaten 

De resultaten van de micro-economische en macro-economische berekeningen bevestigen elkaar. Wellicht zijn de 
cijfers nog onderschat, want er is geen rekening gehouden met enkele dynamische voordelen van de marktintegra
tie die, hoe belangrijk ook, zeer moeilijk te kwantificeren zijn. 

Drie voorbeelden: 
- Steeds meer wijst erop dat de technologische innovatietrend ondermeer door de concurrentie wordt bepaald; 

slechts een ge"integreerde markt van Europese afmetingen maakt schaalvoordelen en concurrentie mogelijk. 
- Het is bewezen dat in snel groeiende hoogtechnologische industrieen die op dynamische wijze van schaal 

voordelen gebruik maken, de kosten dalen naarmate de productie van goederen en diensten wordt uitgebreid; 
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door marktsegmentatie worden de mogelijkheden aanzienlijk beperkt en de bedrijfsresultaten geschaad. 
- De marktstrategie van het Europese bedri jfsleven zal sterk veranderen: dit kan thans reeds worden waargenomen. 

Integratie van de inteme markt is een stimulans voor de oprichting van Europese ondememingen met structuren 
en strategi~n die meer geschikt zijn om een plaats op de wereldmarkt te veroveren. 

De voordelen van een eengemaakte markt zullen zich echter geleidelijk ontwikkelen en talrijker worden. In de eerste 
fase van opheffing van belemmeringen zullen beperkte, technische korte termijnwinsten ontstaan, maar naarmate de 
marktintegratie een structurele invloed krijgt zullen de voordelen groter worden. 

Volledige realisatie van de potentiele winsten 

In de studie wordt beklemtoond dat, wil Europa zijn grote inteme markt optimaal doen renderen, de binnengrenzen 
werkelijk moeten verdwijnen zodat in het verkeer tussen de Lid-Staten geen administratieve complicaties meer 
bestaan. Alie belemmeringen moeten worden opgeheven, anders kunnen de laatst overblijvenden op zichzelf 
voldoende zijn om de marktsegmentatie in stand te houden en de concurrentie te beperken. 

Europa staat dus niet alleen voor een politieke en sociale, maar ook voor een economise he uitdaging. Het program ma 
kan slechts slagen als veranderingen worden doorgevoerd waardoor een einde wordt gemaakt aan regionale en 
nationale beschermende maatregelen ten voordele van ondememingen en werknemers. De weg naar de marktin
tegratie in 1992 loopt, met hoeveel goede voomemens hij ook bedekt is, via harde besluiten en weinig gemakkelijk 
oplossingen. Deze besluiten zullen gemakkelijker te nemen zijn als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

- De ondememers moeten de uitdaging aanvaarden en de geboden kansen grijpen. Zij moeten er voor zorgen dat 
het arbeidsklimaat rustig blijft en de werknemer zich bij het leven van zijn bedrijf betrokken voelt; aan het 
personeel moet een deelname in de gezamenlijk tot stand gebrachte productiviteitswinsten worden gegeven. 

- Zowel de Gemeenschap als de Lid-Staten moeten zorgen voor de vrije werking van de concurrentie opdat de 
opgeheven belemmeringen niet worden vervangen door andere concurrentie-beperkende praktijken. Degenen 
die aan de concurrentie willen deelnemen moel de zekerheid worden gegeven dat zij op dat punt geen hinder zullen 
ondervinden. De ondememingen moeten op eerlijke wijze met hun rivalen kunnen concurreren; men kan niet van 
hen verwachten dat zij concurreren met regeringen die achter hun rivalen staan. De commerci~le wereld moet 
ook duidelijk begrijpen dat prakti jken die tot bescherming van een markt of misbruik van een dominerende positie 
kunnen leiden krachtig moeten worden bestreden. Thans heerst tussen de Lid-Staten een aanzienlijke prijsdis
criminatie ten koste van de consument Wil hel tot een volledig gei'nte-greerde markt komen, dan mag het con
currentiebeleid dus bijvoorbeeld geen parallelle invoer tegenhouden als er ongerechtvaardigde prijsverschillen 
bestaan. 

- Zowel de winsten als de kosten moeten eerlijk worden verdeeld. Wat de verdelingseffecten betreft hoeven geen 
grote problemen te worden verwacht. De opheffing van de inteme douanebelemmeringen heeft slechts een 
beperkt herverdelingseffect gehad. Bij de toetreding van de nieuwe Lid-Staten is opnieuw gebleken dat de in
vesteringsactiviteit en de economische groei sterk werden gestimuleerd. Uiteraard zal steun moeten worden 
verleend aan achtergebleven en achteruitgaande regio's en door herstructeringen getroffen werknemers. Zolang 
de potenti~le winsten van een marktintegratie worden gebruikt om de consensus over het pro-gramma voor 1992 
te versterken, is het succes ervan verzekerd. 

- Het economisch beleid moet ondersteunend zijn. Uit de voor de studie verrichte enquete is gebleken dat de 
ondememers optimistisch zijn en van het programma voor 1992 een productie- en omzetstijging verwachten. 
Deze gunstige vooruitzichten moeten in stand worden gehouden door een goed geco6rdineerde, op groei gerichte 
macro-economische politiek. 

- De monetaire politiek moet gericht blijven op de totstandbrenging van e-en zone van stabiliteit binnen de 
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Gemeenschap. Als de barrieres tussen de geld- en kapitaalmarkten worden geslecht en het kapitaalverkeer 
volledig geliberaliseerd, neemt het risico toe dat de wisselkoersen minder stabiel worden. Dit moet worden 
tegengegaan door monetaire samenwerking in een versterkt EMS. 

Voornaamste conclusie 

De Europese economic is versnipperd en kan op vele markten nauwelijks concurreren. Dit betekent dater enorme 
mogelijkheden tot rationalisatie van de productie- en distributiestructuren zijn en dus tot producti-viteitsverhogingen 
en kosten- en prijsverlagingen. De voltooiing van de inteme markt zal, mede dankzij het juiste concurrentiebeleid 
van de Gemeenschap en de Lid-Staten, een zeer positieve invloed hebben op de economische resultaten en de 
werkgelegenheid. Deze invloed zal, uitgedrukt in mogelijkheden tot niet-inflatoire groeiversnelling - een eco
nomisch voordeel van 200 miljard Ecu tegen de prijzen van 1988 en de schepping van miljoenen nieuwe 
arbeidsplaatsen -, voldoende groot zijn om de economise he prestaties van de Gemeenschap te doen omslaan van all es 
behalve briljant tot buitengewoon. 

P. Cecchini 
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Curriculum Vitae van Mevr. Mr. Y.M.C.T. van Rooy 

Personalia: 
Geboren: 4 juni 1951 te Eindhoven. 
Yoomamen: Yvonne Maria Catharina Theresia. 
Ongehuwd. 
Rooms-katholick. 

Opleiding: 
1970: 
1970 - 1971: 
1971 - 1977: 
1977 - 1978: 

Eindexamen gymnasium A, Jeanne d'Arc Lyceum le Maastricht. 
Cursus kunslgeschiedenis in Rome, cursus Engelse taal in Landen. 
Studie Rechlen aan de Rijksuniversileil Utrecht, afsludeerrichting: slaats- en administratief recht. 
Stage bij de Europese Commissie in Brussel. 

Hoofdbczigheden: 
1978 - 1981: Slafmedewerker bij de afdeling buitenland van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond. 
1981 - 1984: Adjunct-secretaris van het NCW, belast met aangelegenheden betreffende Europese integratie en 

overhcidsaankoopbeleid. Lid van de redactiecommissie van hel NCW-orgaan "De Wergever". 

Juli 1984 - oktober 1986: 
Lid van hcl Europees Parlement. Lid van de commissie Exteme economische betrekkingen; 
plaatsvervangend lid van de commissie Economische en monetaire zaken en industrie-beleid en 
van de commissie Rechten van de vrouw. 

Nevenacti viteilen: 
Tot 1984: - Lid van de sec tie builenland van hel CDA-vrouwenberaad. 

- Lid van de werkgroep Europa van de Commissie Buitenland van hel CDA. 
Lid van de werkgroep Chrislen-democratische Middenstand in Nederland. 

- Lid van de fractiebegeleidingscommissie Defensie van het welenschappelijk instituut van het 
CDA. 

- Yoorziuer van de afdeling Den Haag van de Europese Beweging in Nederland. 
- Lid van hel hoofdbestuur van de Europese Beweging in Nederland. 

Yanjuli 1984 totoktober 1986: 
- Adviserend lid van de seclie buitenland van het CDA-vrouwenberaad. 
- Adviserend lid van de Wcrkgrocp Europa van de Commissie Buitenland van het CDA. 
- Adviscrend lid van de Commissie Euromarkl van de Raad voor het MKB (sinds begin 1986). 

Adviserend lid van de Europese Beweging in Nederland. 

Yanaf 1986 is zij Staalssecretaris van Economische Zaken. 
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De grenzen van Europa '92 

De staatssecretaris blikt in haar toespraak kort terug op 1988. Oat jaar was volgens haar een belangrijk jaar voor de 
Europese integratie. Allereerst omdat op de Europese top in Brussel in februari op een aantal terreinen overeenstem
ming werd bereilct, waardoor in 1988 ruim aandacht geschonken kon worden aan de voltooiing van de interne markt 
Over ongeveer 130 van de 279 in het Witboek voorziene richtlijnen werd overeenstemming bereikt. 
Op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken kwam de informatievoorziening over "1992" aan het 
bedrijfsleven goed op gang: de telefoonlijn, een nieuwsbrief, de databank, gerichte informatiebrochures en het op 
22-12-1988 bekend gemaakte "Program ma Ondersteuning studies 1992", waarvoor 5 miljoen gulden is gereserveerd. 

De staatssecretaris gaat vervolgens in op de Europese toekomst middels de invalshoek "Europa's grenzen". 
Om een goed inzicht te kri jgen van het Europa zonder binnengrenzen is we ten wat door de inteme markt niet verandert 
ook interessant De staatssecretaris noemt een aantal terreinen waarvoor het Witboek geen voorstellen bevat: 
- eenwording van het monetaire beleid in Europa; 
- fiscale harmonisatie; 
- arbeidsomstandigheden en de sociale zekerheid; 
- bescherming van het milieu. 
Het zijn terreinen waar Europa '92 minder ver gaat dan veel mensen denken, omdat harmonisatie niet, of in mindere 
mate wordt voorzien. Het afbreken van Europa's binnengrenzen heeft ook gevolgen voor het handelsbeleid aan de 
buitengrenzen. 

De staatssecretaris wijst in dit verband pleidooien voor hetopbouwen van hogere bescherming tegen import uit derde 
landen aan de buitengrenzen van de inteme markt van de hand. Volgens haar moeten de Europese bedrijven de 
concurrentie met bedrijven buiten de EG op de eigen markt aan kunnen. 
Met het uitzonderen van sectoren van de intemationale concurrentie middels adempauzes hebben we slechte 
ervaringen. Het op mime schaal introduceren van nieuwe handelsbelemmeringen is in strijd met afspraken in GA TI
verband, aldus de staatssecretaris. 
De vorige Europese Commissie is er niet in geslaagd duidelijkheid op dit terrein te cre!ren en de vrees bij onze 
handelspartners weg te nemen. Hier ligt een taak voor de nieuwe Europese Commissie. 

Tot slot enige opmerkingen van de staatssecretaris over de grenzen van de Europese regelgeving. 
Op Europees niveau kan extra regelgeving noodzakelijk zijn om te garanderen dat de Europese re gels in alle lidstaten 
in dezelfde mate worden uitgevoerd. 
Er kan niet verhuld worden dat op Europees niveau regelgeving tot stand kan komen, die vanuit het Nederlands 
streven naar deregulering vragen kan oproepen. Het compromiskarakter van de Europese regelgeving zal hieraan 
niet vreemd zijn. Hierbij moet niet worden vergeten dat geharmoniseerd wordt tussen twaalf verschillende nationale 
stelsels, waardoor het resultaat kan afwijken van wat we in Nederland gewend zijn. Maar we bereiken hiermee 
volgens staatssecretaris van Rooy wel een resultaat, dat meestal beter is dan de situatie ervan, namelijk een Europese 
regeling in plaats van twaalf verschillende regelingen. 
Dit alles ontslaat ons, aldus de staatssecretaris, natuurlijk niet van de verplichting om ook bij Europese regels te 
streven naar terughoudende en uitvoerbare wetgeving. 
Het in EG-kader stringent uitvoeren van een toets voornieuwe regelgeving, waarbij naast de noodzaak van regulering 
ook de uitvoerbaarheid wordt onderzocht, zou een extra waarborg betekenen, aldus staatssecretaris van Rooy. 

Ministerie van Economische Zaken, 
Staatssecretaris Mr. Yvonne van Rooy 
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Curriculum Vitae van Dr. Ir. J. Muntendam 

Date and place of birth: 26th October 1931, Groningen, The Netherlands. 

After graduating from the Delft University of Technology (in mechanical engineering) in 1954, he took up 
employment with Philips. 

Positions: 

1955 - 1956: Military service in the Royal Navy. 

1957 - 1965: Emloyed in the Machinery Factories and then at ELA department, initially as Plant Manager and 
then as Director, responsible for the Magnetic Tape operations in Oosterhout. 

1971: 

1975: 

1982: 

Obtained doctorate at the Eindhoven Technical University under Professor St.eenkarnp on "some 
aspects of the work of J.C. van Marken", the founder of the Dutch Yeast and Spirits fac tory. 

Appointed Senior Technical Director of Philips Mexico. 

Appointed Senior Director of the Major Domestic Appliances Product Division in Comerio, Italy. 

Returned to The Netherlands as Senior Director of Regional Management Europe, Eindhoven. 

April 1985 : Appointed Corporate Director of Philips International B.V. 
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De prijs van 1992 

Korte terugblik 

Sinds de tweede wereldoorlog hebben zich niet alleen belangrijke ontwikkelingen binnen de industriele sektor 
afgespeeld, maar is ook het belang van de industrie ten opzichte van de agrarische en service sektor gewijzigd. De 
huidige situatie in industri~n zoals de automobiel sektor en elektronica kan voor een belangrijk deel verklaard 
worden uit de gang van zaken gedurende de eerste decennia na de oorlog. De EEG is daar in de eerste twintig jaar 
van zijn bestaan slechts van bescheiden invloed op geweest. Met name voor de electronische sektor wordt de periode 
tot de zeventiger jaren, maar ook die daarna waarin de Europese eenwording wel van grotere betekenis wordt, verder 
toegelicht, evenals de interactie tussen bedrijfsleven en EG. 

Resultaten en hindernissen 

Op het White Paper van Lord Cockfield en met name die maatregelen die van belang zi jn voor een bedri jf als Philips, 
wordt nader ingegaan. Wat is de stand van zaken bij het wisselen van de wacht in Brussel en wat zijn nog de 
belangrijkste obstakels voor het bedrijfsleven op economisch en sociaal terrein? Ingegaan wordt op de mate en de 
manier waarop deze aspekten door het bedrijfsleven kunnen worden bei"nvloed en tevens in de relatie met de 
onderwerpen die in de middagsessie van het Symposium behandeld zullen worden. 

Reakties van en anticipatie door bet bedrijfsleven 

Het samenspel van de EC met belanghebbenden o.a. de industrie vertegenwoordigd door werkgevers (UNICE, 
Round Table, etc.) en werknemers (ETUC). De verschuiving die plaatsvindt van mono-disciplinaire zaken naar 
multi-disciplinaire, die een projektmatige aanpak vragen. Na de overwegend economische aspekten van de 
afgelopen dertig jaar gaan nu meer en meer ook de sociale aspekten de aandacht vragen. Maar behalve de reaktie 
van het bedrijfsleven op de maatregelen van "Brussel" wordt gaandeweg belangrijker de anticipatie door de industrie 
binnen de eigen organisatie. Dat betekent o.a. een verlegging van de aandacht van de vrijwel zuivere industriele 
herstructurering uit de zeventiger en begin tachtiger jaren naar nog meer ingrijpende reorgansaties in het totaal van 
het bedrijf. Daarbij zal worden ingegaan op enkele aandachtgebieden voor de toekomst. 

EG handelspolitiek 

Na een aanvankelijk meer introverte benadering van de EG politiek wordt nu het belang van de juiste exteme 
benadering iedere dag duidelijker. Het juiste evenwicht tussen enerzijds het handhaven van industriele aktiviteiten 
in b.v. electronische maar ook auto industrie na 1992, die voor de toekomAt van Europa van groot belang zijn, 
afgewogen tegen de verdere verruiming van de wereldhandel. Daarbij zal onderscheid worden gemaakt tussen de 
relaties tussen de grote wereldblokken (EG, USA en Japan) en de relaties met de rest van de wereld die met name 
beheerst worden door de GA TT. Het belang van de Uruguay ronde van GA TT voor de economische ontwikkeling 
in de wereld en daarmee de politieke stabiliteit is daarmee een faktor ook voor het welslagen van 1992. De 
verschillende sektoren (agrarisch, industrieel en service) be1nvloeden elkaar in hoge mate. 

Dr. Ir. J. Muntendam 
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Curriculum Vitae van Mr. C.W.M. Lustenhouwer 

1 augustus 1955: Geboren in Den Haag. 

Tot 1974: 

1974 - 1979: 

1979: 

1980 -
medio 1985: 

Medio 1985 -
heden: 

Werkzaamheden: 

Lagere school en Atheneum in Den Haag. 

Universiteit van Amsterdam, Juridische faculteit. 

Meester in de Rechten. 

Stafmedewerker bij het Koninklijk Nederlands Ondememersverbond (KNOY), belast met 
intemationale betrekkingen en EG- aangelegenheden. 

Adjunct-secretaris bij de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf. 

- Lid van het Dagelijks Bestuur van de Internationale Unie voor het Ambacht en Midden- en 
Kleinbedrijf. 

- Lid van het Dagelijks Bestuur van de Europese Unie voor het Ambacht en Midden- en 
Kleinbedrijf. 

- Vice-President van de Intemationalen Handwerks Federation. 
- Lid van het Dagelijks Bestuur van de Europese Detailhandelsfederatie (CECO). 
- Vanaf oktober 1988: lid van het Economisch en Sociaal Comite van de Europese Gemeen-

schap. 
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Het Midden- en Kleinbedrijf en de Europese Gemeenschap 

In bet verleden ricbue de EG zicb voomamelijk tot de grote ondememingen. Nu de Europese inteme markt zicb 
ontwikkelt, gaat de EG ook iets betekenen voor bet Midden- en Kleinbedrijf, in de vorm van een speciale EG
commissaris voor bet MKB en een Task-Force, die een belangrijke rot speelt bij de besluitvorming binnen de EG, 
daannee de belangen bebartigend van bet MKB. Daarmee wordt betook de kleinere bedrijven mogelijk gemaakt 
alert te reageren en tijdig in te spelen op de Europese ontwikkelingen, zodat zij bun positie kunnen bandbaven en 
eventueel versterken. Het vaak regionale karakter van bet MKB werkt bierin niet belemmerend. V eel bedrijven uit 
bet MKB zijn immers toeleverancier van grote, wet intemationaal opererende bedrijven, door wie zij op sleeptouw 
kunnen warden genomen in bet proces van de intemationalisering. 

Ik zal ingaan op de mogelijke effecten van de Europese eenwording voor bet MKB. De eerste studies naar deze 
effecten zijn inmiddels afgerond en bet MKB wordt aangeraden biervan ten voile gebruik te maken. 
Daamaast zal ik bet overheidsbeleid op Europees en nationaal niveau bebandelen en water met dit beleid tot stand 
is gebracbt. 

Tot slot zal warden op ingegaan specifieke vraagstukken als bet mededingingsbeleid. 

Mr. C.W.M. Lustenbouwer 
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Curriculum Vitae van Mr. S.J. Fontein 

Studeerde Rechten aan de Universiteit van Amsterdam. 

Hij was van 1962 tot 1966 werkzaam bij de toenmalige Philips Duphar N.V. Na werkzaamheden in enkele andere 
branches, keerde hij in 1974 terug in de fannaceuti sche sector bij N.V. Medicophanna, waar zijn huidige functie 
algemeen directeur is. 

Naast deze funktie vervult hij enkele commissariaten. Voons is hij lid van het European Government Business 
Relations Council. 
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Fusies en internationale samenwerking met bet oog op 1992: risico en uitdaging 

In de bijdrage van de beer Fontein over fusies en samenwerking zullen de volgende punten aan de orde komen: 

- Profiel Medicopharma; 

- Ontwikkeling Medicopharma; 

- 1992: 
- Doelstelling Euromarkt; 
- Invloeden; 
- Fonnuleren (anlwoord op 1992); 
- Doel van acquisities; 

- Strategisch plan; 

- Vonnen van acquisities; 

- Synergetische effecten; 

- Financi~le planning; 

- Integratie; 

- Profiel farmaceutische markl in de EG; 

- Europees farmaceutisch groolhandelsnetwerk; 

- Recente ontwikkelingen. 

Mr. SJ. Fontein 
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Curriculum Vitae van Prof. Dr. J. Telgen 

Prof. Dr. J. Telgen (36) studeerde Bedrijfseconometrie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en promoveerde 
in 1979 op een onderwerp uit de Operations Research. Hierop volgden benoemingen als gasthoogleraar in de 
Verenigde Staten (University of Tennessee en State University of New York at Buffalo) en in Belgie (Louvain la 
Neuve). 

Van 1981 tot 1985 was hij werkzaam bij Rabobank Nederland. Als hoofd van het Centrum voor Toegepaste 
Wiskunde was hij verantwoordelijk voor de interne advisering inzake efficiente bedrijfsvoering bij de Rabobank
organisatie. 

Sinds juli 1985 (vanaf januari 1987 als lid van de maatschap) heeft hij de leiding van de vakgroep Operationeel 
Management bij Van Dien+Co Organisatie, thans Deloitte Van Dien Van der Tom+Buningh. 
Deze vakgroep herbergt organisatie-adviseurs op de terreinen logistiek, operations research, modelbouw, econom
etrie en actuariaat. Zij adviseert organisaties en bedrijven zowel bij de efficiente inrichting van het primaire proces 
als bij de besluitvorming in eenmalige complexe beslissingssituaties. 

Daamaast is hij buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Twente metals leeropdracht "Toepassingen van de 
Operations Research" . Hij is (co)auteur van vier boeken en een groat aantal artikelen in nationale en intemation
ale vaktijdschriften. 
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Logistiek na 1992: meer of anders? 

Oat de Europese eenwording, gesymboliseerd door hetjaartal 1992 veel teweeg zal brengen staat buiten kijf. Ook 
op het terrein van de logistiek zal 1992 niet zonder invloed blijken te zijn. Oaarbij is het interessant om na te gaan 
of deze invloeden van de soort "meer van hetzelfde" of van de soort "anders dan nu" zullen zijn. 

Oaartoe wordt een vijftal elementen van "1992" onderscheiden en uitgewerkt naar hun gevolgen voor wat betreft de 
logistieke aspecten. Oaarbij blijken dan zowel gevolgen van de soort "meer" (schaalvergroting markt en concur
rentie) als van de soort "anders" (verschuiving goederenstromen, concurrentie op innovaties en marktniches en 
rationalisaties) te resulteren. Afhankelijk van de sector waarin men opereert zijn de "meer" -gevolgen of de "anders" -
gevolgen dominant. 

In beide gevallen is het echter noodzakelijk om te reageren. En de noodzakelijke reactie is er een die ondememers 
zelf zouden moeten kunnen verzinnen. Men verkeert immers in een situatie waarin men een nieuwe (grotere, andere) 
markt wil gaan betreden en men vraagt zich af hoe de operationele bedrijfsvoering daaraan het best kan worden 
aangepast Oat is exact dezelfde situatie als die een ondememer tegenkomt, zodra hij de aansluiting tussen zijn 
strategisch plan en de logistieke structuren, organisatie en informatievoorziening kritisch wil bezien. En daar zijn 
vele ondememers (en adviseurs) mee vertrouwd. Het enige nieuwe in deze situatie is de juiste inschatting van de 
gevolgen van "1992". 

Op basis van een aantal recente ervaringen ontstaat dan een beeld, waarbij (afhankelijk van de ondememing en haar 
sterke en zwakke pun ten) gekozen wordt voor b. v. het uitnuuen van de mogelijkheden die cabotage zal bieden of het 
opereren als een logistieke dienstverlener (ondememingen in de transportsector) of verregaande standaardisatie in 
produktontwerp om maximaal flexibel te kunnen opereren (produktiebedrijf). 

Prof. Dr. J. Telgen 
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Curriculum Vitae van T. Garvey M.A. 

Graduate of University College Dublin - M.A. (Econ). 

Having worked in the field of market research with the A.C. Nielsen Company, he joined the Irish Export Board in 
1959, and in 1969 became its Chief Executive. 

In 1977, he resigned from the Irish Export Board to become the EEC's first delegate in the Federal Republic of Nigeria. 

At the end of his term in Nigeria, he returned to Dublin to spend three and a half years reorganizing the Irish Post Office 
and developing new corporate strategies prior to its launching as a commercial state company in January 1984. 

Mr Garvey joined the service of the Commission of the European Communities in March 1984 as Director in the 
Internal Market and Industrial Affairs Directorate. 

He was a founder member and first Chairman of the Marketing Society and is a fellow in the Irish Management 
Institute. 

f s k 
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Free circulation of products: removing the barriers 

Introduction 

The scale of manufacture and thus the competitiveness of European industry is limited in many sectors by the 
existence of technical barriers to intra-Community trade. A study undertaken by the Commission on the "Cost of 
Non-Europe" (i.e. the cost to all of not having a single market) states that the establishment of the single market is 
estimated to bring benefits of some 200 billion ECU per annum to the Community and an additional 2 million jobs. 
The White Paper issued by the Commision in 1985 sets out clearly the strategies to be employed for the removal of 
barriers to trade; yet some popular misconceptions persist about harmonization, increased bureaucracy and the role 
of industrial standards. I welcome this opportunity to set the record straight, to underlign the business-oriented 
strategy which has been adopted and put into practice, and to point to the deregulatory nature of the programme. 

Strategy outline 

A technical barrier to trade (TBn is any law, rule, regulation, imposed standard or administrative practice which 
limits directly or indirectly, actually or potentially, trade between Member States. The single market aimed at is one 
in which a single product design or formulation can be sold without modification throughout the entire territory of 
the Community. The strategy adopted for the achievement of the single market has three major elements: 

- Prevention 
- Mutual Recognition 
- Harmonization 

"Prevention is better than cure" - and this is nowhere more apt than in the case of barriers to trade where rapidly 
developing technology and increasing national propensities to impose new regulations on industry, mean that it is 
as important to prevent the erection of new barriers, as it is to remove existing ones. Since 1984, with the coming 
into force of Directive 83/189, each new national regulation affecting products must be notified in draft form to the 
Commission, thus triggering a system of consideration and consultation during which the regulation may not be 
adopted. If after such consultations between the Commission and the Member States it has not proved possible to 
remove any barrier-creating elements in the draft regulation, the Commission can block the adoption of the offending 
draft regulation by introducing proposals for a Community measure in its place. This preventative approach has been 
high I y succesful in a voiding the creation of new barriers and its ex ten tion as from January 1st 1989 to foodstuffs and 
pharmaceuticals means that all products are now covered by its requirements. 

Mutual recognition 

The main strategy for achieving the single market is not that of harmonization - but is one of mutual recognition. 
Simply stated this means that in principle any product legally manufactured and marketed in one Member State must 
be allowed to freely circulate in all other Member Stat~s - with the exception that a Member State may be justified 
in imposing a national regulation as a condition of access to its market where that regulation is an essential guarantee 
of the health, safety of its citizens and of consumer and environmental protection. In all cases other than these "public 
interest" areas, a Member State is not entitled to impose its own national regulations or standards as a precondition 
of market access. There is no question therefore of a strategy of systematic harmonization, of achieving the single 
market as a cost of increasing regulation - the principal of mutual recognition is the key strategy and it is both un-
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bureaucratic and regulatory neutral. 

Where this principle of mutual recognition is inapplicable because of the priviliges which Member States enjoy under 
Article 36 of the Treaty to protect "public interests" - a strategy of selective harmonization is applied. 

Harmonization 

So long as individual Member States choose to continue to propose health, safety, consumer protection, environ
mental protection regulations at national level, there will be a need for harmonization as this is the only strategy which 
can remove market fragmentation in these circumstances. The concept of harmonizing several different national 
regulatory regimes into one Community regime is, at least in arithmatic term, deregulatory. Moreover the resultant 
Community regulation is often less bureaucratic where this is consistent with the high level of protection which all 
internal market measures must enbody as required by Article IOOA paragraph 3 of the Single European Act. Thus 
today we are implementing a new technique of harmonization, quite different to that used up to 1985, called "The 
New Approach to Technical Harmonization" (Council Resolution of 7 May 1985). In the previous harmonization 
technique Community directives were product-centred, contained· a mass of technical specifications, and were 
optional in application ( i.e. one could continue to apply national regulations for products destined for the national 
market). Under the "New Approach" technique Directives apply to a product sector or family, they simply set out 
essential safety (or other public interest!) requirements which must be met, and these essential requirements are 
mandatory for all production whether destined for intra-Community circulation or just the national market. 

When the Council has adopted such a harmonizing Directive, the Commission then turns to the European 
Standardizing Bodies CEN and/or CENELEC giving them a mandate to elaborate a harmonized standard, use of 
which will give the presumption of conformity with the essential requirements in the Directive. 

The role of European standardization is key - they have the task of elaborating the harmonized standards which will 
give technical expression to legal essential requirements of the Community Directive. It should be noted however 
that these harmonized standards are not imposed - they keep the voluntary status of all standards - thus manufactures 
may deviate from or ignore them if they can otherwise establish that their products directly meet the essential 
requirements e.g. by third party test. It should also be noted that this use of harmonized industrial standards as an 
aid to the implementation of Community Directives - does not constitute a campaign to systematically harmonize 
all national standards into European standards. 

This "New Approach" is a more flexible technique, and one which is business centred, to the extent that business may 
through its national standards bodies, participate in the elaboration of these harmonized standards. When adopted 
by CEN/CENELEC these harmonized standards are substituted for equivalent national standards. 

Testing and certification 

As a final element in the revision of techniques to achieve the internal market the Commission will launch in early 
1989 a framework for a Community policy to achieve mutual recognition of testing and certification throughout all 
industrial sectors. Again the approach will be a flexible and business centred one, and not a programme of heavy 
bureaucratic regulation. Key elements will be the adoption by testing laboratories and certification bodies of common 
codes of practice and common standards for accredition. The approach will be one in which those involved in testing 
and certification will play the key roles in bringing about a system which will be self-managed and which will apply 
in both regulated and non-regulated industrial sectors. 
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Conclusion 

Business can follow the progress of all the measures proposed in the context of the White Paper through their 
Chambers of Commerce and Industrial Federations. They may actively participate in the elaboration of harmonized 
European standards through their national standards institutes. The policy and strategies for achieving a single 
continental scale market for products are easily comprehended and quite transparent in their operation. 

T. Garvey M.A. 
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Curriculum Vitae van Dr. W. Enterman 

Geboren in 1931. 

1954 - 1959: Laboratorium-assistent in diverse chemische bedrijven. 

1957 - 1964: Werkstudent. 

1959 - 1962: Pulp and Paper Research Institute of Canada, Montreal, Que/Canada, Research Assistent. 

1964: BSc (cum laude), Syracuse University, Syracuse, N.Y./USA, organische en polymeerchemie. 

1969: PhD, University of Alberta, Edmonton, Alta/Canada, structuurbepaling Peliomycin (antibio-
ticum). 

1968 - 1970: Shell, Amsterdam, analytische chemie. 

1970 - 1977: lNO, Delft, analytische chemie. 

1977 - 1983: lNO, Den Haag, Europese R&D aangelegenheden. 

1983 - heden: Bureau EG-Liaison, directeur. 
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Technologie en de Europese eenwording 

Met omvangrijke steunmaatregelen op het gebied van onderzoek en technologie beoogt de Europese Gemeenschap 
een prominente rol voor Europa als economische wereldmacht Om dat politieke doel te bereiken moeten 
innoverende bedrijven over de grenzen heen samenwerken om zo nieuwe technologische ontwikkelingen mogelijk 
temaken. 

In het zogenaamde Kaderprogramma 1987 - 1991 heeft de Europese Commissie in eerste instantie Hfl. 15 miljard 
vri jgemaakt voor onderzoek en technologische ontwikkelingen. Door meevallers in de landbouwuitgaven zullen hier 
nog eens Hfl. 5 miljard aan worden toegevoegd. Van deze financi~le middelen zal meer dan 60% worden besteed 
aan industrie-gerichte programma's. Doordat de EG meestal 50% van de onderzoekskosten betaalt, wordt een 
onderzoeksinspanning van Hfl. 40 miljard gerealiseerd. 

Belangrijker dan het geld is de impact die de Commissie met deze programma's op de ontwikkeling van de Europese 
markt heeft Standaardisatie en harmonisatie zijn sleutelwoorden die in elk programma terugkomen. Door 
voortdurend daarop te drukken maakt de Commissie de Europese markt tot een realiteit voor de bedrijven. Daarmee 
kunnen ook omvangrijker R&D-investeringen rendabel warden gemaakt en hebben de bedrijven per saldo een betere 
kans om op de wereldmarkt staande te blijven. 

Verder biedt de vereiste transnationale samenwerking een mogelijkheid voor risicospreiding van de noodzakelijke 
maar ook vaak risicovolle technologie-ontwikkeling. Samenwerking op het gebied van R&D is in de praktijk een 
prima uitgangspunt voor gezamenlijke product- en marktontwikkeling, vanuit aan elkaar complementaire kwa
Iiteiten. 

Het Nederlandse bedrijfslevem kan zich nauwelijks verschuilen in een veilige nationale markt, nu niet, maar na 1992 
nag veel minder. Het nieuwe markt- en technologiekader wordt steeds meer: Europa. De EG-researchprogramma's 
zijn daarvoor zeker voor de Nederlandse bedrijven een goede opstap. 

Wat doet bet Bureau EG-Liaison? 

Voor het geven van direct op de diverse industri~le programma's gerichte praktische voorlichting wordt de bedrijven 
en researchinstellingen de weg naar de Europese researchprogramma's gewezen. In een maandelijkse publicatie -
Technieuws Europa - wordt aan deze voorlichting aandacht gegeven. Daarnaast verstrekt Technieuws Europa 
allerlei, vooral voor de bedrijven, relevante informatie over de program ma's, over specifieke aan- bestedingen, over 
congressen, etc. 
Het Bureau helpt bij het identificeren van projecten tegen de achtergrond van de programma's. Het Bureau zoekt 
intemationale partners voor de Nederlandse bedrijven via het netwerk dat is opgebouwd en waar zij zelf middenin 
zit. De goede relaties met de Brusselse am btenaren tenslotte geven uitgebreide mogeli jkheden de project-id~n van 
de bedrijven te toetsen. 

Hoe verder? 

Met de toegenomen aandacht van de Commissie voor technologiestimulering en de daarmee toegenomen activiteiten 
en bezetting van het Bureau EG-Liaison is het nodig de marktgerichtheid en de professionaliteit van het Bureau te 
versterken. 
Dat zal in de eerste plaats tot uiting komen in een veranderde opzet van Technieuws Europa, met meer nadruk op 
snelheid van berichtgeving en presentatie van informatie. 
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Public relations zal meer expliciet aandacht krijgen in de strategie van het Bureau. De inteme organisatie wordt 
aangepast, specialisatie van de consulenten op een aantal programma's en daarbij voldoende breedte-kennis om 
bedrijven een accountrnanagement-benadering te kunnen aanbieden. De effectiviteit en de impact van het Bureau 
in zijn opereren in de markt zal zo verder toenemen. 

Het Bureau EG-Liaison is ook voor de toekomst de aangewezen partner voor de Nederlandse bedrijven en 
researchinstellingen. Op weg naar de Europese Gemeenschap voor Onderzoek, Technologie en Ontwikkeling ... naar 
die Ene Europese Markt. 

Dr. W. Enterman 



Bij ons wordt 
talent ook als talent 

behandeld. 
We zijn voortdurend op zoek naar nieuw In het bovenstaande speelt management 

talent op academisch niveau. Hebben we dat development een belangrijke rol. Er bestaat immers 

eenmaal gevonden, dan springen we daar ook als een verband tussen · de strategie en de structuur 

zodanig mee om. In elk werkgebied krijgt u van een organisatie en de capaciteiten van 

gedurende de eerste anderhalf jaar uw eigen verant- de medewerkers. 

woordelijkheden en bevoegdheden. Vervolgens Bij DSM heeft de ontwikkeling van het 'talent' 

vindt er in het kader van management development van medewerkers dan ook de hoogste prioriteit. 

een eerste evaluatie plaats. Hiervoor genereren wij een continue informatie-

Bevalt de samenwerking goed, dan zullen stroom. De ontwikkeling van de capaciteiten en het 

uw verantwoordelijkheden snel toenemen. U groeit potentieel van onze medewerkers kunnen wij daar-

door naar senior- of leidinggevende functies. Of u door goed volgen en sturen. 

ontwikkelt zich in de diepte als vakspecialist. Momenteel zijn we op zoek naar academici 

Tijdens uw carriere overstappen naar een ander (M/V) bedrijfskunde voor een functie in marketing, 

vakgebied kan ook. U hebt dan dezelfde financien/economie, 11ersoneel en automatisering. 

perspectieven. Steeds zwaardere taken en steeds Voelt u zich aangesproken door ons bedrijf 

groeiende verantwoordelijkheden. en denkt u het talent te hebben dat wij 

Hoe snel en in welke richting uw carriere zoeken, schrijf dan een brief met curriculum vitae 

zich ontwikkelt, hebt u in feite zelf in de hand. aan DSM, afdeling Management Development Hoger 

Uw loopbaan staat niet vast op het moment dat u Kader, Postbus 6500, 6401 JH Heerlen. 

bent aangenomen. Op basis van uw capaciteiten en 

prestaties krijgt uw carriere steeds verder vorm. 

Niet op basis van het aantal dienstjaren. Zo kan 

het zelfs voorkomen dat iemand in tijd van DSM l~ 
JO jaar doorgroeit naar de top van onze organisatie. We hebben een oplossing ofwevinden er een. 
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Curriculum Vitae van Mevr. Drs. P.M. van Dijk 

Na haar afstuderen in mei 1986 (studie Franse taal- en letterkunde aan de Utrechtse Universiteit), heeft zij vanaf 
decem ber 1986 tot april 1988 bij de afdeling Internationale Samenwerking van de Ri jksuni versiteit Utrecht gewerkt. 

Sinds april van dit jaar is zij werkzaam bij de NUFFIC; Nederlandse Organisatie voor Intemationalisering in Hoger 
Onderwijs. Net als in Utrecht, strekt haar werkterrein zich uit over de EG (met name ERASMUS) en de VS. Het 
verstrekken van informatie over 'studeren in het buitenland' in het algemeen is een ander deel van haar werk daar. 
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Europa ligt open voor de ingenieur van morgen 

Met als doelgroep studenten in het Nederlandse hoger onderwijs, zal ik me voomamelijk tot hen richten. 

Via het belang van ( ti jdelijk) studeren in het buitenland naar het Europa van 1992, zal dit verhaal ook een link leggen 
met het bedrijfsleven. 

Punten die hierbij de aandacht krijgen zijn: 
- Het ERASMUS-programma en de inbreng van professoren; 
- Het European Credit Transfer System staat in de kinderschoenen. Dit in samenhang met de Algemene Richtlijn 

van de EG inzake diploma-erkenning; 
- De erkenning van het Nederlandse ingenieursdiploma in het buitenland; samenhangend met het vorige punt. 

In dit hele verhaal komt "de student en het buitenland" als acteur slechts zijdelings ter sprake. De hele tekst heeft 
als basis de voorwaardenscheppende ruimte, die ontgonnen en gecr~erd moet worden, om studentenmobiliteit glad 
te doen verlopen. Het in werking stellen van dit mechanisme gaat niet probleemloos. Het gesuggereerde 
provincialisme van het Nederlandse hoger onderwijs, de vele soorten EG-hogeronderwijs-diploma's liggen dwars. 
Evenals meer praktische problemen, zoals huisvesting in binnen-, maar voomamelijk in het buitenland. 

Kort samengevat is dit plaatje: 
Beleidsmakers maken de plannen. Onderwijsgevers vullen ze in. Studenten activeren ze. Bedrijven polijsten de 
"jonge doctorandus met buitenlandervaring" tot "managers in het Europa van morgen". 

Mevr. Drs. Petra van Dijk 
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Curriculum Vitae van Drs. J.F. Balkema R.A. 

Geboren in 1947. 

Oplciding: 
1966: 
1973: 
1975: 
1979 - 1980: 

Functievcrloop: 
1971 - 1973: 
1973 -1975: 
1975 - 1980: 
1981 - heden: 

HBS-A. 
Doctoraal Bedrijfseconomie Rijksuniversitcit Groningen. 
Post-doctoraal Accountancy Rijksuniversitcit Groningen. 
S100 (Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde). 

Assistent Prof. Dr. A. Watte!. 
Assistent-accountant Dechesne, van den Boom en Co. 
Senior-adviscur VerlindenWezcman. 
Partner VerlindenWezeman, Ernst & Whinney. 

Lidmaatschappen: 
OOA (Orde voor Organisatiekundigen en -Adviscurs). 
NIVRA (Nederlands Instituut Van Register Accountants) . 
VSB (Vereniging voor Strategische Bcleidsvorming). 
Bcstuurslid ROA (Raad voor Organisatie-Adviesburo's) . 

Publicatics: 
(Mcde-)autcur van di verse publicaties op het tcrrein van periodieke doorlichting van organisaties. 
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1992 Droomkans of angstdroom? De toets van uw onderneming en haar 
markten na 1992 

De inleiding van de heer Balkema kent de volgende opbouw: 

Inhoud en doel lezing 

Er zijn in de beschouwing van de Europese eenwording vier stadia te onderscheiden: 
a. Het Europese beleid; 
b. De nationale gevolgen; 
c. De gevolgen per branche; 
d. De gevolgen voor de individuele ondememer. 
De punten a, b en c zijn door voorgaande sprekers besproken. In mijn lezing zal de nadruk liggen op punt d. 

Een aantal stellingen als uitgangspunt 

Stelling 1: 
Bepaal eerst globaal in welke van de volgende drie sektoren uw ondememing thuis hoort: 
a. Voor sommigen verandert er (bijna) niets; 
b. V oor de meesten verandert er iets; 
c. V oor sommigen verandert er veel. 

Stelling 2: 
Benader het 1992-fenomeen in eerste instantie via het "gebruikelijke" instrumentarium voor beleidsbepaling. 

Stelling 3: 
Maar hanteer dit "gebruikelijke" instrumentarium wel: 
- sneller (bewaak up-to-date-zijn); 
- doortastender. 

De eerste toets 

Stel g!Qbfilll de impact van 1992 vast 
- Matrix markten/funkties; 
- Schema; 
- Driedeling: niets - iets - veel; 
- Op welke gebieden in de praktijk de meeste invloed. 

Welke analyse-instrumenten in welke situatie 

Uitdieping: 
- Niets: beperking tot detailanalyse en wettelijke voorschriften; 
- Veel: detailanalyse en gehele strategische instrumentarium; 
- lets: afhankelijk van de omstandigheden iets van beide aanpakken. 
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Updating 

Updating gebruikelijke instrumentarium voor de strategische wijzigingen inzake 1992: 
- Exteme analyse; 
- Inteme analyse; 
- Weergave basismatrix. 

Valkuilen 

Twee veel vcx>rkomende "valkuilen" in het trajekt naar 1992: 
- Het uitsluitend kijken vanuit Nederland naar het buitenland; 

De keuze voor een groeistrategie (voortgezette penetratie, marktontwikkeling, produktontwikkeling) wordt on
voldoende vertaald in gevolgen voor de inteme organisatie. 

Praktijkcase(s) 

- Situatiebeschrijving; 
- Welke analyse toegepast en waarom; 
- Daaruit getrokken conclusies. 

Slot 

Drs. J.F. Balkema R.A. 
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Studievereniging lndustria 

De studievereniging lndustria, organisator van dit congres, vierde in december van het afgelopen jaar haar vijfde 
lustrum. Ruim vijfentwintig jaar gel eden, om precies te zijn op 19 november 1963, werd zij opgericht door de eerste 
bedri jf skundc-studenten van Nederland. Een half jaar eerder was de nakandidaatsstudie Bedrijf skunde in Eindhoven 
van start gegaan en middels deze vereniging zagen de studenten mecr mogelijkheden om activiteiten als excursies 
en studiereizen te organisercn. 

In de vijfentwintig jaar van haar bestaan heeft Industria een zeer wisselend )even geleid. Na een goede start in 1963 
kwam zij aan het eind van de jaren zestig al snel op een dieptepunt. Dit was de tijd van de nower power. Politieke 
bewegingen kwamen in het brandpunt van de belangstelling en een studievereniging als Industria, die ook nog eens 
allcs vanuit 'Bedrijfskundig' oogpunt bekeek viel helemaal uit de boot. Dit had tot gevolg dat de activiteiten van 
Industria op ecn laag pitje kwamen te staan; een paar jaar was er zelfs geen bestuur te vinden. 
Pas in 1972 was er weer een bestuur en dat leg de de basis voor het Indµstria zoals we dat nu kennen. Langzaam maar 
zeker wisten de nieuwe besturen het vertrouwen van zowel faculteit als studenten terug te winnen. Het aantal 
activitciten werd uitgebreid en het merendeel daarvan kennen we nu nog. 

De afgelopen lien jaren werden gekenmerkt door een enorme groei van lndustria. De studie Bedrijfskunde raakte 
in de mode en het ledental van Industria groeide sterk. Er werden steeds meer nieuwe initiatieven ontplooid. 

Anno 1989 heeft Industria meer dan 1400 !eden en twee onderverenigingen: een beleggingsclub en een compu
terclub. De activiteiten varicren van het organiseren van dit congres tot de verkoop van boeken aan studenten tegen 
gereduceerde prijzen, en van een studiereis naar het buitenland tot borrels waar staf en studcnten elkaar kunnen 
ontmoeten. 

Resumerend kan worden gesteld dat Industria, na vijfentwintig jaar gelardeerd met een paar moeilijke perioden, 
volwassen is geworden en een erg belangrijke plaats heeft ingenomen binnen de Faculteit Bedrijfskunde van de 
Technische Universiteit Eindhoven. 
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Organisatie 

Sinds ditjaar is de organisatie van hetjaarlijks bedrijfskunde-congres ondergebracht in de Stichting Bedrijfskunde
Congres Industria. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door de congrescommissie van Industria, 
studievereniging voor bedrijfskundestudenten aan de Technische Universiteit Eindhoven. Een jaar lang heeft zij 
gewerkt aan een succesvol verloop van dit congres. 

Van een geslaagd congres is in de visie van het bestuur van de stichting pas sprake als aan de volgende voorwaarden 
is voldaan: 
- Interessant onderwerp; 
- Inspirerende, boeiende sprekers; 
- Het congres moet toegankelijk zijn voor het bedrijfsleven, studenten en wetenschappelijk medewerkers; 
- Een organisatorisch vlekkeloos verloop van de dag zelf; 
- Een vergroting van de naamsbekendheid en de reputatie van Industria en van de studie Bedrijfskunde aan de TUE. 

Het is duidelijk dat deze voorwaarden nauw metelkaar verbonden zijn. De congrescommissie is zich bier ook terdege 
van bewust geweest en met name de keuze van onderwerp en sprekers is met grote zorg gemaakt. 

Als onderwerp is gekozen voor de Europese integratie, een proces dat grotendeels afgerond moet zijn na 1992. Dit 
thema kenmerkt zich door een grote veelzijdigheid. Het om vat immers niet alleen de doorbreking van fysieke, maar 
ook van economische, fiscale en technische barrieres. 
Ons inziens zijn wij er in geslaagd een aantal zeer gerenomeerde enter zake kundige sprekers bereid te vinden tijdens 
ons congres een lezing te venorgen. 

Speciale dank gaat uit naar de dagvoonitter van dit congres, Prof. Ir. M. Kuilman, die ons geholpen heeft bij het 
nemen van verschillende obstakels, die wij tijdens de organisatie van dit congres op onze weg vonden. 

In de verwachting dat de congresdag zelf zonder problemen zal verlopen lijkt "Anticipatie op Integratie" in alle 
opzichten een succesvolle gebeurtenis te worden. 
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Stichting Bedrijfskunde-Congres Industria 
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I 

Lorenz Casteleijn 
Geboren 15 januari 1967 in Oudewater. 
Atheneum-8 in Zeist 1985. 
Jaar van aanvang Bedrijfskunde: 1985. 
Afstudeerrichting: Operations Research. 

Voorzitter 

Rob Deitz 
Geboren 23 augustus 1967. 
Atheneum-8 in Gulpen. 
Jaar van aanvang Bedrijfskunde: 1985. 
Afstudeerrichting: Bedrijfsfinanciering. 

Financien - Dagorganisatie 

Paul Jansen 
Geboren 26 maart 1966 in Uden. 
Ongedeeld VWO in Uden in 1984. 
Jaar van aanvang Bedrijfskunde: 1984. 
Afstudeerrichting: Bestuurlijke Informatie-Systemen en Automatisering. 

Promotie - Sponsoring 

Stephan Paauwe 
Geboren 21 november 1966 in Vlissingen. 
Ongedeeld Atheneum in Vlissingen in 1985. 
Jaar van aanvang Bedrijfskunde: 1985. 
Afstudeerrichting: Kwantitatieve Aspekten van Beheersings-Systemen. 

Sprekers 

Marijn Tielemans 
Geboren 16 december 1966 in Son. 
Gymnasium-8 in Eindhoven in 1985. 
Jaar van aanvang Bedrijfskunde: 1985. 
Afstudeerrichting: Organisatiekunde 

Promotie - Dagorganisatie 
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Comite van Aanbeveling 

De volgende personen hebben zitting in het Comite van Aanbeveling: 

Prof. Ir. M. Kuilman Voormalig Vice-President en Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur van de 
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, thans Buitengewoon Hoogleraar aan de 
Faculteit Bedrijfskunde van de Technische Universiteit Eindhoven 

Ir. A. van der Padt Voorzitter van de Raad van Bestuur OAF-Trucks Eindhoven 

Drs. P.M. Burghouts Lid Hoofddirectie Rabobank Nederland 

J.W. Muis R.A. Lid Raad van Bestuur Dechesne, Ernst & Whinney, Accountants en Adviseurs 

J.J. van Oc>sterom President-Directeur Volmac Software-Groep 

Ir. H. Bodt Voorzitter Raad van Bestuur Oce - van der Grinten 

Drs. G.M. de Vries Lid Europees Parlement voor de liberate fractie 

Ir. R.F. de Brui'ne Directeur Algemeen Technologiebeleid Ministerie van Economische Zaken 
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Sponsors en adverteerders 

Sponsors 

Dit congrcs is mede mogelijk gemaakt door: 

DECHESNE, ERNST & WHINNEY, ACCOUNT ANTS EN ADVISEURS 

NMB BANK 

PHILIPS 

Lijst van adverteerders 

De volgcnde bedrijven hebben een bijdragc aan dit congres geleverd middels het plaatsen van een advertentie: 

AKZO NEDERLAND B.V. 

DSM 

ESSO NEDERLAND B.V. 

IBM 

UNILEVER 


