
Rapportage commissie Polak 
(discussiestuk) 

De commissie Polak is op 
15 december 198 3 door de 
voorzitter van de VVD, J. 
Kamminga, geïnstalleerd. 
Haar taakstelling luidde, 
zoals in een artikel in 
Vrijheid en Democratie van 
5 juni 1984 gepubliceerd is, 
ideeën aan te dragen voor de 
aanvak van de huidige 
sociaal-economische 
problemen. 

Gezien de complexiteit van deze 
problematiek werd in dat artikel de 
volgende door de commissie gekozen 
taakafbakening vermeld. "Het accent 
zalliggen op het doen van voorstellen 
hoe passiviteit ten gevolge van 
geregistreerde of ongeregistreerde 
werkloosheid omgebogen kan worden 
in de richting van zinvolle en zoveel 
mogelijk bevrediging schenkende 
activiteit." De commissie meldde toen 
reeds, dat haar suggesties als stappen 
op de goede weg zullen moeten 
worden gezien, maar dat zij -zelfs als 
ze geheel opgevolgd zouden worden
niet tot oplossing van de gehele 
problematiek leiden. 
De partijraad van 17 november 1984 
heeft bovendien de moties 6 en 53 en 
het amendement 73 ter behandeling 
naar de commissie verwezen, die de 
daarin aangegeven onderwerpen (wat 
te doen, als er blijvend niet voor 
iedereen werk is; vrijwilligerswerk; 
sociaal-cultureel werk voor werklozen) 
reeds in haar beschouwingen 
betrokken had. 
De commissie is gereed gekomen met 
een rapport, waarvan hieropvolgend 
de samenvatting en aanbevelingen 
vermeld staan. 
De aanbevelingen zijn zeer beknopt 
geformuleerd, met als oogmerk dat ze 
goed op een een partijraad in 
behandeling genomen kunnen worden. 
De consequentie daarvan is, dat ze in 
stellende terminologie gevat zijn; om 
van de motivering van de stellingname 
van de commissie kennis te nemen is 
het absoluut noodzakelijk het rapport 

zelf te lezen. Gezien de omvang 
daarvan was integrale publikatie in dit 
blad niet mogelijk. Het rapport kan 
verkregen worden door overmaking 
vanf 5,- op postgironummer 
40.18.32, t.n.v. VVD
informatierekening onder vermelding 
"Rapport Polak". 
Rekening houdend met de beginselen 
van het liberalisme is de commissie tot 
een aantal aanbevelingen gekomen 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 primair 
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 marktsector als 
basis voor de uitbreiding van het 
beschikbaar volume werkgelegenheid, 
het arbeidsmarktbeleid, de 
herverdeling van arbeid en de 
alternatieven voor betaalde 
werkgelegenheid. 
Na een eerste discussie in de partij en 
standpuntbepaling met betrekking tot 
de geformuleerde uitgangspunten 
zullen in een vervolgrapportage de 
getalsmatige consequenties worden 
uiteengezet. 

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 

26 

onvoldoende omvang uitgevoerd. Een 
beperkt gedeelte daarvan wordt momenteel 
op hoogst verdienstelijke wijze door 
vrijwilligers tot stand gebracht; het 
resterende deel blijft liggen. 

Behalve dit maatschappelijke 
spanningsveld tussen enerzijds activiteiten 
zoekende burgers en anderzijds taken die 
niet vervuld worden, is er sprake van een 
ernstige situatie op het individuele vlak. 
Het verrichten 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 negatieve 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 worden- 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 
individueel niveau te beperken. Daarbij 
moeten twee elementen zorgvuldig in het 
oog worden gehouden. 
- 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 
economische groei van bijvoorbeeld 3 % 
per jaar zal dat het geval zijn. Daarbij dient 
bedacht te worden, dat er naast de grote 
geregistreerde werkloosheid ook nog een 
groteongeregistreerde vraag naar 
werkzaamheden bestaat. 
- Elke denkbare maatregel afzonderlijk 
heeft slechts een beperkt effect op het 
vergroten van het aantal burgers, dat 
werkzaamheden uitvoert. 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. 
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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 met grote 
effecten zal onherroepelijk leiden tot een 
(zeer) beperkt totaaleffect. 

De commissie doet in het licht van het 
hiervoorstaande voor de periode !986-1990 
de volgende- onderling samenhangende
aanbevelingen: 
I. Er dient met kracht gestreefd te worden 
naar een situatie, waarin ieder individu, 
man of vrouw, op middellange termijn, de 
gelegenheid 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 exportpositie 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 één 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) 
vraagzij de. 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 à 6% van het N.l. in 1990 i.p.v. tot 
4 à 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. Om de eigen vermogenspositie van 
bedrijven te versterken moeten er fiscale 
faciliteiten voor nieuwe aandelen van 
bestaande vennootschappen èn voor door 
"venture funds" ingebracht risicodragend 
vermogen tot stand gebracht worden. De 
Maatschappij voor Industriële Projecten en 

de ontwikkelingsmaatschappijen dienen 
een actieve rol te spelen. 
Verlaging van de vennootschapsbelasting 
tot 42 % moet als voorlopig eindpunt gezien 
worden. 
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: 
energieopwekkings-en 
energiebesparingstechnologie, milieu en 
medische technieken, biotechnologie, 
informatica en computertechnologie, 
ruimteonderzoek, 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 administratieve 
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 
uitzo.ndering van Ofwel 
vennootschapsbelasting, waarvan zij twee 
jaar vrijdom krijgen, ofwel 
inkomensten belasting, waarvan zij éénjaar 
tot een bepaald maximum vrijstelling 
krijgen. De mogelijkheid om verliezen in 
de eerste jaren later fiscaal te compenseren 
moet worden verruimd; 
- mogelijkheid om tijdelijke 
arbeidscontracten van werknemers 
eenmalig te verlengen, zonder dat 
betrokken werknemer dan de 
ontslagbescherming 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. 
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 
ontwikkelingsmaatschappijen en fiscale 
voorzieningen voor banken, die bereid zijn 
risico te lopen; 
- mogelijkheid om tijdelijke 
arbeidscontracten van werknemers 
eenmalig te verlengen, zonder dat 
betrokken werknemer dan de 
ontslagbescherming als bij een contract 
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met onbepaalde looptijd krijgt. 
9. Kunstmatige instandhouding van 
noodlijdende bedrijven met behulp van 
subsidies, werkt concurrentievervalsend en 
remt het zo noodzakelijke 
vernieuwingsproces in de industrie af. 
Ondersteuning is alleen gerechtvaardigd, 
als er Ofwel 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 staat tot aanhoudende 
overheidssteun in concurrerende landen. 
I 0. De WIR-premie wordt zo spoedig 
mogelijk na de start van het nieuwe kabinet 
in 1986 afgeschaft. De vrijkomende 
middelen worden globaal als volgt 
aangewend: 
a. (gedeeltelijke) financiering huidig 
werkgeversdeel van de sociale premies 
AKW, AAW en AWBZ; 
b. financiering specifiek beleid, gericht op 
vernieuwing en herstructurering van de 
industrie (accenten als genoemd in 
aanbeveling 6); 
c. buitengewone overheidsinvesteringen, 
uit te voeren in de vorm van 
terugploegprojecten. 
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, 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 
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 te laten 
functioneren, dienen onder meer de 
volgende maatregelen getroffen te worden: 
- in geval van een noodzakelijk verhuizing 
bij het aanvaarden van een functie door een 
werkloze verruiming van de fiscale 
faciliteiten en het bij voorrang beschikbaar 
stellen van woonruimte 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-I 
stage-overeenkomsten; 
- invoering verplichting tot deelname aan 
omscholingsactiviteiten voor 
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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. 
17. Volwasseneneducatie voor werkenden 
is van groot belang, maar kan slechts 
succesvol zijn als met de in elk bedrijf en 
elke bedrijfstak 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 scheppen, 
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-regelingen 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. 
I 9. Selectief ontslag voor 5 7 ,5-jarigen en 
ouderen, in geval van collectief ontslag, 
wordt afgewezen. 
20. Het is gewenst te bediscussiëren of een 
maatschappelijke dienstplicht 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 pas 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. De arbeidsduurverkorting dient 
zodanig te geschieden, dat zij de 
concurrentiepositie van het bedrijfsleven 
niet nadelig 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 zij 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 deeltijdfunctie 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 
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krijgen bij het in dienst nemen van 
werknemers, die minstens een jaar 
werkloos zijn. Eén belangrijk criterium is 
dat maximaal 1 op de I 0 werknemers onder 
deze regeling mag vallen. Voor extra 
zwakke groepen op de arbeidsmarkt kan 
een toeslag op de subsidie worden gegeven. 
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 groepsverband zelfstandig 
werkzaam willen zijn (conform 
aanbeveling 7). In de collectieve sector kan 
men werken met behoud van uitkering 
onder een aantal condities. 
Indien onverhoopt de loonkostensubsidie 
niet gerealiseerd mocht worden, dan moet 
de mogelijkheid van werken met behoud 
van uitkering 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 
percentage werknemers dat in een 
arbeidsorganisatie met behoud van 
uitkering 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 vergoeding 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 
aanvaarden blijft uiteraard bestaan. Het 
ligt voor de hand de coördinatie en 
stimulering van vrijwilligerswerk bij het 
gemeentebestuur te leggen. 
30. Ruilverkeer van goederen enjof 
diensten met gesloten beurzen moet, 
ondanks de mogelijk negatieve 
neveneffecten, in de regel positief 
beoordeelp worden. De zelfredzaamheid 
van de mens kan op deze wijze 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. 

I. Thalhammer • 
Secretaris Commissie Polak 
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