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TEN GELEIDE 

De voorzitter van de VVD heeft in december 1983 de commissie-Polak 

geïnstalleerd. Voor de samenstelling van de commissie wordt ver- 

wezen naar bijlage 1. 

De doelstelling van de commissie is het schrijven van een 

discussienota, waarin - rekening houdend met de beginselen van het 

liberalisme - tot een aantal aanbevelingen gekomen wordt, die leiden 

tot het bestrijden van het tekort aan betaald en onbetaald werk. 

Herstel van de marktsector is een essentiële randvoorwaarde daarbij. 

Het behoorde echter niet tot de primaire taak van de commissie het 

gehele economische terrein gedetailleerd te bestuderen; over economische 

aangelegenheden wordt gerapporteerd voor zover zij van duidelijk belang 

voor het primaire onderwerp - het tekort aan betaald en onbetaald werk - 

zijn. - 

De nota, die een voorlopig karakter heeft, behandelt achtereenvolgens: 

het financieel-economische beleidskader, de versterking van de markt-

sector als basis voor de uitbreiding van het beschikbaar volume 

werkgelegenheid, het arbeidsmarktbeleid, de herverdeling van arbeid en 

de alternatieven voor betaalde werkgelgenheid. Na een eerste discussie 

in de partij en standpuntbepaling met betrekking tot de geformuleerde 

uitgangspunten zullen in een vervolgrapportage de getalsmatige 

consequenties worden uiteengezet. 
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Er is meer dan voorheen in de wereld te doen. 

Thorbecke. 

SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN 

In de afgelopen jaren heeft zich in de samenleving een aantal diep 

ingrijpende ontwikkelingen voorgedaan. Eén van de karakteristieken 

daarvan is de stijging van het aantal burgers, dat betaalde arbeid 

wil verrichten, terwijl de groei in de hoeveelheid aangeboden betaalde 

werkzaamheden stagneert en in bepaalde tijdvakken zelfs omgeslagen is 

in een daling. Dat leidt tot een grote geregistreerde werkloosheid en 

daarbinnen tot een sterke stijging van het aantal langdurig werklozen. 

Tegelijkertijd worden er talloze maatschappelijk zinvolle taken in on-

voldoende omvang uitgevoerd. Een beperkt gedeelte daarvan wordt momen-

teel op hoogât verdienstelijke wijze door vrijwilligers tot stand ge-

bracht; het resterende deel blijft liggen. 

Behalve dit maatschappelijke spanningsveld tussen enerzijds activitei-

ten zoekende burgers en anderzijds taken die niet vervuld worden, is 

er sprake van een ernstige situatie op het individuele vlak. Het ver-

richten van zinvolle werkzaamheden is immers voor velen een essentiële 

voorwaarde voor de individuele ontplooiing, die vaak ook maatgevend is 

voor de maatschappelijke status en het zelfrespect. 

Bepaalde groepen van de bevolking worden meer getroffen door de nega-

tieve gevolgen van het gebrek aan betaalde arbeid dan anderen. In dit 

verband moeten jongeren en etnische minderheden als meest getroffenen 

worden genoemd. 

In deze nota wordt -uitgaande van een liberaal beeld van mens en 

samenleving- voor de periode 1986-1990 een aantal aanbevelingen 

gedaan om de geschetste spanningen op maatschappelijk en op indivi-

dueel niveau te beperken. Daarbij moeten twee elementen zorgvuldig in 

het oog worden gehouden. 
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- Zonder maatregelen ten opzichte van de huidige situatie is er in de 

periode 1986-1990 weinig uitzicht op een belangrijke daling van het 

aantal burgers dat zinvolle werkzaamheden wil verrichten en daartoe 

geen mogelijkheden krijgt. Zelfs bij een ecnomische groei van bij-

voorbeeld 3% per jaar zal dat het geval zijn. Daarbij dient bedacht 

te worden, dat er naast de grote geregistreerde werkloosheid ook nog 

een grote ongeregistreerde vraag naar werkzaamheden bestaat. 

- Elke denkbare maatregel afzonderlijk heeft slechts een beperkt ef-

fect op het vergroten van het aantal burgers, dat werkzaamheden uit-

voert. De kracht moet worden gezocht in een aanpak over een breed 

front. Omdat elke aanbevolen maatregel altijd ook negatieve aspecten 

heeft, mag niet op grond van het in omvang beperkte effect daarom' 

maar geconcludeerd worden, dat de maatregel moet worden afgewezen. 

Teveel van dergelijke afwijzingen resulteren er uiteindelijk in, dat 

een volstrekt onvoldoende totaaleffect optreedt. 

Ook al heeft elke maatregel een beperkt effect, er zijn er bij met 

een grotere en met een kleinere omvang. Schrappen van de 

voorgestelde maatregelen niet grote effecten zal onherroepelijk lei-

den tot een (zeer) beperkt totaaleffect. 

De commissie stelt zich voor op basis van de door de partij in de 

algemene vergadering aanvaarde aanbevelingen te komen tot een taxa-

tie van de kwantitatieve effecten daarvan. Alhoewel een dergelijke 

becijfering altijd vele ongewisse elementen in zich bergt, is het 

toch goed een dergelijk inzicht te verwerven. 

Zodoende kan een op deze punten zeer weloverwogen verkiezingspro-

programma voor de periode 1986-1990 tot stand komen. 

De commissie doet in het licht van het hiervoorstaande voor de periode 

1986-1990 de volgende -onderling samenhangende- aanbevelingen: 

1. Er dient met kracht gestreefd te worden naar een situatie, waarin 

ieder individu, man of vrouw, op middellange termijn, de gelegen-

heid krijgt betaalde of onbetaalde zinvolle arbeid te verrichten. 

De overheid heeft -samen met anderen- een belangrijke taak in het 

bieden van dit perspectief. 

2. Een basisinkomen voor een ieder wordt daarbij verworpen. 

3. Economische groei is een noodzakelijke voorwaarde voor het creëren 



van betaald werk. Centraal dient het stimuleren van bedrijvigheid 

in de marktsector te staan. 

4. Het beleid dient ook de komende jaren gericht te zijn op verlaging 

van het financieringstekort, het verder versterken van onze export-

positie en het stimuleren van de economische groei via op de 

"aanbodkant" gerichte maatregelen. 

Het terugdringen van het financieringstekort dient in dit kader 

geen doel op zich te zijn, maar een van de middelen in het streven 

naar economisch herstel en bevordering van de werkgelegenheid. 

Naast het op de aanbodzijde gericht beleid dient de komende jaren 

meer dan thans rekening te worden gehouden met de (binnenlandse) 

vraagzijde. Maatregelen, gericht op de vraagzijde dienen zoveel 

mogelijk onderdeel uit te maken van een gemeenschappelijk E.G.-

beleid. Behalve het stimuleren van onze export dient -in de vorm 

van lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven- ook het 

primair van de binnenlandse vraag afhankelijke deel van het 

bedrijfsleven de noodzakelijke stimulansen te krijgen. Een geringe 

vertraging in het terugdringen van het financieringstekort van de 

totale overheid tot 5,5 a 6% van het N.I. in 1990 in plaats van 

tot 4 a 4,5% -het structureel aanvaardbare tekort- is in dit 

verband acceptabel. 

Hiervan uitgaande zal jaarlijks afgewogen moeten worden in welke 

mate een bijdrage aan de afname van het financieringstekort wordt 

geleverd en in welke mate lastenverlichting voor het bedrijfsleven 

of gedifferentieerde inkomensverruiming voor de burger plaatsvindt. 

Daarbij zullen de maatregelen nadrukkelijk op hun 

werkgelegenheidseffect getoetst moeten worden. 

5.0m de eigen vermogenspositie van bedrijven te versterken moeten er 

fiscale faciliteiten voor nieuwe aandelen van bestaande vennoot-

schappen  an  voor door  'venture  funds' ingebracht risicodragend ver-

mogen tot stand gebracht worden. De Maatschappij voor Industriële 

Projecten en de ontwikkelingsmaatschappijen dienen een actieve rol 

te spelen. 

Verlaging van de vennootschapsbelasting tot 429,0 moet als voorlo-

pig eindpunt gezien worden. 
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6. Om de herindustrialisatie te bevorderen moet innovatie gestimuleerd 

worden. Directe financiële stimulansen, ondersteuning van research 

en ontwikkeling en de inrichting van het onderwijs moeten vooral 

gericht zijn op de volgende activiteitsterreinen: energieopwek-

kings- en energiebesparingstechnologie, milieu en medische technie-

ken, biotechnologie, informatica en computertechnologie, ruimte-

onderzoek, vliegtuigontwikkeling en de staalindustrie. 

7. Startende ondernemers moeten faciliteiten kunnen verkrijgen; in 

elk geval op de volgende punten 

- gedeeltelijke vrijstelling van de heffing van sociale premies 

gedurende twee jaar; 

- huisvestingsvoorzieningen tegen bescheiden tarief en gratis ad-

ministratieve begeleiding gedurende maximaal twee jaar; 

- kredietgarantie en participatie in risicodragend kapitaal via 

ontwikkelingsmaatschappijen. Fiscale voorzieningen voor banken, 

die bereid zijn risico te lopen; 

- belastingaanslagen dienen pas vanaf het tweede jaar van bestaan 

ontvangen te worden. Betrokkenen zijn wel vanaf de oprichting 

belastingplichtig, met uitzondering van òfwel vennootschapsbe-

lasting, waarvan zij twee jaar vrijdom krijgen, àfwel inkomsten-

belasting, waarvan zij én jaar tot een bepaald maximum vrij-

stelling krijgen. De mogelijkheid om verliezen in de eerste 

jaren later fiscaal te compenseren moet worden verruimd; 

- mogelijkheid om tijdelijke arbeidscontracten van werknemers een-

malig te verlengen, zonder dat betrokken werknemer dan de ont-

slagbescherming als bij een contract met onbepaalde looptijd 

krijgt; 

- voorzover men een uitkering verkrijgt kan men deze voor een 

beperkte periode -zeg: maximaal twee jaar- behouden, onder 

aftrek van een bescheiden percentage van de eventuele netto-

inkomsten uit de gestarte onderneming. 
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8. Het midden- en kleinbedrijf (kleiner dan 50 werknemers) komt in 

aanmerking voor de volgende faciliteiten: 

- handhaving van het bestaande stelsel van ontwikkelingskredieten; 

- krediet- en hypotheekgarantie; 

- participatie in risicodragend kapitaal via ontwikkelingsmaat-

schappijen en fiscale voorzieningen voor banken, die bereid zijn 

risico te lopen; 

- mogelijkheid om tijdelijke arbeidscontracten van werknemers een-

malig te verlengen, zonder dat betrokken werknemer dan de ont-

slagbescherming als bij een contract met onbepaalde looptijd 

krijgt. 

9. Kunstmatige Instandhouding van noodlijdende bedrijven met behulp 

van subsidies, werkt concurrentievervalsend en remt het zo noodza-

kelijke vernieuwingsproces in de industrie af. Ondersteuning is 

alleen gerechtvaardigd, als er òfwel op werkelijk overzienbare 

termijnen weer een renderende exploitatie te verwachten is, àfwel 

omdat er een uitgesproken nationaal belang op het spel staat, 

waarbij de moeilijkheden in nauwe relatie staan tot aanhoudende 

overheidssteun in concurrerende landen. 

10. De WIR-premie wordt zo spoedig mogelijk na de start van het nieu-

we kabinet in 1986 afgeschaft. De vrijkomende middelen worden glo-

baal als volgt aangewend: 

a. (gedeeltelijke) financiering huidig werkgeversdeel van de So-

ciale premies AKW, AAW en AWBZ; 

b. financiering specifiek beleid, gericht op vernieuwing en her-

structurering van de industrie (accenten als genoemd in aanbe-

veling 6); 

c, financiering extra overheidsinvesteringen,in combinatie met 

terugploegfinanciering. 

Behalve de mogelijkheden, die daartoe ontstaan op grond van het 

bezuinigingsbeleid van de overheid, zal het nog resterende deel 

aangewend kunnen worden tot verdere vermindering van het 

werknemersdeel van de sociale premies voor AOW/AWW en van de loon-

/inkomstenbelasting. Door deze vermindering van het momenteel 

te grote verschil tussen bruto- en netto-inkomen zal de druk om 

loonstijgingen te realiseren, beperkt worden. 



11. Uit sociale overwegingen, alsmede om vraaguitval te voorkomen, 

dienen minimumloon en minimum-jeugdloon gehandhaafd te blijven. 

12. Een kostenneutrale verschuiving, inhoudende verlaging van loon-/ 

inkomstenbelasting en verhoging van de BTW wordt voorgestaan. 

13. De inkomens bij de overheid en in het bedrijfsleven dienen via de 

arbeidsmarkt gekoppeld te zijn. Via een systeem van toeslagen en 

stabilisering moet de overheid haar salarissysteem flexibel maken 

en meer op de arbeidsmarktsituatie baseren. 

14. Om de arbeidsmarkt beter Le laten functioneren, dienen onder meer 

de volgende maatregelen getroffen te worden: 

- in geval van een noodzakelijke verhuizing bij het aanvaarden 

van een functie door een werkloze verruiming van de fiscale 

faciliteiten en het bij voorrang beschikbaar stellen van woon-

ruimte in de huursector; 

- intensivering van de technische ontwikkelingen in het onderwijs; 

er dient meer aandacht besteed te worden aan het zelfstandige 

ondernemersschap; 

• verruiming aantallen leer- en arbeids-/stage--overeenkomsten; 

- invoering verplichting tot deelname aan omscholingsactiviteiten 

voor uitkeringsgerechtigden; 

- aanpassing pensioenstelsel (pensioenbreukproblematiek); 

- versoepeling ontslagbepalingen en versnelling procedures; voor 

werknemers onder 25 jaar dient pas na twee jaar bij dezelfde 

werkgever volledige ontslagbescherming te gelden; 

- het arbeidsvoorzieningenbeleid dient tripartiet (overheid, 

werkgevers en werknemers) bestuurd te worden. 

15. Leerplichtverlenging is geen goed middel om de jeugdwerkloosheid 

te beperken. 

16. Het KMBO en het leerlingwezen moeten beide gestimuleerd worden. 
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17. Volwasseneneducatie voor werkenden is van groot belang, maar kan 

slechts succesvol zijn als met de in elk bedrijf en elke bedrijfs-

tak bestaande specifieke omstandigheden rekening wordt gehouden. 

Sociale partners zullen globale afspraken kunnen maken en moeten 

de kosten dragen. Er is geen reden tot regelgeving van de kant van 

de overheid. De overheid dient wel geschikte condities te schep-

pen, zonder dat dit voor haar belangrijke kosten mag meebrengen. 

Daaronder valt het aan de onderneming ter beschikking stellen van 

de besparingen op sociale uitkeringen als werklozen tijdelijke 

arbeidsplaatsen bezetten van werknemers, die educatief verlof 

hebben. 

18. Afspraken tussen sociale partners om de leeftijd bij VUT-regelin-

gen te verlagen moeten positief worden beoordeeld, de VUT dient 

gebaseerd te blijven op de vrijwilligheid van de individuele 

werknemer om er gebruik van te maken. Zij dienen onderling de 

financiering te regelen. 

De overheid moet als werkgever daarenboven deeltijd-VUT (partiële 

uittreding van 40-60%) overwegen. De financiële gevolgen daarvan 

zouden, als richtsnoer, voor 50% door de overheid en voor 50% door 

betrokkene gedragen dienen te worden. 

19. Selectief ontslag voor 57,5-jarigen en ouderen, in geval van col-

lectief ontslag, wordt afgewezen. 

20. Het is gewenst te bediscussiëren of een maatschappelijke dienst-

plicht voor alle jongeren eventueel gewenst is. 

21. Een maximaal toelaatbaar aantal uren werk in loondienst per 

persoon of per leefeenheid wordt afgewezen. 

22. Op  sociale partners wordt door de regering een dringend beroep 

gedaan zodanige arbeidsduurverkorting te realiseren, dat de te 

verrichten hoeveelheid werk over belangrijk meer werknemers 

verdeeld gaat worden. Gemiddeld 36 uur per week in 1987 is daarbij 

een goed streefcijfer. Daarna zal er tot 1990 een verdere daling 

tot stand gebracht moeten worden. 

Op grond van deze oproep past het als de overheid goede condities 

schept, onder andere door premiereductie voor de WW (na integratie 

voor WW en WWV), versoepeling van de arbeidswetgeving en door als 

werkgever zelf een voorbeeldrol te vervullen, 
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De arbeidsduurverkorting dient zodanig te geschieden, dat zij de 

concurrentiepositie van het bedrijfsleven niet nadeling 

beïnvloedt. Daartoe is een tijdsevenredige loonreductie en 

handhaving, zo mogelijk uitbreiding, van de bedrijfstijd vereist. 

Indien er voor bepaalde functiegebieden geen overschot op de 

arbeidsmarkt is, dienen voor de werknemers in die gebieden 

afzonderlijke regelingen getroffen te worden. 

23. Indien sociale partners niet tot een arbeidsduurverkorting als 

bedoeld in aanbeveling 22 komen, dan moet de overheid -indien ze 

in staat is een effectieve regelgeving te ontwerpen, waaraan wij 

overigens twijfelen- kunnen ingrijpen. Bij een dergelijke 

-overigens hopelijk niet noodzakelijke- ingreep, dient niet alleen 

een verkorting van de gemiddelde arbeidsduur, doch ook een aantal 

noodzakelijke randvoorwaarden, dwingend geregeld te worden. 

24. Het is gerechtvaardigd jongeren tot 23 jaar korter (maximaal 80%) 

te laten werken, voorzover zij behoren tot een categorie die niet 

schaars is op de arbeidsmarkt. 

Het uitkeringsstelsel moet zodanig zijn dat werken in een deel-

tijdfunctie maar zodanige korting in de uitkering met zich brengt 

dat het werken blijft 'lonen 

25. Zowel in de collectieve als in de commerciële sector moet waar 

mogelijk van deeltijdarbeid gebruik worden gemaakt. De overheid 

heeft een stimulerende en voorlichtende taak; subsidiëring is 

ongewenst. 

26. Terugploegen van uitkeringen moet, waar zulks maar enigszins 

mogelijk is, gerealiseerd worden. Eis blijft dat in de regel 70% 

van de arbeidskracht door langdurig werklozen (langer dan een 

half jaar) geleverd wordt. Fiscale opbrengsten die ontstaan door 

deze werkzaamheden, mogen ook worden teruggeploegd. 

27. Onder bepaalde condities moeten werkgevers in de commerciële 

sector een substantiële loonkostensubsidie kunnen krijgen bij het 

in dienst nemen van werknemers, die minstenseen jaar werkloos 

zijn. Eén belangrijk criterium is dat maximaal 1 op de 10 werk-

nemers onder deze regeling mag vallen. Voor extra zwakke groepen 

op de arbeidsmarkt kan een toeslag op de subsidie worden gegeven. 
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28. Indien het systeem van loonkostensubsidies (conform aanbeveling 

27) voor werken in de commerciële sector en een regeling voor 

• vrijwilligerswerk (conform aanbeveling 29) mogelijk geworden is, 

dan is werken met behoud van uitkering in de commerciële sector 

nog alleen mogelijk voor degenen die individueel of in groeps-

verband zelfstandig werkzaam willen zijn (conform aanbeveling 7). 

In de collectieve sector is werken met behoud van uitkering 

onder een aantal condities toegestaan. 

Indien onverhoopt de loonkostensubsidie niet gerealiseerd mocht 

worden, dan moet de mogelijkheid van werken met behoud van uitke-

ring in de collectieve en de commerciële sector mogelijk zijn. Er 

dient dan aan de hand van landelijk geldende criteria op lokaal 

niveau getoetst te worden of er een reguliere arbeidsplaats wordt 

verdrongen. Deze toetsing dient niet zodanig van aard te worden, 

dat nagenoeg elke activiteit wordt uitgesloten. Aan het percenta-

ge werknemers dat in een arbeidsorganisatie met behoud van uit-

kering werkzaam mag zijn, dient een limiet gesteld te worden. 

29. Vrijwilligerswerk is van grote betekenis voor de samenleving. De 

samenleving dient deze waardering te materialiseren door een ver-

goeding van f 3,- per uur, Vrij te stellen van belastingen en 

premieheffing, indien aan een aantal condities wordt voldaan. Deze 

vrijstelling geldt alleen voorzover betrokkene geen of hooguit een 

bescheiden inkomen uit arbeid, dan wel een uitkering heeft. 

Werklozen dienen vrijwilligerswerk, met of zonder deze vergoeding, 

te kunnen verrichten zonder consequenties voor hun uitkering. De 

verplichting om naar werk te zoeken en om passende arbeid te aan-

vaarden blijft uiteraard bestaan. Het ligt voor de hand de coördi-

natie en stimulering van vrijwilligerswerk bij het gemeentebestuur 

te leggen. 

30. Ruilverkeer van goederen en/of diensten met gesloten beurzen moet, 

ondanks de mogelijk negatieve neveneffecten, in de regel positief 

beoordeeld worden. De zelfredzaamheid van de mens kan op deze wij-

ze gestalte krijgen. Op gemeentelijk niveau dient vraag en aanbod 

bijeen gebracht te worden. 

31. Als onderdeel van de sociaal-culturele activiteiten dienen er aan 

de belangen van werklozen aangepaste activiteiten ontplooid te 

worden. 
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1. INLEIDING 

In de afgelopen jaren heeft zich in onze samenleving een aantal diep-

ingrijpende maatschappelijke, demografische, economische en technolo-

gische ontwikkelingen voltrokken. 

Het aanbod op de arbeidsmarkt is sterk toegenomen, de economische 

groei is in de jaren 70 ingezakt en onze productiestructuur heeft zich 

in onvoldoende mate aangepast aan nieuwe technologische ontwikkelingen 

en afzetmogelijkheden. 

Ondanks een aantal aanzetten in de goede richting door het kabinet 

Lubbers-Van Aardenne bestaat -uitgaande van de huidige prognoses-

nog onvoldoende perspectief op herstel van een situatie van volledige 

werkgelegenheid op middellange termijn. 

Betaalde arbeid is voor velen in onze cultuur, naast bron ter leniging 

van de primaire levensbehoeften, een essentiële voorwaarde voor hun 

individuele ontplooiing. Deze is vaak maatgevend voor de maatschappe-

lijke status, het zelfrespect en de financiële mogelijkheden. Behalve 

dat het hebben van betaalde arbeid nodig is voor zelfstandige 

inkomensvorming, verschaft het tevens de mogelijkheid tot het scheppen 

van overdrachtsinkomens ten behoeve van diegenen, die geen betaalde 

arbeid verrichten, en geeft het de mogelijkheid tot het verwerven van 

bezit. 

Thans staan grote aantallen mensen gedwongen buiten het arbeidsproces, 

met alle negatieve gevolgen van dien. 

Alhoewel 1984 enige daling van de werkloosheidscijfers te zien gaf, 

bewoog de geregistreerde arbeidsreserve zich ultimo 1984 net beneden 

de grens van 800.000, waarvan circa 33% vrouwen. Van de totale werk-

loosheid komt 29% voor rekening van de jeugdig werklozen (tot en met 

22 jaar), waarbinnen het percentage vrouwelijke werklozen 43 bedraagt. 

Bovenstaande cijfers tonen het probleem nog niet in zijn volle omvang 

omdat bepaalde groeperingen (zoals boven-571  jarigen en potentiële 

herintreders) niet in de cijfers van de geregistreerde arbeidsreserve 

zijn begrepen. De verwachting is dat het arbeidsaanbod zeker nog tot 

1990 met gemiddeld 70.000 personen per jaar zal toenemen. 



DEM 

Prognoses van het Centraal Planbureau geven aan dat pas omstreeks het 

jaar 2005 een einde aan de groei van het arbeidsaanbod zal zijn 

gekomen. 

Voor velen ontbreekt dus het perspectief op het verrichten van 

maatschappelijk zinvolle activiteiten. Langdurige werkloosheid werkt 

stigmatiserend en maatschappelijk isolerend. Naast de maatschappelijke 

kosten in de vorm van financiële uitkeringen, dreigt bovendien een 

aanzienlijke aantasting op te treden op zowel het individuele als het  

"human capital"  niveau in de vorm van kennisveroudering en verlies aan 

arbeidservaring en -ritme. 

Om deze redenen is een hoge langdurige werkloosheid, welke de laatste 

jaren sterk gestegen is en momenteel 531'0 van de geregistreerde 

arbeidsreserve omvat, voor een liberale partij onacceptabel. Naar het 

oordeel van de VVD dient daarom ook op korte termijn met kracht te 

worden gestreefd naar een situatie waarin ieder individu, man of 

vrouw, de gelegenheid krijgt betaalde of onbetaalde zinvolle arbeid te 

verrichten en daarmee gelijkwaardige mogelijkheden verwerft om aan de 

samenleving deel te nemen en zich daarin te ontplooien. Naar het 

oordeel van de VVD heeft de overheid -samen met anderen- een 

belangrijke taak in het bieden van dat perspectief. 

De gedachte van een basisinkomen voor iedereen wordt om de volgende 

redenen verworpen: 

- het is onbetaalbaar en werkt verstorend op de (concurrentie-) 

verhouding met het buitenland; 

- het ondergraaft de eigen verantwoordelijkheid, omdat het zonder 

arbeidsprestatie volledig verkregen wordt; 

- het is maatschappelijk inefficiënt, omdat vele werkzaamheden die 

maatschappelijk nuttig zijn, er veelal door worden afgeremd. Werkzaam-

heden die op zich niet aangenaam zijn, of die onder bezwarende om-

standigheden moeten worden uitgevoerd ('s nachts, tijdens feestda-

gen, onder slechte weersomstandigheden e.d.), zouden niet dan met 

zeer hoge financiële toeslagen uitgevoerd kunnen worden. Dat zou dit 

soort werkzaamheid echter ontoelaatbaar duur maken, mede in relatie 

tot onze internationale concurrentiepositie; 

- degenen die door fysieke of psychische factoren niet kunnen werken, 
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zouden er de dupe van kunnen worden; de algemene uitkering zou im-

mers, doordat iedereen hem ontvangt, nogal laag liggen. Tenzij er 

weer een afzonderlijk toeslagenstelsel zou komen, zou de groep ge-

handicapten achteruit gaan. 

Als er echter toeslagen komen, zou één van de weinig voordelen van 

het basiskomen -namelijk dat het niet nodig is om vast te stellen of 

iemand niet kan of niet wil werken- juist weer komen te vervallen. 

De hierna geschetste aanpak geeft een richting aan voor een pakket 

beleidsvoorstellen met betrekking tot de vermindering van de 

werkloosheid, dat mede als grondslag voor de discussie over het 

verkiezingsprogramma 1986-1990 kan dienen. 
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2. HET FINANCIEEL-ECONOMISCHE BELEIDSKADER 

De hoge heffingen en belastingen die nodig zijn om het sociale zeker-

heidsstelsel, de overheidsuitgaven in engere zin, en de rente op de in 

het kader van het financieringstekort aangegane schulden te 

financieren hebben ons productiepakket in de jaren 70 zo duur gemaakt 

dat als gevolg daarvan afzetproblemen zowel op de buitenlandse als 

binnenlandse markten zijn ontstaan. Een belangrijke aanleiding voor 

deze ontwikkeling heeft ook gelegen in de sterke loonstijging in de 

periode 1964-1973. Hierdoor is een neerwaarts spiraaleffect 

opgetreden. De stagnerende afzet leidde tot geringere bedrijvigheid en 

tot minder werkgelegenheid, waardoor de sociale uitgaven verder 

stegen, met als gevolg een versterking van de neerwaartse spiraal. 

Onze "open" economie, met een sterke afhankelijkheid van de export, 

blijkt zeer gevoelig voor deze effecten. Naast deze directe gevolgen 

traden er, bij een toenemend financieringstekort, ook een aantal 

ongunstige indirecte effecten op. Bij een groot beroep van de overheid 

op de kapitaalmarkt, bleek de kapitaalmarktrente een 

stijgende tendens te vertonen, waardoor de rentelasten van het 

bedrijfsleven toenamen. Opgemerkt zij, dat de kapitaalmarktrente 

eveneens beïnvloed wordt door de koers van onze munteenheid en de 

kapitaalmarktrente in het buitenland. 

Aan de voortdurende stijging van de overheidsuitgaven en het financie-

ringstekort is in deze kabinetsperiode een halt toegeroepen. De 

loonstijging is mede door toedoen van de vakbonden beperkt 

gebleven.Desondanks is het financieringstekort nog steeds te hoog. 

Zeker op langere termijn heeft dit negatieve gevolgen voor de structuur 

van de nederlandse economie en de omvang van de werkgelegenheid. Een 

relatief grote omvang van de overheidsuitgaven perkt de financiële 

ruimte voor de private sector in. Een hoog financieringstekort na 

betekent stijgende aflossings- en renteverplichtingen in de toekomst. 

Ook het vertrouwen van buitenlandse kapitaalverschaffers in de 

toekomstmogelijkheden van de nederlandse economie is niet gediend met 

een grote omvang van het financieringstekort. Om bovengenoemde redenen 

wordt uitbreiding van de werkgelegenheid op korte termijn via het 

verhogen van het financieringstekort dan ook afgewezen, omdat dit ten 
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koste van de werkgelegenheid op langere termijn zou gaan. Het beleid 

dient derhalve ook de komende jaren gericht te zijn op verlaging van 

het financieringstekort, het verder versterken vaç onze export positie 

en het stimuleren van de economische groei via op de Tlaanbodkantl? 

gerichte maatregelen, zoals privatisering, deregulering,vormingva 

risicodragend kapitaal, stimulering van de investeringen in bedrijven 

en infrastructuur, loondifferentiatie en een op groei gericht 

onderwijsbeleid. 

Het terugdringen van het financieringstekort dient in dit kader echter 

geen doel op zich te zijn, maar één van de middelen in het streven 

naar economisch herstel en bevordering van de werkgelegenheid.üm ook 

de positie van dat deel van het bedrijfsleven, dat in de eerste plaats 

afhankelijk is van de binnenlandse vraag, te versterken, dient de 

komende jaren ook ruimte geschapen te worden voor lastenverlichting 

voor burgers en bedrijfsleven, mede ter stimulering van de 

binnenlandse bestedingen. Door de aanwezige groeimogelijkheden lijkt 

de ruimte hiertoe wel aanwezig. 

In dit verband is naar ons oordeel echter ook een geringe vertraging 

in het terugdringen van het financieringstekort van de totale overheid 

tot 5,5 a 6% van het N.I. in 1990 in plaats van tot 4 a 4,5% -het 

structureel aanvaardbare tekort- acceptabel. 

Als overweging hierbij kan ook genoemd worden, dat een iets hoger 

feitelijk financieringstekort dan het structureel aanvaardbare in 

1990, aanvaard kan worden, rekening houdend met de conjuncturele 

component binnen het financieringstekort. 

Naast een beleid gericht op het stimuleren van de "aanbodzijde", 

verdient ook de "vraagzijde" van onze economie de nodige aandacht. In 

dit verband dient verkomen te worden dat té omvangrijke bezuinigingen 

op de overheidsuitgaven, een té sterke inkomensdaling of een té 

hoog niveau van besparingen een bedreiging vormen voor de effectivieve 

vraag, en daarmee voor de werkgelegenheid. Via een toenemend beroep op 

sociale uitkeringen zal dit op zich weer leiden tot opwaartse druk op 

het financieringstekort. Ook moet vraaguitval, waardoor onnodig 

productiecapaciteit verloren zou gaan, die anders in stand was 

gebleven, voorkomen worden. 



Hierbij dient echter wel in aanmerking genomen te worden dat de 

mogelijkheden om via het stimuleren van de effectieve binnenlandse 

vraag de werkgelegenheid te bevorderen, beperkt zijn. Het "open" 

karakter van onze economie heeft tot gevolg dat bij een eenzijdig te 

voeren nederlands stimuleringdbeleid "weglek"- effecten ontstaan.Met 

andere woorden, een deel van de "extra" vraag wordt effectief gemaakt 

in het buitenland. Ook moet voorkomen worden dat het stimuleren van de 

vraag vertraging oplevert voor het noodzakelijke aanpassingsproces in 

de samenstelling van de nederlandse productiecapaciteit. 

Uitgaande van het hierbovengenoemde streefcijfer voor de hoogte van 

het financieringstekort op de middellange termijn, zal jaarlijks 

afgewogen moeten worden in welke mate een bijdrage aan de afname van 

het financieringstekort wordt geleverd en de mate waarin 

lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven plaatsvindt.Telkenjare 

dient de financiële ruimte na overleg met de sociale partners te 

worden bepaald, waarna een optimale mix van afzonderlijke maatregelen 

voor het desbetreffende jaar wordt vastgesteld waarbij de maatregelen 

nadrukkelijk op hun werkgelegenheidseffecten beoordeeld zullen 

worden.Indien het stimuleren van de particuliere comsumptie wenselijk 

en mogelijk is, verdient een verlaging van een voor alle huishoudingen 

geldende verlaging van belasting- en premiedruk in het algemeen de 

voorkeur boven stijging van het bruto loonniveau. Afhankelijk van de 

situatie op de arbeidsmarkt dient gedifferentieerde loonsverhoging ook 

tot de mogelijkheden te behoren. 
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3. DE VERSTERKING VAN DE MARKTSECTOR ALS BASIS VOOR DE UITBREIDING VAN 

DE BESCHIKBARE HOEVEELHEID WERKGELEGENHEID. 

Het beleid van het huidige CDA-VVD-Kabinet heeft op een aantal onder-

delen tot het gewenste resultaat geleid. De internationale concurren-

tiepositie is sterk verbeterd; de bedrijfsrendementen nemen weer toe, 

de verdeling van arbeid is in gang gezet en er is een omvangrijk 

programma van structurele herzieningen op het terrein van de materiële 

overheidsuitgaven, de overheidsarbeidsvoorwaarden, de sociale 

zekerheid, de werking van de arbeidsmarkt en op het terrein van de 

beperking en vereenvoudiging van de regelgeving. Dit beleid heeft ook 

geleid tot een groeiend vertrouwen bij het bedrijfsleven. In hoofdlijnen 

dient het economisch herstelbeleid te worden voortgezet. 

Economische groei is, direct en indirect, een noodzakelijke voorwaarde 

voor het creëren van betaald werk voor een ieder die kan en wil 

werken. 

Ondanks positieve ontwikkelingen, bieden de huidige verschijnselen van 

economische groei -mede onder invloed van een nog steeds toenemend 

aanbod op de arbeidsmarkt als gevolg van de stijging van het positieve 

saldo van schoolverlaters en uittreders uit het arbeidsproces en door 

de wens tot deelname aan het arbeidsproces van gehuwde vrouwen alsmede 

door arbeidsbesparende kapitaalsinvesteringen als automatisering- nog 

onvoldoende perspectief op duurzaam herstel van een situatie van 

volledige werkgelegenheid op middellange termijn. Centraal bij de aanpak 

van het bovenstaande probleem dient te staan het stimuleren van nieuwe 

bedrijvigheid in de marktsector, zowel binnen bestaande bedrijven, als 

door oprichting c.q. vestiging van nieuwe bedrijven. 

3.1. Vermogenspositie. 

Als gevolg van een stijging van de reële arbeidskosten sinds het midden 

van de jaren 60, die onvoldoende werd gecompenseerd door een stijging 

van de afzetprijzen en/of de arbeidsproductiviteit, is de rentabiliteit 

van de marktsector drastisch gedaald, met als resultaat ondere andere 

sterk ingekrompen investeringsactiviteiten. Het beleid dient gericht 

te blijven op herstel van de rendementen, doch vooral op het versterken 

van de eigen veTmogenspositie van het bedrijfsleven, om langs die weg 
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herstel van de investeringen te bewerkstelligen en zodoende nieuwe 

arbeidsplaatsen te creëren. 

Om de eigen vermogenspositie te versterken denkt de commissie aan het 

uitbreiden van de fiscale faciliteiten voor nieuwe aandelen die door 

bestaande vennootschappen worden uitgegeven of indien risicodragend 

vermogen door  "venture  funds" wordt ingebracht. Ook de Maatschappij 

voor Industriële Projecten zou in de vorm van aandelenparticipaties, 

en de Nationale Investeringsbank in de vorm van het beschikbaarstellen 

van (achtergestelde) leningen een bijdrage aan het versterken van de 

eigen vermogenspositie kunnen leveren. Verlaging van de vennootschaps-

belasting tot 42% moet als een voorlopig eindpunt worden gezien. 

3.2. Technologie en herindustrialisatie. 

Ons land loopt, evenals de rest van West-Europa, relatief achter waar 

het gaat om de ontwikkeling en de toepassing van nieuwe technologie. 

Die achterstand is schadelijk voor onze economische structuur, in het 

bijzonder voor onze exportpositie. 

Ofschoon de nieuwe technologie ook negatieve consequenties heeft voor 

de werkgelegenheid, zal het niet invoeren ervan op langere termijn 

waarschijnlijk tot een groter verlies aan werkgelegenheid, en aanzienlijk 

geringere kansen op duurzaam economisch herstel, leiden. 

De toepassing van nieuwe technologie biedt immers ook uitzicht op 

uitbreiding van de dienstverlening en zal in een aantal gevallen ertoe 

bijdragen dat de prijs per eenheid produkt lager wordt, wat van 

essentieel belang is om onze positie binnen de internationale 

concurrentieverhoudingen te behouden of te verbeteren. 

Bovendien biedt zij de mogelijkheid tot het creëren van hoogwaardige 

soorten arbeid en nieuwe typen functies. 

Productieprocessen en commerciële dienstverlening zullen daartoe 

aanpassing behoeven en er zal een herstructurering van de nederlandse 

industrie moeten plaatsvinden, gericht op innovatie van het 

productiepakket en bevordering van de concurrentiekracht, waardoor de 

export 'verder kan toenemen. 

Ontwikkelingen op het terrein van energieopwekkings- en energie-

besparingsapparatuur, medische en milieutechnologie, biotechnologie, 
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informatica en computertechnologie, ruimte-onderzoek, 

vliegtuigontwikkeling en staalindustrie, verdienen gerichte 

stimulering, onder meer via het onderwijs, R en D-activiteiten en 

financiële stimulansen. 

3.3. Midden- en Kleinbedrijf. 

Het middelgrote en kleinere bedrijfsleven neemt in de nederlandse 

economie een belangrijke plaats in. Ruim de helft van de werkgelegen-

heid in het particuliere bedrijfsleven bevindt zich in het midden- en 

kleinbedrijf. Doordat dit type organisatie gekenmerkt wordt door een 

voortdurende in- en uitstroom van nieuwe bedrijven is het, ook in de 

toekomst, een belangrijke bron van werkgelegenheid en zal het tevens 

een motor kunnen zijn in het vernieuwingsproces van de industrie. 

Doordat sommige kosten voor het kleine bedrijfsleven relatief hoger zijn 

en zijn kwetsbaarheid veel groter is, dienen enkele specifieke 

maatregelen getroffen te worden. Daarbij kan gedacht worden aan: 

- handhaving van het bestaande stelsel van ontwikkelings- 
kredieten. 

- krediet- en hypotheekgarantie. 

- de moge1ij<heid om arbeidscontracten voor bepaalde tijd eenmalig 

tijdelijk te verlengen. 

- via ontwikkelingsmaatschappijen moet de mogelijkheid worden geboden 

tot participatie in het risicodragend kapitaal. 

- vergroting van de risicobereidheid van banken via fiscale facilitei-

ten. 

- in het onderwijs dient meer aandacht te worden geschonken aan het 

zelfstandig ondernemerschap. 

Voor startende ondernemingen dienen de volgende additionele maatrege- 

len te worden getroffen c.q. faciliteiten te worden verstrekt: 

- (gedeeltelijke) vrijstelling van de heffing van sociale premies en 

de heffing van voorlopige belastingaanslagen gedurende de eerste 

twee jaar van het bestaan; 

- voorzieningen in de sfeer van de huisvesting en gratis administra- 

tieve begeleiding gedurende de eerste twee jaar van zijn bestaan; 

- ondernemers met een uitkering moeten deze gedurende een beperkte 

periode kunnen behouden 



Karakteristiek voor de geldstromen van de overheid naar het 

bedrijfsleven is dat deze (nagenoeg) alle gerelateerd zijn aan 

kapitaalsinvesteringen (t 9 miljard in 1982), 

Ten principale rijst de vraag, of deze verschillende subsidievormen wel 

effectief zijn, vooral ook omdat hierdoor de prijs van de factor 

kapitaal ten opzichte van de factor arbeid kunstmatig laag gemaakt 

wordt en het subsidiestelsel op zich ondoorzichtig en duur is. 

3.4.1.  Stun  aan noodlijdende bedrijven. 

Terecht heeft het zittende kabinet de omvang van de individuele 

bedrijfssteun aanzienlijk teruggedrongen. De kunstmatige instandhouding 

van noodlijdende bedrijven met behulp van subsidies werkt concurrentie-

vervalsend en remt het zo noodzakelijke vernieuwingsproces in de 

industrie af. Ondersteuning is alleen gerechtvaardigd als er ôfwel op 

werkelijk overzienbare termijn weer een renderende exploitatie te 

verwachten is, èfwel omdat er een uitgesproken nationaal belang op het 

spel staat, waarbij de moeilijkheden in nauwe relatie staan tot 

aanhoudende overheidssteun in concurrerende landen. 

3.4.2. De Wet Investeringsrekening (WIR) 

Een belangrijk instrument ter stimulering van de investeringen is de 

WIR (t 5,3 miljard per jaar). 

Overwegingen die pleiten tegen de instandhouding van de WIR zijn: 

- het vooruitzicht van een WIR-premie heeft nauwelijks invloed op de 

investeringsbeslissing. Andere overwegingen, zoals afzetmogelijk-

heden, rentestand, algemene toekomstverwachtingen en dergelijke, zijn 

van meer doorslaggevende betekenis bij het nemen van een investe-

rings beslissing. 

- Indien een investering gedaan wordt, maakt de WIR-premie arbeids- 

besparende investeringen financieel kunstmatig aantrekkelijk. 

Daarom lijkt het gewenst om zo snel mogelijk voorstellen te ontwikkelen 

om een alternatieve aanwending van de WIR-gelden mogelijk te maken. 
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In verband met lopende toezeggingen aan het bedrijfsleven zal van deze 

alternatieven pas sprake kunnen zijn in de volgende kabinetsperiode. 

Om ons land voor  (multi-nationale) buitenlandse en nederlandse 

bedrijven interessant te houden als investeringsland worden ter vervan-

ging van de WIR de volgende maatregelen bepleit: 

- gedeeltelijke financiering van het werkgeversdeel van de sociale 

verzekeringspremies, waardoor de factor arbeid goedkoper wordt en. de 

vraag daarnaar zal toenemen. 

- financiering van beleid gericht op vernieuwing en herstructurering 

van de industrie in de richting van de door de commissie-Wagner 

genoemde aandachtsgebieden voor kansrijke economische activiteiten. 

In samenhang hiermee kan eveneens worden gedacht -in aanvulling op 

de nieuwe innovatiestimuleringsregeling (220 miljoen per jaar)-

aan subsidiëring van R en D-activiteiten, die van nature meer op 

(hoogwaardige) arbeid zijn aangewezen, dan op de factor kapitaal. 

- het financieren van extra overheidsinvesteringen in combinatie met 

terugploegfinanciering. 

De wijze waarop bedrijven kunnen opereren wordt in sterke mate 

beïnvloed door de van overheidswege geschapen infrastructuur. Een 

aanknopingspunt voor de selectie van overheidsinvesteringen vormen 

de rapportages van de commissie-Wagner, gericht op verbetering van 

de economische structuur. Het stelsel van land- en waterwegen, 

havenbekkens en railverbindingen, pijpleidingen en vliegvelden is 

voor onze economische structuur van buitengewoon grote betekenis. 

Voorts kan worden gedacht aan de structuur van de landinrichting, de 

energieproductie en -voorziening, aan milieu-investeringen en een 

toeristische infrastructuur. 

In al deze gevallen is het mogelijk te werken met het systeem van 

terugploegen van uitkeringsgelden. Via een aantrekkende effectieve 

vraag zal hierdoor bovendien een stimulerende werking op het 

particuliere bedrijfsleven uitgaan. 

3.5. Regionale differentiatie in het stimuleringsbeleid. 

Het regionaal beleid probeert in toenemende mate sterke punten van 

diverse regio's op te sporen en uit te bouwen. Daarbij gaat het om het 
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realiseren van de noodzakelijke infrastructuur, de aanwezigheid van 

veelbelovende sectoren of aandachtsgebieden en dergelijke. Zo is in 

Zuid-Limburg een omvangrijke informatiestructuur ontstaan en vinden in 

het noorden activiteiten plaats ter verbetering van de landbouw en 

herindustrialisatie. Voorts ontplooien diverse regio's activiteiten 

ter stimulering van het toerisme. De investeringspremieregeling wordt 

momenteel op een aantal punten bijgesteld en gemoderniseerd. De 

gewijzigde regeling staat eveneens open voor toeristische projecten. 

3.6. Loonkosten. 

Voor de lange termijnontwikkeling van de export is het prijspeil van 

groot belang. Essentieel is in dat opzicht, dat de stijging van de 

loonkosten op jaarbasis niet de gehele productiviteitsstijging opeist. 

Het relatieve loonniveau in nettotermen correspondeert ongeveer met 

wat gangbaar is in relevante Europese landen zoals Duitsland,, Frankrijk 

en België. Wel is er sprake van een groot verschil tussen bruto en 

netto lonen. Dit verschil wordt bepaald door de hoogte der sociale 

lasten en -zij het in mindere mate- door de belastingdruk. In overleg 

met de sociale partners dient het streven gericht te blijven op een 

matige ontwikkeling van de loonkosten. De overheid dient hieraan een 

bijdrage te leveren door voorzover het bezuinigingsbeleid middelen 

beschikbaar laat komen, deze niet uitsluitend aan te wenden voor 

beperking van het financieringstekort doch deze ook ten dele aan te 

wenden voor vermindering van de druk van loon/inkomstenbelasting en 

sociale premies. 

Daarnaast zou de overheid directe invloed op het loonniveau kunnen 

uitoefenen door wijziging van het wettelijke minimum(jeugd)loon. 

Afschaffing van het minimum(jeugd)loon zal een algehele verlaging van 

de loonkosten tot gevolg hebben. Hoewel op het eerste gezicht door het 

afschaffen van het minimum(jeugd)loon een aantal voordelen lijken te 

ontstaan, in de vorm van versnelde rendementsverbetering voor het 

bedrijfsleven en verhoogde export, is bij nader inzien het risico van 

vraaguitval en ongewenste aantasting van de positie van de 

allenverdiener op de arbeidsmarkt dermate onacceptabel dat de huidige 

grondslag van het minimum(jeugd)loon in stand dient te blijven. 

Immers de problematiek is niet zozeer gelegen in de hoogte van het 
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minimum(jeugd)loon als wel in het koppelingsmechanisme van de minimale 

sociale uitkeringen daarmee. 

Een aparte maatregel ter verlaging van de minimum jeugdlonen is op dit 

moment weinig verkieselijk (zie het rapport van de Teldersstichting: 

"Jongeren, tussen vraag en aanbod"). 

Een belangrijke overweging daarbij is ook dat het minimum jeugdloon niet 

hoog ligt ten opzichte van land en waar ook een dergelijk minimum 

geldt. Bovendien bestaat veel twijfel of verlaging van het minimum 

jeugdloon leidt tot meer arbeidsplaatsen voor jongeren. Bij handhaving 

van het minimumloon voor 

volwassenen dient er ook een (aan de arbeidsprestatie gerelateerd) 

minimumloon voor jongeren te zijn, 

3.7. Verlaging belasting- en premiedruk. 

De onderlinge relatie in de prijs van de productiefactoren arbeid en 

kapitaal wordt mede bepaald door de wijze van belasting- en premie-

heffing. Enkele aspecten van de onderlinge relaties zijn: 

- de premie voor de WW wordt geheel geheven op basis van de inkomsten 

uit arbeid, terwijl de omvang van de uitkeringen in sterke mate 

bepaald worden door de werkloosheid die, ten dele als gevolg van de 

stijgende arbeidsproductiviteit, mede door de factor kapitaal 

beinvloed wordt. 

- andere sociale uitkeringen waarvan de premie op basis van de loonsom 

geheven wordt, zijn feitelijk meer gericht op de mens als individu 

dan op de mens als werknemer (bijvoorbeeld de volksverzekeringen). 

Alhoewel hier geen direct oorzakelijk verband bestaat tussen de 

omvang van de uitkeringen en de factor arbeid, bestaat in principe 

de mogelijkheid deze, althans ten dele, te financieren uit de 

algemene middelen, voorzover dat mogelijk is op grond van de 

besparingen door de beëindiging van de WIR premies. 

- de inkomstenbelasting heeft in de perceptie van de mensen een veel 

groter invloed op het verschil tussen netto en bruto inkomen dan de 

BTW. Los daarvan kan de inkomstenbelasting expliciet gezien worden 

als het alleen belasten van arbeid. BTW, met als heffingsgrondslag 

de toegevoegde waarde, is daarmee zowel gebaseerd op de factor 

arbeid als op de factor'kapitaal. 
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Samenvattend kan gestelde  worden dat heffingen ofwel gericht zijn op de 

loonsom van de werknemers (sociale premieheffing), ofwel op de 

productiefactor kapitaal, te weten: de winst. 

Tegen deze achtergrond is het wellicht wenselijk te bezien of een 

verschuiving binnen deze belastingen en premies mogelijk is. Vanuit de 

fundamentele scheiding in doelstellingen voor enerzijds belastingen en 

anderzijds sociale premies, lijkt het overigens niet gewenst alleen op 

grond van de wenselijkheid tot kostenverlaging van de factor arbeid 

over te gaan tot fiscalisering van de sociale premies (een precedent 

is er echter wel: de WWV). 

Tegen de achtergrond van' bovenstaande overwegingen worden de volgende 

wijzigingen bepleit: 

- AKW, AAW, AWBZ en AOW zijn zodanig algemene verzekeringen, dat 

gedeeltelijke fiscalisering hiervan voor de hand ligt, ook omdat ze 

met uitzondering van de laatste volledig door de werk-

gever betaald worden. 

Een gedeelte van de lastenverlichting voor het bedrijfsleven, alsmede 

het restant van de WIR, zouden hiervoor prioritair kunnen worden 

aangewend. 

- Een kostenneutrale verlaging van de inkomstenbelasting, 

gecompenseerd door een verhoging van de BTW. Los van de hierdoor 

optredende relatieve vermindering van de kosten van de factor 

arbeid, leidt deze maatregel ook tot verbetering van onze 

concurrentiepositie en draagt deze vermoedelijk bij aan de 

vermindering van de belastingfraude die in de sfeer van de 

inkomstenbelasting vermoedelijk hoger is dan in de sfeer van de BTW. 

3.8 Relatie tussen de lonen en salarissen in het bedrijfsleven en bij de 

overheid. 

Primair moet via de arbeidsmarkt een goede koppeling bestaan tussen de 

inkomens bij de overheid en die daarbuiten. Alhoewel het duidelijk is, 

dat een te hoog loonniveau bij de overheid tot een ontoelaatbare druk 

op het loonpeil' van het bedrijfsleven leidt -en daardoor op zijn 

concurrentiepositie-, mag anderzijds dit niveau ook niet te laag zijn. 

Het is al evenmin in het belang van het bedrijfsleven als er niet 

voldoende bekwame medewerkers in overheidsdienst zijn. 
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Naar aanleiding van bovenstaand uitgangspunt kan voor de huidige 

situatie het volgende opgemerkt worden: 

- De hogere ambtenaren hebben een relatief laag (netto) inkomen; 

- De lagere categorieën werknemers in overheidsdienst hebben een 

relatief hoog netto inkomen; 

- Bepaalde beroepsgroepen werknemers in overheidsdienst komen in de 

commerciële sector slechts in beperkte aantallen voor. Omdat de 

overheid globaal alle HBO en WO opleidingen gelijkelijk honoreert 

heeft dit tot effekt, dat ambtenaren en trendvolgers met dit 

opleidingsniveau betaald worden overeenkomstig het HBO en WO niveau 

van de beroepsgroepen, die wel in grote aantallen in de commerciële 

sfeer werkzaam zijn. Deze beleidsmatig gekozen koppeling leidt tot 

een relatief hoog inkomensniveau in deze beroepsgroepen, waarvoor 

geen duidelijke redenen bestaan. 

- De overheid dient een veel flexibeler -op de arbeidsmarkt gebaseerd-

salarisbeleid te voeren. Daartoe moeten voor bepaalde categorieën 

werknemers tijdelijke toeslagen mogelijk zijn en voor andere 

categorieën stabilisering van het uitbetaalde salarisniveau. 

Er dient echter geen verschil in beloning nagestreefd te worden 

tussen de collectieve en de marktsektor. 
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4. HET FUNCTIONEREN VAN DE ARBEIDSMARKT 

Op de arbeidsmarkt zijn een aantal verstarrende mechanismen werkzaam. 

Het beleid dient derhalve gericht te zijn op het wegnemen van 

belemmeringen, om de werking van de arbeidsmarkt te bevorderen en deze 

flexibeler te maken. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende 

maatregelen: 

- Bevordering van de mobiliteit op de arbeidsmarkt door middel van het 

creëren van fiscale faciliteiten met betrekking tot verhuis- en 

(her)inrichtingskosten en ter compensatie van verliezen op onroerend 

goed, alsmede het met voorrang beschikbaar stellen van woonruimte. 

- Realiseren van meer op de technische ontwikkelingen georiënteerde 

leerplannen in het onderwijs. 

- Verruimen van het aantal leer- en arbeids/stageovereenkomsten bij 

bedrijven en instellingen, als onderdeel van een 'jeugdwerkplan' 

(50.000 extra plaatsen op jaarbasis). 

- Opzetten van een adequaat stelsel van om-, her- en bijscholing 

(zeker van belang bij een kennisintensief productiepakket). 

- Invoeren van een verplichting tot deelname aan scholingsactivi-

teiten voor werklozen, die uitkeringsgerechtigde zijn. 

- Aanpassen van het pensioenstelsel gericht op vergroting van de mobi-

liteit. 

- Versoepelen van de ontslagbepalingen. Bij sterk variërende 

afzetmogelijkheden dient de nodige flexibiliteit te bestaan voor het 

aantrekken en ontslaan van werknemers, om ontoelaatbare risico 's 

voor de onderneming te vermijden. Voor werknemers onder de 25 jaar 

dient pas na twee jaar bij dezelfde werkgever volledige 

ontslagbescherming te gelden. 

- Versnellen van ontslagprocedures, onder handhaving van de 

toetsingsnormen. Behoudens uitzonderingen stellen wij voor het 

Arbeidsbureau te binden aan een termijn van vier weken, terwijl de 

opzegtermijn ingaat op het moment dat de ontslagprocedure is ingezet. 

- Verruimen van de bestaande wetgeving die de noodzakelijke flexibi-

liteit in de arbeidsuren belemmert, zoals de arbeidswet en de 

winkelsluitingswet. De sociale partners zullen bereid moeten zijn 

hierop in CAO-verband in te spelen. Ook zal de overheid -als 
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werkgever- de bedrijfstijd dienen te verlengen. 

- Het arbeidsvoorzieningenbeleid zal effectiever tot stand kunnen 

komen als de sociale partners samen met de overheid de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid hiervoor op zich nemen. Deze zogenaamde 

tripartiete-bestuursvorm dient zo spoedig mogelijk tot stand te 

komen. Daarbij moet overleg op provinciaal en regionaal niveau zeker 

gesteld worden, zonder dat daardoor aan de landelijke besluitvor-

mings- en uitvoeringsstructuur afbreuk wordt gedaan. 

Aansluitend op hetgeen hierboven werd voorgesteld met betrekking tot 

het opzetten van een systeem van om-, her- en bijscholing, vraagt de 

commissie extra aandacht voor degenen die gerekend worden tot de 

minderheidsgroepen. Zij acht het noodzakelijk dat dergelijke 

scholingen zodanig worden opgezet dat de leden van minderheidsgroepen 

vanuit de situatie waarin zij verkeren, een reële aansluitings-

mogelijkheid op deze scholing wordt geboden. Indien daartoe aanleiding 

bestaat moeten speciale regelingen op het terrein van subsidie of 

uitkering ertoe bijdragen hiervoor optimale condities te scheppen. 
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5. BEPERKING VAN HET AANBOD VAN ARBEIDSKRACHTEN EN VERDELING VAN DE 

BESCHIKBARE ARBEIDSMENSJAREN. 

Uitbreiding van de hoeveelheid zinvolle werkzaamheden is van het 

grootste belang om de perspectieven van de individuele burger te ver-

groten. 

Daarnaast is het echter ook van groot belang om te bezien op welke 

wijze de vraag naar deze zinvolle werkzaamheden tot stand komt en of 

het mogelijk en gewenst is om deze vraag te beperken, omdat de uit-

breiding van de werkgelegenheid in de marktsector op zichzelf niet 

voldoende zal zijn om de doelstelling van duurzame volledige werkge-

legenheid op middellange termijn te kunnen realiseren. 

Vraagbeperking is een instrument dat als zodanig ook een bijdrage 

zal kunnen leveren aan de beperking van de discrepantie tussen vraag 

en aanbod. 

Vraagbeperking kan enerzijds ontstaan, doordat een geringer aantal 

burgers om zinvolle werkzaamheden vraagt en anderzijds doordat er per 

burger een geringer volume gevraagd wordt. In de paragrafen 5.1 en 5.2 

zullen deze twee mogelijkheden nader worden uitgewerkt. Daarbij wordt 

een beperking aangebracht, door uitsluitend het aantal burgers dat 

betaalde arbeid wenst, en de hoeveelheid betaalde arbeid per burger, 

te beperken. De mogelijkheden die er zouden kunnen zijn om de vraag 

naar overige nuttige werkzaamheden te beperken zijn uiterst gering. 

Bovendien staan wij juist een beleid ter duidelijke vergroting van het 

aanbod van dergelijke werkzaamheden, en  tar  vergroting van hun 

maatschappelijke waardering, voor. Gelijktijdige maatregelen ter 

beperking van de behoefte bij de burger om dergelijke werkzaamheden 

uit te doen voeren, verstaan zich slecht daarmee. 

5.1. Beperking van het aanbod van het aantal burgers dat betaalde 

arbeid wenst. 

Er zijn vele -onderling sterk uiteenlopende- maatregelen mogelijk, die 

het aantal burgers dat om betaalde arbeid vraagt, kunnen reduceren. 

Wij onderscheiden mogelijke maatregelen oop de volgende terreinen: 

- Verlenging initiële opleidingsduur; 
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- Educatief verlof; 

- Vervroeging uittreding uit het arbeidsproces; 

- Maatschappelijke dienstplicht; 

- Fiscale maatregelen. 

Achtereenvolgens worden de mogelijke maatregelen op deze terreinen 

kort besproken en zullen aanbevelingen worden gedaan. 

5.1,1 Verlenging initiële opleidingsduur. 

Verlenging van de opleidingsduur kan op twee manieren bewerkstelligd 

worden. Het meest drastische is een verhoging van de leerplichtige 

leeftijd. Minder drastisch is het om schoolopleidingen langer te laten 

duren. Als dan veel leerlingen, die langere opleiding voltooien, zal 

de gemiddelde opleidingsduur toegenomen zijn. 

Uitgangspunt van onze benadering is, dat een dwangmatige en voor 

iedereen geldende verhoging van de leerplichtige leeftijd, alleen dan 

verantwoord is, als het voor de jongere strikt nodig is om een oplei-

ding te volgen teneinde een maximale kans op ontplooiing te krijgen. 

Noodzakelijk is, dat er een aan de jongere aangepast schoolprogramma 

ontwikkeld is en dat de jongere voldoende belangstelling heeft voor de 

schoolsituatie. Gezien de wens van een grote groep jongeren om niet 

te lang in de schoolbanken te zitten -zoals bijvoorbeeld blijkt uit de 

gang van zaken bij de realisering van de partiële leerplicht- en het 

feit dat het onderwijs zo is ingericht dat algemene basiskennis en 

aanzetten tot zelfredzaamheid tot het 15 
e

Jaar de nadruk krijgen, 

is er geen -uit de onderwijssituatie voortkomende- reden om de 

leerplicht te verlengen. Gezien ons hiervoörgenoemde uitgangspunt 

menen wij dan ook dat verhoging van de leerplichtige leeftijd 

ongewenst is. Degenen die hier voorstander van zijn dienen te bedenken 

dat onderwijs aan jongeren die zulks niet wensen, niet alleen 

onbegonnen werk voor de docenten is, maar zelfs averechts kan werken 

ten opzichte van de door hen nagestreefde doelstellingen. 

Verlenging van onderwijsvormen moet primair gemotiveerd kunnen worden 

vanuit een dringende onderwijskundige noodzaak,  òf  vanuit de op de 

arbeidsmarkt gewenste kennis en kunde. Het recente verkorten van de 

universitaire studie is -los van alle denkbare kritiek op de 

uitvoeringsvorm en met name op de slechte uitvoering van de vervolg- 
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opleiding in de vorm van de tweede fase- juist een goede zaak. Het 

langer dan nodig houden van jongeren in een pure opleidingssituatie 

is niet gewenst. Enerzijds zal dat in de regel voor de jongere 

onbevredigend zijn, anderzijds zal dat, maatschappelijk gezien, veelal 

tot (financiële) verspilling leiden. 

In deze niet specifiek op het onderwijs gerichte nota kunnen wij ons 

niet gedetailleerd bezig houden met alle denkbare verlengingsmogelijk-

heden van de vele onderwijsvormen. Wij kunnen slechts aangeven, dat 

wij jeugdwerkloosheid niet als een geschikte aanleiding zien om oplei-

dingen te verlengen. Overigens zal ook zonder verlenging van de cur-

susduur een grote jeugdwerkloosheid leiden tot een gemiddeld langere 

opleidingsduur. Enerzijds omdat jongeren door een geringere 

gemotiveerdheid vaker blijven zitten, anderzijds doordat zij 

vervolgopleidingen kiezen die zij, bij het alternatief van het 

vinden van een arbeidsplaats, niet gekozen zouden hebben. Op zich 

dienen deze beslissingen van ouders en jongeren gerespecteerd te 

worden, doch zij dienen uitdrukkelijk niet door middel van overheids-

maatregelen gestimuleerd te worden. 

Wel is van groot belang dat elke jongere een plaats in het leerling-

wezen kan krijgen, als hij zulks wenst. Overheid en sociale partners 

dienen de mogelijkheid daartoe zoveel mogelijk tot stand te brengen. 

Aangezien het onmogelijk is dat snel te realiseren en omdat niet voor 

elke jongere het leerlingwezen een optimale scholingsmogelijkheid 

inhoudt, dient naast het leerlingwezen het KMBO een duidelijke rol te 

krijgen. Daartoe dienen de noodzakelijke financiële middelen beschik-

baar te worden gesteld. Om deze additionele rol goed te kunnen vervul-

len dient het KMBO aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

1. De toetreding moet in principe drempeivrij zijn, dat wil zeggen dat 

er een zekere differentiatie in de aangeboden stof moet zijn. 

Daarop aansluitend dient er een gedifferentieerde diplomering te 

zijn, waarbij het hoogste niveau aansluiting kan geven tot het 

tweede jaar van de primaire beroepsopleiding, af, als er geen 

tweede jaar is, tot een eventueel bestaande vervolgopleiding. 

2. Het vakgerichte onderwijs moet maximaal op toepasbaarheid in het 

beroep zijn toegesneden. De beroepsoriënterende fase moet tijdens 
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het LBO voltooid zijn. Er moet gebruik gemaakt worden van stages. 

Om in het leerlingwezen de gewenste uitbreiding te realiseren moet aan 

een aantal voorwaarden worden voldaan. Uitgangspunt daarbij is dat de 

tijd, doorgebracht in het leerlingwezen, in essentie een opleidings-

periode is. 

Tegenover de, op grond daarvan noodzakelijke, tegemoetkoming aan de 

wensen van werkgeverszijde dient wel een controlemogelijkheid op de 

kwaliteit van de plaatsen en van de begeleiding te staan. Bij niet 

voldoen aan de te stellen eisen, kan een werkgever de mogelijkheid om 

deel te nemen aan het leerlingwezen worden ontnomen. 

Samengevat geldt dat de bijdrage via verlenging van de onderwijsduur 

aan de beperking van de vraag naar betaalde arbeid alleen dient te be-

staan uit uitbreiding van het aantal deelnemers aan het leerlingwezen 

en het KMBO.  

Alle overige invloeden daarop, door verlenging of verkorting van de 

cursusduur, zullen marginaal van omvang zijn en zullen alleen uit de 

onderwijsnoodzaak  òF  de op de arbeidsmarkt gestelde eisen mogen voort-

komen. 

Verhoging van de leerplichtige leeftijd wordt afgewezen. 

5.1.2. Educatief verlof. 

De primaire drijfveer tot wederkerende educatie, en dus ook tot educa-

tief verlof, behoort de noodzaak tot bijscholing in het uitgeoefende 

beroep of omscholing naar een ander beroep te zijn, dan wel vergroting 

van de algemene funderende kennis. De werkloosheid behoort voor het 

verlenen van educatief verlof aan werkenden geen doorslaggevende rol 

te spelen. Voor de financiering van educatief verlof kan echter wel 

ingespeeld worden op de mogelijkheden die de huidige situatie biedt. 

Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds volwassenen-

educatie voor niet-werkenden en voor werkenden buiten hun werktijd en 

anderzijds volwasseneneducatie voor werkenden in werktijd. De eerste 

categorie wordt in dit hoofdstuk niet verder behandeld, omdat zij 

geen directe invloed heeft op de vraag naar arbeid; de tweede wel, 

omdat de daaraan participerende werknemers tijdelijk niet werken. 

Er dient een scherp onderscheid gemaakt te worden tussen een wettelij- 
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ke verplichting van werkgevers om werknemers gedurende een bepaalde 

tijd educatief verlof te geven en de mogelijkheid dat sociale partners 

in een CAO op enigerlei wijze op dit punt afspraken maken. 

Een wettelijke verplichting tot educatief verlof wordt afgewezen. Een 

dergelijke verplichting leidt tot eenzijdige kostenverhoging voor on- 

dernemingen en introduceert noodgedwongen een star regelingenstelsel, 

dat verre van optimaal werkt in de sterk uiteenlopende bedrijfssitua-

ties, alsmede een bureaucratisch en kostbaar controleapparaat. Het is 

wel gewenst dat de overheid een conditiescheppend beleid voert en dat 

de sociale partners overeenkomen een gedeelte van de financiële ruimte 

te besteden aan educatief verlof; Argument voor de werkgever kan daar-

bij zijn een verbeterde inzetbaarheid van de werknemer, en als argu-

menten voor de vakbonden kunnen dienen een onderbreking van de routine 

van de gewone werkzaamheden en de mogelijkheid tot verdere ontplooiing 

van de werknemer. Voor beiden kan als bijkomend positief punt gelden 

dat als neveneffect soms werklozen tijdelijk aan werk geholpen kunnen 

worden. In veel gevallen zal dit helaas onmogelijk zijn omdat inleren 

van de voor de functie noodzakelijke kennis en kunde, binnen de 

beschikbare tijd en de financiële mogelijkheden, niet haalbaar is. 

De conditiescheppende maatregelen van de overheid mogen slechts in 

zeer beperkte mate kosten voor haar meebrengen. Uitgangspunt van edu-

catief verlof behoort te zijn dat werknemers die met dit verlof gaan, 

hun salaris doorbetaald krijgen. Het is anders niet aannemelijk dat 

er voldoende bereidwilligheid is om te participeren en deze bereid-

willigheid is essentieel om tot optimale bijscholingsresultaten te 

komen. 

De overheidsfaciliteiten kunnen het volgende behelzen: 

1. Uitbetaling van een uitkering aan de werkgever gedurende de tijd 

dat deze een arbeidsplaats van een op educatief verlof gestuurde 

werknemer iet een werkloze bezet. Betrokken tijdelijke werknemer 

krijgt dan het in die functie gangbare inkomen. Een dergelijke 

betaling zal in de tijd gelimiteerd moeten zijn, tot bijvoorbeeld 

1 jaar. Als aanvullende eis zal gesteld moeten worden dat de 

plaatsvervanger een loonvervangende uitkering geniet. De periode 

van uitbetaling van de loonsubsidie aan de tijdelijke werkgever 

zou niet mogen meetellen voor de duur waarover de loonvervangende 

uitkering verstrekt wordt. 
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2. Coördinatie en stimulering van de uitbouw van bestaande bijscho-

lingsmogelijkheden. Teneinde een optimale voorzieningsstructuur te 

verkrijgen, kunnen bedrijfstakken of individuele ondernemingen 

onderwijsinstituten voor eigen werknemers oprichten. De kosten van 

deze opleidingen moeten gefinancierd worden door de gebruikers er-

van. Overheidssubsidie is slechts mogelijk om de aanloopkosten van 

nieuwe activiteiten en de noodzakelijke bestuurs- en overlegstruc-

tuur te financieren. 

3. De overheid als werkgever zal ook de bijscholingsactiviteiten 

intensiveren op een aan de ontwikkelingen in het bedrijfsleven 

aangepaste schaal. 

Wij verwachten dat tegen 1990 op deze wijze gemiddeld 1-25% van de 

werktijd van actieve werknemers besteed wordt aan voor het beroep 

geschikte wederkerende educatie. 

Samenvattend kan gesteld worden dat wederkerende educatie voor actieve 

werknemers van groot belang is en in beperkte mate kan leiden tot 

tijdelijke herbezetting door werklozen. Sociale partners zullen 

globale afspraken moeten maken over deze volwasseneneducatie. 

De overheid dient een stimulerend beleid te voeren, hetgeen niet tot 

aanmerkelijke kosten mag leiden. 

5.1.3. Vervroeging uittreding uit het arbeidsproces. 

Duidelijk is dat de vraag naar arbeid gereduceerd kan worden door ge-

dwongen vervroegde uittreding, of door het, op basis van het aanbieden 

van gunstige financiële voorwaarden, vrijwillig vervroegd uittreden. 

In zijn algemeenheid dient vervroegde uittreding op basis van vrijwil-

ligheid positief beoordeeld te worden. Bestonden er aanvankelijk onder 

oudere werknemers vaak emotionele weerstanden, tegenwoordig is er een 

tendens van waardering voor het eerder wegvallen van de verplichting 

tot werken te bespeuren. 

Dit gaat zelfs zover dat vele oudere werknemers er feitelijk op reke-

nen dat in CAO's gemaakte tijdelijke VUT-afspraken, gecontinueerd zui-

len worden en zodoende al enigszins als verworven recht beschouwd 
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Ook voor werkgevers bieden VUT-regelingen belangrijke voordelen. 

Oudere werknemers tonen veelal immers, naast positieve punten als 

ervaring en stabiliteit, ook minder positieve punten. Zo is vaak de 

kennis verou- derd en valt bijleren soms moeilijk, de fysieke 

conditie is minder en het ziekteverzuim is hoger; ook de bereidheid 

tot het oppakken van nieuwe taken is vaak beperkter. Tenslotte geldt 

nog, dat de oudere werknemer veelal relatief duur is. 

Een nadeel van regelingen tot vervroegd uittreden is dat er, op lange 

termijn, wellicht weer behoefte zal gaan ontstaan aan een -in de jaren 

gemeten- langduriger werkzaam leven, zulks als gevolg van demografi-

sche veranderingen. Tegen die tijd zijn de kosten van een vervroegd 

uittreden slecht op te brengen. Of daadwerkelijk weer behoefte gaat 

ontstaan aan een langduriger deelname aan het betaalde arbeidsproces 

zal onder andere afhangen van de toekomstige ontwikkeling van de 

productiviteit per gewerkt uur. 

In elk geval noopt ons deze eventueel weer noodzakelijke verhoging van 

de uittredingsleeftijd, tot het bepleiten van tijdelijke regelingen. 

Een officiële verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd wordt 

afgewezen. Er is voor deze afwijzing nog een andere reden. De daar-

voor, in het voor pensioenen gehanteerde kapitaaldekkingstelsel, beno-

digde gelden zijn niet op te brengen. 

Vooralsnog zijn vrijwillige uittredingen op een minimumleeftijd van 55 

jaar acceptabel en met een minimumleeftijd van 58 jaar zeer gewenst. 

Over de financiering daarvan dienen werkgevers en werknemers per CAO 

afspraken te maken. Er ligt geen taak voor de overheid bij de finan-

ciering ervan. Wel dient de overheid een zodanig conditiescheppend be-

leid te voeren dat er geen belemmeringen bestaan tegen een dergelijke 

handelwijze. 

Een belangrijke vraag is of op de VUT-uitkering een korting gereali-

seerd moet worden, indien betrokkene -gedurende de looptijd van die 

uitkering- inkomsten uit arbeid geniet. 

Momenteel is dat, behalve voor overheidspersoneel, niet het geval. Als 

ervan uitgegaan wordt dat de VUT op grond van maatschappelijke werk-

gelegenheidsoverwegingen mogelijk gemaakt wordt, dan is de huidige 

practijk, dat vrijwel geen sprake is van dergelijke kortingen, 

eigenlijk niet te verdedigen. 
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Bezwaren tegen dergelijke kortingen liggen in de complexe uitvoerings-

en controleorganisatie en -meer principieelin het feit, dat de VUT 

veelal als een recht van gelijke orde als het pensioen gezien wordt, 

waarnaast ook inkomsten uit arbeid genoten mogen worden. 

Fundamenteel anders is echter dat pensioen in beginsel een zelfver-

diend 'uitgesteld loon' is, terwijl de VUT-gelden opgebracht worden 

door de werkgevers en de actieve werknemers, met de bedoeling om een 

bijdrage aan de werkgelegenheid voor anderen te leveren. Nadere studie 

is vereist ten aanzien van de mogelijkheid kortingen op de VUT-uitke-

ring -eventueel in de vorm van een extra-belasting- ingeval inkomsten 

uit arbeid worden genoten. 

Omdat relatief veel (potentiële) werklozen qua opleiding gericht zijn 

op arbeid in de overheidssfeer, en juist in deze sector herbezetting 

redelijk gewaarborgd lijkt, verdient het ernstige overweging de moge-

lijkheid van deeltijd-VUT bij de overheid te introduceren voor perso-

neelsleden boven een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld 50 jaar. 

Gedurende een beperkt aantal jaren kan de overheid nog gebruik maken 

van de kennis van de betrokken werknemers. Meestal zal deze bijdrage 

ook in 40-60% van de normale werktijd tot zijn recht kunnen komen. 

Voor de betrokken werknemer ontstaat het voordeel dat hij vroe-

ger in zijn leven andere activiteiten kan ontplooien met een accepta-

bele inkomensachteruitgang, zonder een abrupte onderbreking van het 

met zijn werk samenhangend relatiepatroon. 

Als richtsnoer voor de financiële consequentie zou gekozen kunnen wor- 

den voor de optie dat de werknemer zelf 50% van het totale nadeel 

opvangt en de rest door de werkgever gedragen wordt. 

Omdat er bij deze vorm van deeltijd-VUT sprake zal zijn van een hoog 

herbezettingspercentage (en daardoor bezuiniging op de sociale uitke-

ringen), en er voor de werkgever sprake is van een ongewone situatie 

terwijl het de individuele werknemer voor vrij grote financiële conse-

quenties stelt, lijkt het legitiem dat de overheid, als werkgever, de 

helft van het nadeel opvangt. De werknemer ontvangt dan voor  by.  50% 

werken een loon van 75%. De verdere opbouw van pensioenrechten vindt 

dan eveneens plaats op basis van deze 75% van het normale salaris. 
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Het lijkt aannemelijk dat op basis van deze opzet wellicht heel wat 

overheidspersoneel reeds op jongere leeftijd bereid zal zijn om de 

vraag naar betaalde arbeid te verminderen, zodat er meer mogelijkheden 

tot tewerkstelling van anderen (jongeren) ontstaan. 

Afgezien van VUT-regelingen op vrijwillige basis, wordt bij gedwongen 

ontslagen een selectief ontslag van ouderen (boven 571  jaar) veelal 

als verantwoord gezien. 

De overheid heeft dat door een royaal hanteren van de WWV-regeling in 

veel gevallen voor de werkgevers en voor de betrokken werknemers fi-

nancieel aantrekkelijk gemaakt. De werkgever suppleerde in veel geval-

len tot (nagenoeg) het daarvoor verdiende netto-loon. Thans zijn der-

gelijke suppleties sterk aan banden gelegd. 

Een dergelijk selectief ontslag voor boven-57-jarigen levert slechts 

daarom een bijdrage aan de vermindering van de vraag naar betaalde 

arbeid, omdat betrokkenen niet meer als werkloos geregistreerd worden 

en omdat zij, gezien hun relatief goede financiële situatie en hun 

zeer beperkte kansen op de arbeidsmarkt, ook feitelijk meestal niet 

meer uitzien naar betaalde arbeid. 

Het hanteren van overheidsmiddelen -in de vorm van WWV- om vervroegd 

uittreden te financieren -en toevallig voor die bedrijven die collec-

tief ontslag dienen te geven- is in feite een vrij willekeurige maat-

regel; meer sociaal dan economisch te verdedigen. 

Wij zijn van mening dat de regel van een, qua leeftijd, goede afspie-

geling van het personeelsbestand bij collectief ontslag hersteld be-

hoort te worden. Slechts als op grond van de hantering van die regel 

werknemers van 571  jaar of ouder ontslagen worden, kunnen die werkne-

mers voor een speciale tegemoetkoming in het kader van de WWV in aan-

merking komen. 

Afkeuring op grond van de WAD is bij herhaling feitelijk gehanteerd 

als mogelijkheid om oudere werknemers op een voor hen financieel ac-

ceptabele wijze aan het arbeidsproces te onttrekken. Dit oneigenlijke 
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gebruik van de WAD moet krachtig tegengegaan worden. Ingeval van par-

tiële afkeuring dient bij het niet kunnen vinden van betaalde arbeid 

de restcapaciteit volgens de normen van werkloosheid behandeld te wor-

den. Een doortastende aanpak is nodig, gezien de omvangrijke financië-

le consequenties van de groei van de WAD-uitkeringen en omdat er spra-

ke is van onbillijkheid als de kans op afkeuring en de hoogte van het 

afkeuringspercentage sterk afhangen van factoren die feitelijk nauwe-

lijks een relatie met de arbeidsgeschiktheid hebben. 

Samenvattend kunnen wij stellen dat het gewenst is dat de sociale 

partners alsmede de overheid als werkgever, op basis van tijdelijk-

held, op grote schaal VUT- en deeltijd-VUT-regelingen overeenkomen. 

Met name door verlaging van de leeftijdsgrens en van de deeltijd-VUT 

voor overheidspersoneel verwachten wij enige daling van de vraag naar 

betaalde arbeid. 

5.1.4. Maatschappelijke dienstplicht. 

Een beperkt gedeelte van de mannen van een specifieke leeftijdscatego-

rie wordt opgeroepen voor de militaire dienst, waarbij het op grond 

van individuele bezwaren mogelijk is in plaats daarvan een niet-mili-

taire functie te vervullen. 

Deze regeling kan op twee manieren gecritiseerd worden: 

1. In de geïndividualiseerde, geëmancipeerde samenleving die wij voor-

staan, is er geen reden meer om jonge vrouwen vrij te stellen van 

het verrichten van maatschappelijk noodzakelijke diensten. 

2. Een deel van de jonge mannen wordt op basis van toevalligheid be-

voordeeld boven een ander deel, doordat zij niet opgeroepen worden 

voor militaire dienst. 

Deze kritiekpunten in combinatie met enerzijds de jeugdwerkloosheid 

en anderzijds de grote maatschappelijke noden die bij gebrek aan be-

taalbare werkkracht niet vervuld worden, suggereren sterk dat het ver-

standig is een algemene maatschappelijke dienstplicht te introduceren. 

Enkele basispunten daarvan zouden het volgende inhouden. 

In principe wordt elke jongere in zijn 
19e 

 of 
 20e 

 levensjaar voor 
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de duur van een jaar, voor het verrichten van maatschappelijke dienst-

verlening opgeroepen. Zij die dan nog onderwijs (inclusief het leer-

lingwezen) volgen, worden direct na het beëindigen van het onderwijs 

opgeroepen. De huidige militaire dienstplicht blijft bestaan en wordt 

als áén der mogelijkheden tot vervulling van de maatschappelijke 

dienstplicht gezien. Vrijstelling van de maatschappelijke dienstplicht 

wordt op grond van individuele omstandigheden, dan wel onmisbaarheid 

voor andere functies in de samenleving, gegeven. Daarbij worden vrij 

strikte criteria gehanteerd. 

De inzet buiten de strijdkrachten kan alleen plaatsvinden in niet-

commerciële organisaties, zoals de overheid, stichtingen en vereni-

gingen. De additionaliteit van de te verrichten werkzaamheden zal 

strikt bewaakt dienen te worden, zodat er maximaal een weglekken van 

15-20% van reguliere arbeidsplaatsen ontstaat. Gedacht moet onder 

andere worden aan activiteiten in de zorgsfeer (bejaardenzorg, 

gezinszorg, ziekenhuizen, onderwijs). Er dient naar gestreefd te 

worden zoveel mogelijk aansluiting tussen de opleiding van betrokkene 

en de te vervullen taak te realiseren. Als honorering dient gedacht te 

worden aan het minimum(jeugd)loon. Normaliter zal bij de burgerlijke 

activiteiten de huisvesting van betrokken jongere dezelfde zijn als 

vâdr zijn oproep in dienst. 

Het is ons duidelijk dat deze suggestie zeer ingrijpend is en dat de 

eventuele Financiering en organisatie ervan een grootschalig project 

is. 

Eventuele invoering ervan zal -onder de veronderstelling dat een weg-

lek-effect van maximaal 20% realiseerbaar is- een belangrijke positie-

ve invloed op de jeugdwerkloosheid hebben en tot een belangrijke 

verbetering van de dienstverlening in een aantal sectoren van de 

samenleving leiden. Het is echter -zeker voor een liberale partij~ 

(zeer) de vraag of bovengenoemde voordelen wel opwegen tegen een zo 

ingrijpende inbreuk op de individuele vrijheid, wat de consequentie is 

van het dwangmatige karakter van een maatschappelijke dienstplicht. 

Daarom wil de commissie over de wenselijkheid van de invoering van een 

maatschappelijke dienstplicht vooralsnog geen eigen oordeel geven, 

maar de voorwaarden scheppen om hierover een discussie in de VVD te 

kunnen voeren. 
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Daarbij moeten voorts de volgende aspecten worden betrokken: 

De honorering -immers, minimum(jeugd)loon maakt de maatschappelijke 

dienstplicht tot een verkapt werken met behoud van uitkering- terwijl 

handhaven van de kinderbijslag en/of toekennen van een zakgeld inbreuk 

maakt op de zelfredzaamheid van het individu. 

Het dwangmatig karakter van een maatschappelijke dienstplicht vereist 

een sanctie, omdat het gevaar bestaat dat de opgedragen taken niet op-

timaal worden uitgevoerd. Het is zeer twijfelachtig of het sanctie-

apparaat ooit behoorlijk zal kunnen functioneren. 

Tot slot dient opgemerkt te worden dat, ofschoon zoveel als mogelijk 

gepoogd zal worden aansluiting tussen opleiding en maatschappelijke 

taak te realiseren, het een illusie zal blijven alle betrokkenen 

tegen de achtergrond van dit criterium optimaal te kunnen inzetten. 

5.1.5. Fiscale maatregelen. 

Maatregelen in de fiscale, of in de sociale premiesfeer kunnen òfwel 

stimuleren  òf  remmend werken om betaalde arbeid te zoeken. Hier 

bespreken wij alleen het wel of niet toe wensen te treden tot de ar-

beidsmarkt, ook al zal er veelal een relatie zijn tussen dergelijke 

maatregelen en het aantal uren betaalde arbeid, dat gevraagd wordt. 

De beïnvloeding van dit aantal uren wordt in de volgende paragraaf 

besproken. 

In feite kan toetreding tot de arbeidsmarkt alleen fiscaal beïnvloed 

worden door, als in een leefeenheid een hoofdverdiener is, het voor 

anderen uit deze leefeenheid financieel onaantrekkelijk te maken ook 

tot het arbeidsproces toe te treden. 

Maatregelen met dit oogmerk zijn volledig in strijd met de wens tot 

ontplooiingsmogelijkheden voor het individu en tot het stimuleren 

van de zelfredzaamheid. 

Zij zullen feitelijk ook zeer snel in strijd zijn met de uitgangspun-

ten van de emancipatie en in meer formele zin met de richtlijnen van 

de EG terzake. Dergelijke maatregelen worden dan ook afgewezen. In 

deze nota is het niet mogelijk meer in detail in te gaan op de ontmoe-

diging die uit kan gaan van de wijze van belastingheffing voor de 

leefeenheid, uitgaande van het draagkrachtbeginsel. Daardoor kan de 
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vraag naar betaalde arbeid afnemen (degene die feitelijk een kleine 

deeltijdfunctie wil, ziet er vanaf), maar eventueel ook toenemen 

(degene met een kleine deeltijdfunctie gaat feitelijk naar meer be-

taalde arbeidsuren zoeken). Wij kiezen uitsluitend voor het standpunt 

dat ontmoediging om toe te treden tot de arbeidmarkt nadrukkelijk 

geen doelstelling van de belastingheffing op het inkomen in leefeen-

heden mag zijn. 

5.2. Beperking hoeveelheid betaalde arbeid per burger, die betaalde 

arbeid verricht. 

In deze paragraaf bespreken wij de verdeling van het beschikbare aan-

tal arbeidsmensjaren over degenen die betaalde arbeid willen verrich-

ten. 

Er zijn verschillende modellen om het aantal uren dat én deelnemer 

aan het arbeidsproces werkt, te verminderen om zodoende meer personen 

betaalde arbeid te verschaffen. Globaal kunnen wij deze als volgt on-

derscheiden- - 

- Wettelijke maximering van het aantal uren betaalde arbeid per burger 

en/of leefeenheid; 

- Collectieve arbeidsduurverkorting of verplichte arbeidsduurverkor-

ting voor bepaalde groepen werknemers; 

- Individuele arbeidsduurverkorting (deeltijdwerk). 

Vervroegde uittreding uit het arbeidsproces en educatief verlof zijn 

reeds behandeld in de paragrafen 5.1.2. en 5.1.3., omdat deze meer 

gezien moeten worden als beperking van het aantal burgers dat betaalde 

arbeid wenst. Ook al is deeltijd-VUT in feite meer een beperking van 

het aantal uren betaalde arbeid, toch is deze, vanwege de grote samen-

hang met de volledige VUT, ook in paragraaf 5.1.3. behandeld. 

5.2.1. Maximaal toelaatbaar aantal uren betaalde arbeid. 

In sommige discussies wordt de mogelijkheid genoemd wettelijk het aan-

tal uren betaalde arbeid per jaar per burger of per leefeenheid vast 

te stellen. Practisch is hiermee dan steeds werk in loondienst be-

doeld, want andersoortige arbeid is nauwelijks op een enigszins be- 
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trouwbare wijze in arbeidsuren te vatten. 

Wij verwerpen een dergelijke aanpak. 

Beperking van het aantal werkuren pleegt een te sterke inbreuk op de 

individuele vrijheid en beperkt de mogelijkheid om contracten te slui-

ten. Daarbij komt dat het discriminatie van het werken in loondienst 

zou inhouden. Betaalde nevenverdiensten zouden erg moeilijk inpasbaar 

worden en er zou een apart, complex, regelingenstelsel met beroepsmo-

gelijkheden en een controleapparaat gecreëerd moeten worden. Er zullen 

massale ontduikingspogingen gedaan worden en de achting voor de wet 

zal verder dalen. In plaats van minder overheidsregelingen en 

bureaucratie, zoals door zeer velen gewenst, zou de burger aan nieuwe, 

wettelijke maatregelen onderworpen worden. 

Er zou ook sprake zijn van maatschappelijk  inefficiency.  Enerzijds 

door de kosten van het bureaucratische beheers- en controlesysteem en 

anderzijds door de geforceerde beperking van de mogelijkheden tot in-

zet van schaarse talenten. 

Behalve deze argumenten, die aangevoerd kunnen worden tegen een beper-

king van het uren betaalde arbeid per burger, geldt nog aanvullend het 

volgende bezwaar ten aanzien van een eventuele beperking per leefeen-

heid. Wij achten het onaanvaardbaar dat de hoogst individuele beslis-

sing om wel of niet een leefeenheid met een ander of met anderen te 

vormen, een zo drastische wettelijke consequentie zou hebben als een 

inperking van de vrijheid van het aantal tegen betaling te werken 

uren. 

Bovendien zou er een geweldige verstarring op de arbeidsmarkt ontstaan 

als het toelaatbare aantal te werken uren bepaald zou worden door het 

aantal uren dat een andere partner in de leefeenheid wei'kt. 

Samenvattend geldt dat wij geen wettelijke maatregelen ten aanzien van 

het maximale aantal tegen betaling te werken uren wensen en dat de 

vraag naar arbeid op deze wijze dus niet beperkt kan worden. 

5.2.2. Collectieve of gesegmenteerde arbeidsduurverkorting. 

Het normale arbeidspatroon was een vast aantal uren per week -tot voor 

kort 40 uur- te werken, vanaf het schoolverlaten tot aan de pensione-

ring; dat betekende gedurende ca. 40 jaar een dergelijk arbeids-

patroon. Sinds enige jaren is er sprake van een zekere beperking van 
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dit aantal jaren door vervroegde uittredingsmaatregelen. Zeer recent 

werd de 40 uur per week beperkt. 

Hier bespreken wij verdergaande beperking van de jaarlijkse en een 

daarmee samenhangende gemiddelde wekelijkse arbeidsduur. 

In de discussies die daarover allerwege gevoerd worden, tonen velen 

zich bezorgd over de gevolgen, zowel in economisch als in sociaal op-

zicht. Zonder de gevolgen van een enigszins omvangrijke arbeidsduur-

verkorting (ADV) te veronachtzamen, is het wel goed daarbij voor ogen 

te houden dat ook in het huidige patroon van arbeidsverdeling slechts 

een beperkt gedeelte voldoet aan het criterium van 'normale arbeids-

duur' . Sommigen werken per jaar meer uren of werken gedurende meer 

jaren (dat laatste vrij zeldzaam), anderen werken traditioneel al veel 

minder uren per jaar en/of een geringer aantal jaren. De maatschappij 

heeft deze varianten gemakkelijk opgevangen. 

De problemen, die sommigen voorzien rond een andere arbeidsverdeling, 

hebben dan ook niet zozeer te maken met de veranderende arbeidsduur 

als zodanig, doch veel meer met het plotselinge karakter ervan en de 

geringe tijdsduur die men zich dientengevolge gegeven acht om een 

passende oplossing door te voeren. 

Toch is er, terugblikkend naar een vrij recent verleden, ruimte voor 

een zeker optimisme over de mogelijkheid om tot een andere arbeids-

verdeling te komen. Aan het einde der vijftiger jaren werd voor een 

omvangrijk deel van de beroepsbevolking op betrekkelijk korte termijn 

een ADV doorgevoerd van 48 nar 40 uur per week. Deze ADV was tot op 

zekere hoogte voorts gekoppeld aan een verandering van een zesdaagse 

werkweek naar een vijfdaagse. 

Achteraf kan geconstateerd worden dat deze aanpassing, ondanks de ook 

toendertijd gehoorde sombere voorspellingen, in redelijke soepelheid 

is verlopen. Datzelfde geldt voor de feitelijke ADV die in de jaren 

daarna werd gerealiseerd in de vorm van verlenging van de vakanties. 

Uiteraard moet daarbij aangetekend worden dat dit verwezenlijkt werd 

in een ander economisch klimaat dan het huidige. Daartegenover staat 

dan weer dat er toen, 1h meer beroepsgroepen dan thans, schaarste op 

de arbeidsmarkt bestond en dat het feitelijke welvaartspeil bepaald 

niet lag boven het hedendaagse. 

Bij de te treffen maatregelen dient voorop te staan dat zij in hun 
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gevolgen de concurrentiepositie van het bedrijfsleven niet mogen 

aantasten, om te vorkomen dat een teruglopende rentabiliteit leidt tot 

ongewenste macro-economische ontwikkelingen, die op zich dan onder 

andere weer leiden tot het verlies van arbeidsmensjaren. Het is goed 

voor ogen te houden dat ADV niet zonder opofferingen in de inkomens-

sfeer kan worden doorgevoerd, maar ook, dat door niet doorvoering van 

ADV vergelijkbare inkomensoffers gevraagd zullen worden in de vorm van 

premieheffingen, die worden opgelegd om uitkeringen aan niet-werkenden 

te financieren. Een zeer belangrijk positief aspect van collectief 

doorgevoerde ADV met een adequaat inkomensoffer is, dat een zekere 

uniformering de naleving meer toetsbaar maakt en er zodoende aan kan 

bijdragen dat aarzelingen die er nu liggen, in de sfeer van 'wij 

willen wel meedoen, mits anderen een gelijkwaardige bijdrage leveren' 

gemakkelijker kunnen worden overwonnen. Dit geldt zowel voor de 

individuele werknemer als voor de individuele werkgever. 

Laatstgenoemde is zowel bezorgd over de concurrentiepositie van de 

door hem geleverde producten en diensten als over zijn positie op de 

arbeidsmarkt. Het mag niet zo zijn dat lange arbeidstijden als een 

belangrijk pluspunt bij aangeboden functies op arbeidsmarkt gaan 

tellen. Tegenover deze voordelen van een collectief doorgevoerde ADV 

staan ook belangrijke nadelen. Als belangrijkste nadeel moet genoemd 

worden dat er in bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt in het geheel 

geen overschotten, soms zelfs aanwijsbare tekorten zijn. De 

maatschappelijke aanleiding tot ADV bestaat daar niet en doorvoering 

ervan zou juist tot maatschappelijke schade gaan leiden. Een 

andersoortig nadeel is dat de bedrijfsorganisatorische omstandigheden 

soms zodanig zijn, dat collectieve ADV onevenredig veel bezwaren 

geeft, terwijl in veel andere gevallen de bezwaren zeer beperkt zijn. 

De ernst van deze bedrijfsorganisatorische vraagstukken hangt vaak af 

van de vrijheid die de onderneming heeft bij de werktijdindeling van 

de werknemers. Als deze flexibel inzetbaar zijn, zonder dat dit aan-

merkelijke kosten door toeslagen op het basisinkomen met zich mee-

brengt, zijn ze veelal oplosbaar. Als er nauwelijks sprake is van 

flexibiliteit zijn de problemen groot. Grote flexibiliteit uit zich 

onder andere in de mogelijkheid van bedrijfstijdverlenging en in bena-

dering van de werktijd op jaarbasis. Het invullen van functies op 

basis van uren werktijd per jaar kan leiden tot de beschikbaarheid van 

werknemers in piekperioden en vermindert uiteraard de behoefte aan 
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continue reservecapaciteit. 

Ontkoppeling van de arbeidstijd en de bedrijfstijd kan leiden tot een 

betere inzet van de productiemiddelen en tot gemakkelijker opvang van 

fluctuaties in de in te leveren goederen en diensten. Beide factoren 

leiden tot een productiviteitsverbetering, die bijdraagt aan het con-

currentievermogen van het bedrijfsleven. Zodoende wordt een bijdrage 

geleverd aan het zeker stellen van de werkgelegenheid op lange ter-

mijn. Niet vergeten mag worden dat ADV, bij evenredige 

inkomensbeperking, voor de werkgever tijdelijk ook een duidelijk 

financieel voordeel kan opleveren indien overcapaciteit en leegloop 

hierdoor beperkt worden. Dat is dan ook een belangrijke verklaring 

voor het feit dat het herbezettingspercentage vaak belangrijk beneden 

100% ligt. Getallen tussen 25% en 7090 kunnen zich, afhankelijk van de 

omstandigheden in de practijk voordoen. Alleen daar waar er sprake is 

van een volledig op formatieplaatsen toegespitste budgettering, kan in 

principe een vervanging van 100% gerealiseerd worden. Een dergelijke 

budgetteringsmethodiek wordt veelal in de kwartaire sector gehanteerd. 

Dat daar desondanks veelal geen 1000 herbezetting wordt doorgevoerd, 

komt omdat er behalve van ADV ook sprake is van bezuinigingsoperaties. 

Bedacht moet worden dat dezelfde bezuinigingsoperatie zonder ADV 

tot een grotere reductie in werknemersaantal geleid zou hebben dan met 

ADV. Een beperkte herbezetting zal in sommige gevallen simpelweg 

betekenen, dat bepaalde nuttige (dat wil zeggen renderende) 

werkzaamheden niet meer uitgevoerd worden. In een dergelijke situatie 

is er dan sprake van een vermindering van het nationaal product. 

Gezien de omvang van de werkloosheid dient de regering een dringend 

beroep op de sociale partners te doen om de noodzakelijk geachte ADV 

te realiseren. Als streefcijfer kan een gemiddelde arbeidsduur van 

36 uur per week in 1987 gelden. Aan het einde van de periode 1986-1990 

dient dit gemiddelde verder verlaagd te zijn. Er wordt van een gemid-

delde gesproken om aan te geven, dat de werknemer -binnen redelijke 

grenzen- flexibel inzetbaar moet zijn op basis van het aantal per jaar 

te vervullen werkuren. Er zal bovendien sprake moeten zijn van een 

gedifferentieerde invulling; schaarste op de arbeidsmarkt kan leiden 

tot een maximum van gemiddeld 38 uur per week, voor een beperkt aantal 

categorieën werknemers. 
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De overheid dient maximale ondersteuning aan dit proces te geven, 

onder meer door het eigen gedrag als werkgever en via financiële sti-

mulansen. 

De volgende maatregel kan op verantwoorde wijze een bijdrage leveren 

ter compensatie van met ADV samenhangende kosten. Op jaarlijks ver-

zoek van een onderneming kan per uur, dat de volletijdwerkers in dat 

jaar minder dan de overeengekomen werktijd per week gecontracteerd 

zijn geweest, een restitutie van 10% van de betaalde WW-premie (na 

samenvoeging van WW en WWV: van de gezamenlijke premie) plaatsvinden. 

Dit recht op restitutie vervalt als er meer dan een bepaald percenta-

ge, bijvoorbeeld 3%, van de gecontracteerde arbeidstijd is overge-

werkt. De arbeidsinspectie kan een verklaring afgeven dat zulks niet 

het geval is geweest. Op deze wijze wordt de onderneming 'beloond' 

voor haar bijdrage aan de beperking van het aantal werklozen. Vanzelf-

sprekend vindt geen restitutie plaats als er niet sprake is van volle-

dige herbezetting van de door ADV vrijkomende uren, of als de ADV het 

gevolg is van een arbeidsoverschot. 

Zoals hiervoor reeds aangegeven dient de overheid ADV te stimuleren 

door als werkgever een voorbeeldfunctie te vervullen. Tevens dient 

zij te bewerkstelligen dat voor alle door haar in de kwartaire sector 

(grotendeels) gefinancierde functies een overeenkomstig ADV-beieid 

gevoerd wordt. 

Indien het, ondanks een dergelijk beleid, niet lukt door overleg tus-

sen de sociale partners het aangegeven streefcijfer te benaderen, dan 

moet de overheid regelgevend kunnen optreden. Een dergelijke situatie 

zou ernstig te betreuren zijn. Desondanks zou dergelijke regelgeving 

dan toch geboden kunnen zijn, omdat een langdurige werkloosheid van 

globaal de huidige omvang hoogst ongewenst is en ADV in principe een 

middel is om een behoorlijke reductie van het bestaande werkloosheids-

niveau te bewerkstelligen. 

Als de overheid een arbeidsduur per werknemer per jaar zou vaststel-

len, dan zijn de volgende punten essentieel: 

a. Ontheffing moet mogelijk zijn op grond van schaarste op de arbeids-

markt, of - bij uitzondering- ten gevolge van dringende .bedrijfs-

organisatorische omstandigheden. 
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b. Enkele condities moeten met dwingende kracht aangegeven worden, te 

weten: tijdsevenredige looninlevering, wijzigingen in de arbeids-

wet, meer vrijheid voor de onderneming tot het vaststellen van be-

drijfstijd en arbeidstijd. 

Onzerzijds bestaat er twijfel of het mogelijk is deze noodzakelijke 

randcondities daardwerkelijk te realiseren, zonder in een omslachtig, 

bureaucratisch stelsel van regelgeving en toezicht daarop te verval-

len. Mochten de randcondities wel op een acceptabele manier te reali-

seren zijn, dan moet als laatste middel een dergelijk overheidsingrij-

pen kunnen plaatsvinden. 

De legitimering van een dergelijk -overigens minder gewenst- over-

heidsingrijpen in dezen is, dat als werkgevers en werknemers er niet 

in slagen voldoende rekening te houden met de belangen van werkzoeken-

den (die niet door de werkgevers en maar zeer ten dele door de werk-

nemersrepresentanten bij het overleg vertegenwoordigd worden), de 

overheid als hoeder van het belang van allen, dus ook van werklozen, 

tot een ingreep kan overgaan. 

Om overwerk af te remmen is het noodzakelijk de huidige fiscale bena-

dering van inkomsten daaruit voort te zetten en niet instemmend te 

reageren op vragen tot verlichting van het ioonbelastingtarief voor 

dergelijke inkomsten. 

Naast de collectieve ADV, die in principe voor alle werknemers geldt, 

is er alle reden om een aanvullende ADV voor bepaalde categorieën 

werknemers in te voeren. Een eerste categorie, die zich leent voor 

een dergelijke maatregel, zijn jeugdige werknemers. Onder hen is de 

werkloosheid immers het grootst en bovendien hebben zij in de regel 

minder financiële verplichtingen dan ouderen. Tot de leeftijd van 23 

jaar zou de jaarlijkse arbeidsduur tot maximaal 80%, en bij voorkeur 

tot 70% a 75% van de dan geldende arbeidsduur beperkt kunnen worden, 

tenzij betrokkene een schoolopleiding heeft afgerond waarvan een 

tekort op de arbeidsmarkt bestaat. Welke opleidingen dit betreft zou 

jaarlijks moeten worden vastgesteld. Tot de leeftijd van 18 jaar zou 

bij voorkeur een lager percentage, bijvoorbeeld 50%, overeengekomen 

moeten worden, voorzover men niet participeert in een leerlingwezen 

dat om onderwijstechnische redenen gedurende meer uren per jaar gege-

ven moet worden. Voor alle deelnemers aan het leerlingwezen zou in elk 

geval maximaal 80% van de jaaruren van de volletijdwerker realiseer- 
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baar moeten zijn. Op deze manier wordt de capaciteit van de leerling-

stelsels zonder veel extra kosten duidelijk vergroot. 

Het salaris van de aan ADV onderworpen jongeren dient evenredig te 

zijn aan de gewerkte tijd. Indien betrokkene uitkeringsgerechtigd 

geweest zou zijn als hij werkloos zou zijn, dan ontvangt hij een zo-

danige partiële uitkering, dat het salaris uit arbeid, vermeerderd met 

deze partiële uitkering, hoger is dan de uitkering bij volledige werk-

loosheid. Arbeid moet 'lonen' . Voor deelnemers aan het leerlingwezen 

wordt in principe alleen een salaris betaald voor zover er sprake is 

van substantiële productieve arbeid. Deelname aan het leerlingwezen 

dient ingeval van minimale opbrengst, wel recht op kinderbijslag of 

op hogereleeftijd op doorbetaling van de RWW-uitkering te geven. 

Het lijkt een aantrekkelijke gedachte -die ook een zekere billijkheid 

in zich heeft- de verplichting tot ADV -tot maximaal 800 van de gang-

barearbeidsduur- ook van toepassing te verklaren voor andere toetre-

ders tot of herintreders op de arbeidsmarkt, ongeacht hun leeftijd.  

Len  bezwaar is echter dat het, gegeven de heterogene samenstelling 

van deze groepering, vooralsnog bijzonder moeilijk lijkt een dergelij-

ke maatregel toetsbaar te maken. Voor zover ADV gestalte zal krijgen 

per bedrijfstak of onderneming is het wellicht mogelijk een dergelijke 

beperking op dat niveau te realiseren. Als collectieve maatregel lijkt 

ze minder geëigend. 

Bijzondere aandacht verdient nog de positie van diegenen die een 

functie vervullen die zich niet leent voor het verkorten van het 

aantal uren op jaarbasis. In dergelijke gevallen dient vrijstelling 

van de ADV verleend te worden, of een andersoortige invulling aan de 

ADV gegeven te worden. Omdat van betrokkenen in gelijke mate een 

financiële bijdrage in het kader van de ADV gevorderd zal worden, is 

het gewenst hun aandeel in de ADV via daartoe strekkende afspraken in 

de CAO of in de individuele arbeidsovereenkomsten te realiseren door 

reservering van hun financiële bijdrage. Deze reservering kan gebruikt 

worden om bezoldigde vrije tijd te geven, om éénmaal per vier of vijf 

jaar langdurig bijzonder verlof te hebben (bijvoorbeeld -ten dele-

voor educatieve doeleinden) of om het pensioneringstijdstip te 

vervroegen. 
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Samenvattend kan gesteld worden dat collectieve ADV voor alle werkne-

mers, en specifieke verdergaande ADV voor jeugdige werknemers, een on-

misbaar middel is tot het verminderen van de discrepantie tussen vraag 

en aanbod van betaalde arbeid. Er bestaat een grote voorkeur voor dat 

de sociale partners dit regelen. 

Zo dit, ondanks stimulerend overheidsbeleid, niet mogelijk blijkt, zal 

de overheid alleen dan zelf regelgevend moeten optreden als een aantal 

daarbij strikt noodzakelijke randcondities ook daadwerkelijk door de 

overheid geëffectueerd kunnen worden, zonder dat daarbij sprake is 

van een verstikkend netwerk van regelgeving en controle. Deze randcon-

dities moeten bewerkstelligen dat de concurrentiepositie van het 

bedrijfsleven niet geschaad wordt door dit overheidsingrijpen. Mochten 

de randcondities wel op een acceptabele manier te realiseren zijn, dan 

moet -als laatste middel- de overheid regelgevend kunnen optreden. 

5.2.3. Individuele arbeidsduurverkorting (deeltijdarbeid). 

Deeltijdarbeid is in de organisatie in veel situaties goed inzetbaar. 

Het valt te verwachten, dat de wens naar flexibeler inzet van werk-

nemers de mogelijkheden daartoe nog zal vergroten. Vele werknemers 

stellen ook prijs op deeltijdwerk, mits aan een aantal voorwaarden is 

voldaan. Belangrijk daarbij zijn de tijdstippen van het werk, de ge-

lijke behandeling met de volletijdwerker en, met name voor beter ge-

schoolden, het loopbaanperspectief. 

Werkgevers moeten met redelijke verlangens van deeltijdwerkers 

rekening te houden, onder meer omdat het in hun eigen belang is dat 

deeltijdwerk als volwaardig werk beschouwd wordt om zodoende goed 

gemotiveerde deeltijdwerkers in dienst te hebben, die in de 

Organisatie volledig geaccepteerd worden. Alleen op die wijze zal 

een maximale effectiviteit en efficiency bij de deeltijdwerker bereik-

baar zijn. Als niet-realistisch moet beschouwd worden de soms gehoorde 

wens dat deeltijdwerkers -als het hen uitkomt- bij voorrang recht zou-

den hebben op uitbreiding van het aantal arbeidsuren. Slechts als dit 

in overeenstemming is met de behoeften van de organisatie en de door 

hen beoogde werkuren voor (her)bezetting beschikbaar zijn, kan dat in 

redelijkheid verlangd worden. De deeltijdwerker heeft zelf het oor-

spronkelijk aangeboden urenpakket geaccepteerd, zoals hij bijvoorbeeld 
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ook het salaris geaccepteerd heeft. 

Veel werkgevers staan nog huiverig tegenover deeltijdwerk in functies, 

waar zulks tot dusverre niet gangbaar is. Omdat dit bekend is bij de 

werknemers zullen bepaalde wensen met betrekking tot werken in deel-

tijd niet kenbaar gemaakt worden. Alhoewel de bezwaren tot het vervul-

len van sommige functies in deeltijd inderdaad groot zijn, moet ander-

zijds worden opgemerkt dat een positieve benadering van deeltijd door 

de leiding sterk stimulerend kan werken op het aantal in deeltijd ver-

vulde functies. Deze wijze van verdeling van de beschikbare betaalde 

arbeid biedt in veel gevallen voor alle partijen nagenoeg uitsluitend 

voordeel. 

Behalve als werkgever bestaat er voor de overheid op dit punt geen 

expliciete taak. De mogelijkheden hangen te sterk van de afzonderlijke 

organisaties en de daarin bestaande specifieke situaties af om algeme-

ne regels zinvol te laten zijn. Subsidiëring van deeltijdarbeid is 

uit den boze, omdat er in veel gevallen al zo nadrukkelijk sprake is 

van grote voordelen dat deeltijdarbeid gemakkelijk zonder subsidiëring 

gerealiseerd - kan worden. 

Wel heeft de overheid de taak goede voorlichting over deeltijdarbeid 

te stimuleren en een zodanig conditiescheppend beleid te voeren (bij-

voorbeeld op sociaal verzekeringsgebied), dat deeltijd niet wordt 

afgeremd door de bestaande regelgeving. 

Samenvattend kan gesteld worden dat een dringend beroep op de werkge-

vers- en werknemersorganisaties gedaan dient te worden om zich stimu-

lerend ten aanzien van deeltijdarbeid op te stellen. 
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Bij de huidige situatie op de arbeidsmarkt is er sprake van een ster-

ke tegenstrijdigheid. Aan de ene kant worden nog tal van behoeften in 

onze maatschappij niet vervuld. Er is nog veel -zelfs meer dan 

voorheen- in de wereld te doen. De daaruit voortvloeiende 

werkgelegenheid wordt wegens financiële belemmeringen echter niet 

aangeboden. Aan de andere kant zijn er veel uitkeringsontvangers 

(werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten), die dit werk willen 

en kunnen verrichten, en is er -in de vorm van uitkeringen- een 

omvangrijk maatschappelijk kapitaal aanwezig. 

Deze tegenstrijdigheid leidt in toenemende mate Lot onbegrip in de 

samenleving. Aangezien met de orthodoxe middelen niet op korte 

termijn het perspectief kan worden geboden dat eenieder die betaald 

werk kan en wil verrichten daartoe ook de mogelijkheid heeft, moet 

dit dilemma -met name ten behoeve van langdurig werklozen- met 

onorthodoxe middelen doorbroken worden. Alhoewel reeds eerste, 

voorzichtige aanzetten in de goede richting werden gegeven zijn de 

mogelijkheden om uit dit dilemma te komen, binnen het huidige 

arbeidsbestel en de sociale wetgeving, nog steeds te beperkt 

Het stelsel van sociale zekerheid is van oudsher gericht op het be-

strijden van de negatieve (financiële) gevolgen van de uitschakeling 

uit het arbeidsproces. Tegen bovenstaande achtergrond zal men de 

sociale zekerheidsregeling niet langer uitsluitend mogen blijven zien 

als het verschaffen van een materiële garantie tegen het risico van 

uitschakeling uit het arbeidsproces, maar zal onderkend moeten worden 

dat deze ook dient te functioneren als instrument om de duur van de 

werkloosheid in te perken. 

De centrale vraag in dit verband dient te zijn, hoe het maatschappe-

lijke en individuele nut van uitkeringsgelden vergroot kan worden door 

deze middelen op economisch zinvolle wijze aan te wenden en of tege-

lijkertijd de vergroting van dat nut kan worden gerealiseerd door 

langdurig werklozen perspectief  bp  werk te bieden, zonder onaanvaard-

bare neveneffecten voor anderen teweeg te brengen. In principe bestaan 

voor de beantwoording van deze vraag een aantal antwoorden. 
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Men kan arbeidsplaatsen in de particuliere sector en bij de overheid 

scheppen, door de overheid de arbeidskosten geheel of gedeeltelijk 

met uitkeringsgelden te laten betalen. 

Voorts kan men werklozen bij de overheid of in de particuliere sector 

laten werken. Zonder loon, maar met behoud van uitkering, eventueel 

aangevuld met een toeslag. 

Van verschillende kanten worden tegen deze mogelijkheden bezwaren 

aangevoerd. In het recente rapport van de Teldersstichting 'Jongeren 

tussen vraag en aanbod' wordt bijvoorbeeld gewezen op het gevaar dat 

op deze wijze werk wordt geschapen waaraan geen prioriteit is gegeven, 

af dat leidt tot concurrentievervalsing. Men concludeert dat deze 

niet-marktconforme maatregelen leiden tot een allocatie van arbeid, 

die vanuit welvaartstheoretische optiek als inefficiënt moeten worden 

beschouwd. Men relativeert deze conclusies vervolgens echter wel door 

er ook op te wijzen dat de welvaartstheorie in zijn argumentatie 

betrekking heeft op de lange termijn, waardoor men deze vorm van 

werkcreatie te verdedigen acht als tijdelijke maatregel. 

Hoe dit alles ook zij: in het algemeen kan gesteld worden dat deze 

methode tot creëren van extra werkgelegenheid goed kan passen in een 

anti-cyclisch overheidsbeleid, waarbij de overheidsinvesteringen 

(uitgevoerd door de particuliere sector) moeten worden verminderd 

zodra de werkgelegenheidsgroei in de marktsector weer op gang komt. Op 

termijn neemt dan de productie niet toe, terwijl door de 

inverdieneffecten het totale product wel goedkoper is. Het aanwenden 

van uitkeringsgelden voor het scheppen van werkgelegenheid kan aldus 

gunstig zijn voor de economie. Het nationale product neemt zonder 

(veel) extra overheidsuitgaven in omvang toe, terwijl de 

maatschappelijke en individuele investeringen in kennis en 

ervaring op peil blijven. Na deze wat meer algemene opmerkingen kan 

deze gedachtengang via de volgende mogelijkheden concreet vertaald 

worden. 

6.1. Het 'terugploegen' van uitkeringen. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de te besparen uitkeringsgelden 

bij de uitvoering van de projecten die de overheid "in portefeuille" 

heeft. Door terugploegen kunnen in de collectieve sector meer 

investeringsprojecten uitgevoerd worden. 
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Rechtspositionele bezwaren hiertegen bestaan niet, want de werknemers 

kunnen aangesteld worden op tijdelijk arbeidscontract tegen een norma-

le beloning. Van deze mogelijkheid zou in de toekomst, met name in die 

sectoren die een bredere economische betekenis hebben (g.w.w. en 

utiliteit), in ruimer mate gebruik gemaakt moeten worden. 

Daarbij valt te overwegen om naast de 'sociale inverdieneffecten' 

rekening te houden met de 'fiscale inverdieneffecten' (BTW en loonbe-

lasting). Het deel van de financiering dat niet gedekt wordt door 

deze 'inverdieneffecten' moet gedekt worden uit andere bronnen, bij-

voorbeeld het restant van de WIR-gelden, lagere overheden of woning-

bouwcorporaties. Bij deze activiteiten dienen in de regel minstens 70910 

langdurig werklozen te worden ingeschakeld. 

6.2. Loonkostensubsidies.  

Behalve door investeringsprojecten te realiseren op de hiervoor 

besproken wijze kunnen gelijksoortige effecten bewerkstelligd worden 

door het verstrekken van tijdelijke loonkostensubsidies uit de 

vervallen uitkering aan werkgevers. De aanstelling dient gedurende én 

jaar op tijdelijke basis mogelijk te zijn. Er dient een 

maximumpercentage -bijvoorbeeld 10- vastgesteld te worden van het 

totaal aantal arbeidsplaatsen binnen de (vestiging van een) 

onderneming, die voor deze regeling in aanmerking komen. Een der-

gelijke regeling is nauwelijks concurrentievervalsend, omdat elke 

werkgever eraan kan deelnemen. Als voorwaarde moet gesteld worden dat 

de betrokken werknemer minstens een jaar werkloos is. De hoogte van 

de subsidies dient substantieel te zijn, om te bewerkstelligen dat de 

werkgever over de drempel geholpen wordt om een langdurig werkloze in 

dienst te nemen. Hij aanvaardt wellicht een groter risico dan bij de 

indiensttreding van een ander en er bestaat een kans dat de inwerk-

periode meer begeleiding vraagt en ook wat langduriger is. Het is niet 

verstandig de loonkostensubsidie direct van het uitkeringsniveau te 

laten afhangen, omdat dan de ene werkloze door relatief toevallige 

omstandigheden bevoordeeld wordt boven de andere. Als voorbeeld kan 

aan het volgende stelsel worden gedacht. Voor iedere langdurig werklo-

ze ontvangt de werkgever gedurende het eerste halve jaar 60% en gedu- 
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rende het tweede halve jaar 4015n van het minimum(jeugd)loon. Betrokkene 

ontvangt het normale inkomen (volgens CAO). Indien de werkgever na 

het jaar een contract voor onbepaalde duur sluit, krijgt hij nog een 

half jaar 20% van dat minimumloon. Voor bepaalde groepen werklozen 

kan een toeslag op deze uitkering overwogen worden. Voor oudere werk-

lozen (boven 40 jaar) kan het normale inkomen zo hoog zijn en daardoor 

de kans op herintreding zo klein, dat het gewenst is de subsidie te 

verhogen. Voor specifiek zwakke groepen, bijvoorbeeld etnische 

minderheden en in Nederland toegelaten vluchtelingen kan ook een 

toeslag ingesteld worden. 

Teneinde misbruik te voorkomen zal een dergelijke loonkostensubsidie 

alleen toegekend worden als in het jaar voorafgaande aan de aanvraag 

geen ontslagvergunning door het GAB op basis van ontbreken van werk 

is verleend aan een of meer werknemers, die gelijksoortige functies 

vervullen als die waarvoor de aanvraag gedaan wordt. 

Deze loonkostensubsidie kan alleen verstrekt worden aan werkgevers, 

die werkzaam zijn in de commerciële sfeer. Daardoor zijn de overheid, 

trendvolgers, instellingen en verenigingen uitgesloten. Bij wijze 

van uitzondering kunnen die overheidsdiensten deelnemen, die duidelijk 

aan het commerciële marktmechanisme zijn onderworpen. 

6.3. Werken met behoud van uitkering. 

Daarbij zijn een aantal mogelijkheden te onderscheiden: 

a. Het volgen van scholing, onderwijs en vorming met behoud van een 

uitkering. 

En van de problemen hierbij is dat het volgen van een opleiding 

zich slecht kan verdragen met een blijvende beschikbaarheid voor 

de arbeidsmarkt. Indien de scholing gericht is op een betere inpas-

baarheid in en meer kansen biedt op de arbeidsmarkt dient een 

tijdelijke ontheffing mogelijk te zijn van de verplichting om zich 

beschikbaar te blijven stellen voor de arbeidsmarkt. 

Bij een meer algemeen gerichte opleiding dient de ontheffing niet 

verleend te worden. Passende arbeid blijft het doel en inpasbaar-

heid zonder scholing dient prioriteit te hebben boven scholing tot 

specifieke arbeid. 
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b. Het verrichten van betaalde arbeid met behoud van een uitkering. 

Bij deze toepassingsmogelijkheid dient zich een aantal vragen aan: 

- Hoe kan voorkomen worden dat er een verdringing van reguliere 

arbeidsplaatsen door deze, indirect gesubsidieerde arbeidsplaat-

sen, plaatsvindt? 

Dit gevaar is aanwezig binnen één bedrijf of instelling (budget-

vervalsing: vervanging reguliere middelen -bijvoorbeeld 

overheidssubsidies- door uitkeringen), of via concurrentieverval-

sing door derden/bedrijven, die met behoud van uitkering arbeids-

krachten in dienst hebben. In de kwartaire sector is het 

substitutiegevaar minder groot en treedt geen concurrentiever-

valsing op. Het is -zeker op korter termijncontroleerbaar of 

additionele 'uitkeringsplaatsen' echt additioneel zijn of niet. 

Het effect van verdringing van reguliere arbeidsplaatsen binnen 

één bedrijf of instelling kan in belangrijke mate ook voorkomen 

worden, indien als voorwaarde geldt dat tewerkstelling op basis 

van een uitkering bij één instelling, om het jaar, afwisselend 

dient te geschieden. 

- Worden geen onaanvaardbare verschillen in rechtspositie geintro-

duceerd tussen mensen die tegen normale CAO-lonen werken, en 

mensen die hetzelfde werk tegen een beloning op uitkeringsbasis 

verrichten? Deze bezwaren kunnen opgevangen worden als (in de 

particulier sector) de werkgever een - CAO-toeslag betaalt en/of de 

betrokkene korter behoeft te werken. 

Andere elementen van de rechtspositie zullen voor de uitkerings-

werkers' duidelijk geregeld moeten worden. 

Overigens kan erop gewezen worden dat, juist omdat het principe 

van de vrijwilligheid bij het werken met een uitkering centraal 

staat, de beslissing bij de mensen zelf ligt om, rekening houdend 

met de situatie waarin zij verkeren, aan het werk gaan met een 

uitkering, met alle voor- en nadelen van dien. 

- Hoe kan worden voorkomen dat er belemmeringen optreden ten aan-

zien van de arbeidsbemiddeling? 
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De mate waarin men beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt 

dient per individuele situatie beoordeeld te worden. De noodzaak/ 

wenselijkheid hiervan voor mensen met een geringe kans op een 

passende functie is minder groot dan voor mensen die in principe 

nog een goede kans hebben. 

In dit verband is ook de vraag aan de orde of de sollicitatie-

plicht niet geheel of gedeeltelijk afgeschaft kan worden, omdat 

'solliciteren toch geen zin heeft' en 'men gedwongen kan worden 

de werkzaamheden op uitkeringsbasis af te breken' 

Deze laatste redenering moet in elk geval van de hand worden 

gewezen; voor de eerste kan begrip bestaan. Afhankelijk van de 

reële kansen op de arbeidsmarkt dient van de sollicitatieplicht 

tijdelijk ontheffing te kunnen worden gegeven. 

Overigens moet bedacht worden dat het scheppen van tijdelijke 

arbeidsmogelijkheden ook mobiliteitsbevorderend kan werken. 

In het algemeen kan gesteld worden dat de overheidssector zich in 

sommige opzichten beter leent voor het verrichten van betaald werk 

met behoud van een uitkering dan de commerciële sector, waar dit 

echter ook niet moet worden uitgesloten. 

Belangrijke trefwoorden bij de beoordeling zijn: 

additionaliteit, geen concurrentievervalsing, tijdelijkheid (in elk 

geval anders beoordelen als de arbeidsmarkt weer aantrekt), met 

name toepassing voor langdurig werklozen en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikten. Gewaakt moet echter worden voor te 

ingewikkelde procedures en beoordelingscriteria: het middel zal dan 

niet effectief blijken te zijn. 

Aan de hand van de volgende voorbeelden moge duidelijk worden aan 

welke mogelijkheden concreet gedacht kan worden: 

- het scheppen van tijdelijke additionele mogelijkheden -voor de 

periode van én jaar- tot werken met behoud van een uitkering in 

bijvoorbeeld onderwijs en bejaardenzorg; 

- het verrichten van 'klussen' die anders niet gedaan worden: 

alternatieve werkzaamheden, gericht op bijvoorbeeld recycling en 

dergelijke (voor sommige producten kan dit ook een extra 

koopkrachtige vraag betekenen, voornamelijk van de financieel-

zwakke bevolkingsgroepen); 
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- het bieden van mogelijkheden om met behoud van een uitkering 

maximaal twee jaar in de derde wereldlanden te werken. De addi-

tionele kosten hiervan dienen te worden betaald door het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Vanwege de genoemde bezwaren is de commissie tegen het verrichten 

van betaalde arbeid met behoud van een uitkering in de commerciële 

sector, ingeval. loonkostensubsidie, als besproken in 6.2, als een 

beleidsuitgangspunt wordt aanvaard. 

c. Het starten van een onderneming met behoud van een uitkering. 

In het algemeen valt de sociale uitkering weg, zodra een eigen on-

derneming wordt gestart. Daarvan gaat een onwenselijke remmen-

de werking uit voor uitkeringsontvangers om als zelfstandig onder-

nemer te starten. 

Daarom dient het mogelijk te zijn om met het tijdelijke behoud van 

de gehele of gedeeltelijke uitkering een bedrijf(je) te starten. 

Practisch gesproken komt dit neer op een aanvulling uit de sociale 

fondsen op een tijdelijk onvoldoende bedrijfsinkomen in de aanloop-

periode van een onderneming. Vanzelfsprekend dient (ook) hierbij 

voorkomen te worden dat langs deze weg (uiteindelijk) niet levens-

vatbare bedrijven ontstaan en/of dat elders bestaande productie 

en werkgelegenheid worden verdrongen. Daarom dienen verzoeken Le 

worden beoordeeld op basis van de marktperspectieven. 

Ook in andere opzichten (BTW, sociale premies) moet aan de normale 

verplichtingen worden voldaan, met uitzondering van hetgeen 

daarover in 3.3. wordt voorgesteld. 

Voor de startende ondernemers dient een garantieperiode te gelden, 

waarbinnen men op de oude uitkering kan terugvallen. 

Overige opmerkingen. 

Met betrekking tot het verrichten van activiteiten met behoud van 

een uitkering bestaan op dit moment grote onduidelijkheden. Een 

ruimer en meer samenhangend beleid is wenselijk. Uitvoeringsmaat-

regelen in de sfeer van AAW/WAO, WW/WWV en RWW dienen hierop aange-

past te worden.Voor een bureaucratische opzet moet worden gewaakt. 
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Een beroepsinstantie waar verzoekers, maar ook andere werknemers en 

werkgevers in beroep kunnen gaan is wenselijk. 
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7. OVERIGE MAATSCHAPPELIJK NUTTIGE ACTIVITEITEN. 

Gegeven de wens van velen om maatschappelijk zinvolle werkzaamheden 

te verrichten enerzijds en de grote maatschappelijke behoeften ander-

zijds, kan niet worden volstaan met -zoals in hoofdstuk 6 aangegeven-

het, waar mogelijk, aanwenden van gelden uit de sociale uitkeringen 

om aanvullend werk in het normaliter betaalde arbeidscircuit te be-

werkstelligen. De mogelijke omvang van dat type aanvullend werk is 

onvoldoende om allen die zinvolle activiteiten wensen te verrichten, 

in te schakelen. 

7.1. Vrijwilligerswerk. 

De omvang van het werk dat traditioneel als vrijwilligerswerk wordt 

uitgevoerd (inclusief nieuwe activiteiten daarin, zoals bijvoorbeeld 

ten behoeve van het milieu) dient drastisch vergroot te worden. 

Daartoe is het noodzakelijk dat de maatschappelijke waardering voor 

• deze werkzaamheden verhoogd wordt, dat ontvangers van sociale uitke-

ringen daaraan gemakkelijk kunnen deelnemen en dat er een transparante 

markt van vraag en aanbod naar deze werkzaamheden tot stand komt. 

Er moet echter voor gewaakt worden het vrijwilligerswerk te presente-

ren als dè oplossing voor het werkloosheidsvraagstuk. Veeleer moet het 

als een alternatief gezien worden, dat voor velen een zinvolle ont-

plooiingsmogelijkheid kan betekenen, ook al blijven betrokkenen het 

betreuren dat er (vooralsnog) voor hen geen betaalde arbeid is. 

Een volgend stelsel ter stimulering van vrijwilligerswerk kan overwo-

gen worden: 

1. Het gemeentebestuur krijgt de mogelijkheid, op verzoek van het be-

stuur van een stichting of vereniging, functies die in die gemeente 

ten behoeve van de betrokken organisatie uitgeoefend worden aan te 

wijzen als 'van maatschappelijk belang' . Een dergelijke aanwijzing 

wordt niet gegeven als degenen, die de functies gaan bekleden, of 

hun familieleden, in belangrijke mate zelf belang hebben bij de in 

de functie te verrichten activiteiten. 

2. Indien het GAB voor een dergelijke functie een verklaring afgeeft 

dat zij geen reguliere arbeidsplaats verdringt (periodiek opnieuw 
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te bezien), dan mag de stichting of vereniging aan degene die de 

functie vervult onder bepaalde condities een uitkering van f 3,-

per gewerkt uur betalen, met een maximum van 32 uur per week. Dit 

recht bestaat alleen voor feitelijk gewerkte uren (niet tijdens 

vakantie, ziekte en dergelijke). Over deze f 3,- behoeven geen be-

lasting en sociale premies te worden betaald. 

Elke andere betaling aan, of ten behoeve van, de vrijwilligers is 

verboden, met uitzondering van: 

- Vergoeding op kostprijsbasis van daadwerkelijk aan de functie-

uitoefening verbonden -en via nota's aantoonbare- onkosten (gén 

kosten voor woon-werkverkeer). 

- Kosten van verzekeringen tijdens de werkuren en eventueel de tijd 

van het woon-werkverkeer. 

Deze belasting- en premievrijdom geldt alleen voor degenen, die of-

wel een uitkering èfwel een laag inkomen hebben. Deze drempel moet 

nader vastgesteld worden en zal liggen op ca. 805'0 van het minimum-

loon, en voor jeugdigen op ca. 809,0 van het voor hen geldende 

minimumjeugdloon. 

3. Zij die een uitkering genieten mogen, zonder dat dit aanleiding 

geeft tot korting op de uitkering, deelnemen aan het vrijwilligers-

werk in functies die conform de procedure, als beschreven in 1. en 

2. , goedgekeurd zijn. 

Daarnaast zal er onbetaald vrijwilligerswerk bij stichtingen en 

verenigingen blijven bestaan. Indien een uitkeringsontvanger derge-

lijke werkzaamheden wil verrichten moet het GAB, mits er geen ar-

beidsplaats verdrongen wordt, een verklaring afgeven op grond waar-

van de werkzaamheden (maximaal 32 uur per week) zonder wijziging 

in de uitkering vervuld kunnen worden. De verplichting om te zoeken 

naar betaald werk blijft gehandhaafd gedurende de periode dat een 

uitkering wordt genoten. 

4. De stichting of vereniging betaalt de vrijwilligersvergoeding. Waar 

zulks passend is kan de gemeente subsidie verlenen. Eventueel onder 

uitdrukkelijke voorwaarde dat zij uitsluitend voor dit type vergoe- 

dingen aangewend wordt. 
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5. De stichting of vereniging mag geen activiteiten door deze vrijwil-

ligers laten uitvoeren die uitsluitend, of in hoge mate, ten goede 

komen aan het gemeentebestuur. 

6. De gemeenten onderhouden, bij voorkeur, een vacaturebank voor vrij-

willigerswerkzaamheden en een bestand met gegevens van burgers, 

werkloos of niet, die vrijwilligerswerk willen verrichten. 

Door dit stelsel wordt aan het liberale uitgangspunt dat eenieder 

maximale ontplooiingskansen geboden moeten worden gestalte gegeven in 

aanvulling op de maatregelen in het vlak van de betaalde arbeid. In 

feite ligt deze vorm redelijk goed in lijn met de in het liberaal 

manifest naar voren gebrachte wenselijkheid om meer arbeidsmogelijk-

heden te introduceren, ook voor degenen die geen betaalde arbeid 

kunnen of wensen te verrichten. Door de gekozen uitvoeringsvorm wordt 

verantwoordelijkheid in de eerste plaats op gemeentelijk niveau 

gelegd. De toetsing dat geen verdringing van reguliere arbeid ontstaat 

vindt op  CAB-niveau plaats. Wij achten andersoortige toetsing 

onwenselijk. In de regel zal alleen al doordat er geen financiële 

mogelijkheden zijn volledig betaalde krachten in te zetten, aangetoond 

kunnen worden dat een dergelijke verdringing niet op kan treden. 

De premie- en belastingvrijdom is noodzakelijk om de administratieve 

kosten voor de stichting of vereniging zo laag mogelijk te houden, 

en om zo min mogelijk fraudegevoelig te zijn; in feite zal er zelfs 

een enigszins gewenste concurrentie met grijs en zwart werk door 

kunnen ontstaan. 

Teneinde te vermijden dat deze regeling, die bedoeld is om zinvolle 

werkzaamheden te stimuleren voor degenen die niet, of niet geheel in 

het betaalde arbeidscircuit zijn opgenomen, tot oneigenlijk gebruik 

gaat leiden, wordt de belasting- en premievrijdom alleen gegeven bij 

een Vrij bescheiden inkomen uit arbeid. 

Dok sociaal is het gewenst de scherpe scheiding tussen de betaalde 

arbeid en het onbetaalde vrijwilligerswerk te verkleinen. Wezenlijk is 

overigens, dat vrijwilligerswerk uitsluitend op basis van vrijwillig-. 

heid verricht wordt. Uitkeringen of andere tegemoetkomingen door de 

overheid mogen nooit afhankelijk worden gesteld van het feit of iemand 

al dan niet bereid is dit type arbeid te verrichten. 
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Overheidssubsidie kan worden gegeven voor de training van vaardigheden 

bij het vrijwilligerskader. Het is echter niet de bedoeling op deze 

wijze vergroting van devakkennis te subsidiëren. Zulks kan alleen 

geschieden in het kader van verbetering van de mogelijkheden tot het 

verwerven van betaalde arbeid. Daarnaast kan overheidssubsidie gegeven 

worden voor apparaatskosten (bezoldigde beroepskrachten en overige 

kosten), afhankelijk van de aard van de stichting of vereniging, 

zoals dat ook nu het geval is. 

7.2. Ruilhandel. 

De aanwijzingen dat er steeds meer arbeid verricht wordt in het infor-

mele economische circuit worden steeds sterker. De informele economie 

is een complex terrein, dat zeer verschillende elementen omvat. Niet 

geregistreerde onbelaste activiteiten treft men aan in de sfeer van 

vrijwilligerswerk en werkprojecten. Bovendien fUnctioneert het infor-

mele circuit dikwijls als broedplaats voor starters, terwijl ook men-

sen die willen werken in een andersoortige arbeidsorganisatie -niet 

vervreemdend, niet vervuilend- zich in dit circuit begeven. 

Bij alternatieven voor het reguliere economische circuit kan nog ge-

dacht worden aan het volgende: 

- Systematische ruilhandel met gesloten beurzen, waarbij particuliere 

bemiddelingsbureaus of speciale afdelingen van de GAB's een rol zou-

den kunnen spelen. 

Ondanks het nivellerend effect van ruilhandel, wordt hiervoor, gege-

ven het werkgelegenheidseffect, gepleit. 

Het gevaar bestaat dat de niet-geregistreerde sector van de arbeids-

markt zal groeien ten koste van de officiële werkgelegenheid, het-

geen zich met name kan manifesteren via de uitwisseling van (half)-

geschoold werk. Niet eenduidig valt echter thans reeds aan te geven 

wat nog wel, en wat niet aanvaardbaar is. 

Het behoeft overigens geen betoog dat het produceren van goederen of 

leveren van diensten tegen betaling, zonder afdracht van belastingen en 

Sociale premies, onaanvaardbaar blijft. Ter bestrijding c.q. 

voorkoming van dergelijke frauduleuze activiteiten dient in de 

eerste plaats aandacht te worden geschonken aan het zoveel mogelijk 

wegnemen van de motieven die daaraan ten grondslag liggen, waarbij 
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onder meer kan worden gedacht aan de reeds gememoreerde verlaging van 

de sociale premies voor werkgevers en werknemers en aan een 

verschuiving van de directe naar de indirecte belastingen. 

7.3.' Sociaal-cultureel werk. 

Alhoewel deelname aan het sociaal-cultureel werk van grote betekenis 

is voor allen die deel uitmaken van onze samenleving, willen wij enke-

le suggesties doen die van specifiek belang zijn voor hen die door 

werkloosheid zijn getroffen: 

- Cursussen/activiteiten op andere uren (openstellingsuren) 

- Speciale cursussen/activiteiten ten behoeve van de groep werklozen 

gericht op versterking van het onderling contact en het zelfbewust-

zijn, alsmede op het trainen van specifieke vaardigheden (sollici-

teren en dergelijke). 

- Cursussen die kunnen leiden tot beperking van de kosten van 

levensonderhoud. 

Een speciaal accent in dit type cursussen ligt op het leren van die 

activiteiten die de levenskosten voor betrokkenen lager maken. 

Niveau en inrichting van de cursussen/activiteiten moet afgestemd 

worden op de grootste groepen werklozen (bijvoorbeeld laag opgeleide 

jongeren). 

De verantwoordelijkheid voor de totstandkoming hiervan ligt op gemeen-

telijk niveaü. De cursusgelden dienen afgestemd te zijn op de beperkte 

financiële draagkracht van de werkloze. 

'Alleen hij die een mening heeft kan deze veranderen' 

Polak. 



Bijlage 1. 

SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE 

Voorzitter: mr. H.C.G.L. Polak te Rotterdam. 
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J.W. Remkes te Groningen 
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drs. L.J. Wijngaarden te Vogelenzang. 
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nota. 
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