
De arbeidsongeschiktheid en de werkloosheid baren zorgen. Voor 

een herstel van het evenwicht tussen vraag en aanbod van arbeids

krachten is een radicaler aanpassing van het bestel nodig. Kern van 

zo'n passend sociaal bestel is dat de individuele burger weer de 

kans krijgt zijn levensomstandigheden op eigen kracht en op legale 

wijze te verbeteren. De uitkeringsgerechtigden moeten een be

paald bedrag kunnen bijverdienen. Noodzakelijk zijn verder in 

ieder geval een verplichte arbeidsparticipatieregeling voor valide 

uitkeringsgerechtigden, voortgezette flexibilisering van de arbeid, 

minder inkomstenbelasting en hogere BTW. 

krachten in tc <,chakelcn 

bij hct producercn van 

gocdercn en het vcrlencn 

van diemtcn. Hct lijkt 

goedkopcr memen al tc 

kopcn in rlaat'> van zc 

'wcrk' tc geven. 

Sociale impasse 

D 
it artikel heett 

twee kernthe

mota. Hct cnc 

i'> 'werk' en ht't 

andere i'> 'maaNJ1arreli1ke 

ontmocdiging'/verlic<, aan 

motivattc Dcze thcmata 

zijn mel clkaar vcrhonden 

doordat de <,amenlcving 

'vnzadigd' raakt. 1 Een 

nieuw clan i'> onder deze 

<ll11<,landigheden athanke

lijk van de mogelijkhcdcn 

tot ctgcn initiattcvcn van 

de burger<,_ 

Prof.dr. /PT. uan der 
Wilde 

en het 
verzadigingsniveau 
De keerzijdc van deze me

daillc i'> dat mcn<,cn, die li

chamelijk in <,taat zijn ccn 

Vooral de arhcid<,onge'>chiktheid en 

de werklomheid haren zorgcn. Dat i<, 

tekcncnd. Het i<; nict in de en<;tc plaat<; 

de hoogte van de uitkeringcn, die ver

onlnt<,ling wekt. We hehhen geen kan'> 

gezien de productteve memelijke 

hiJdrage te lcveren, maar die gecn 

'wcrk' hehhen, het gevoel lllt<,'>en nodig 

te zijn. Het dilemma, 'Ot werk vinden, 

ot een uitkcring krijgen', i<, gecn rcclc 

problccm<,telling voor cen wcrkloze, 

die wei kan en wil werken, maar voor 

wic geen wnk be,chikhaar i'>. 
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De materiele omstandigheden zijn zo 

goed, dat de markt nauwelijh impulsen 

oplevert om daar iet<, aan te doen. Ook 

beleid,initiatievcn, die de kern van de 

zaak raken, zoals de 1\\clkert-hanen, 

slagen maar gedeeltelijk. 

Korton1, de gang i~ cr uit en hijna nic

mand voelt zich geroepen meer te doen 

dan strikt van hem ot haar verlangd 

wordt. Waar komt dat gevoel vandaan~ 

,'diJil'- tnziem is de oorzaak daarvan ge

lcgen in de hetrekkelijke toestand van 

verzadiging, waarin onze ~an1enlev1ng 

vcrkecrt. 

Dar kan ik wellicht nog het heste illus

treren aan de hand van de wetten van 

C~o"iscn. 2 Vcrzadiging l"i ccn nlcrkv-,'atu

dig verschijnsel Als je lckker gegeten 

heht, gecft dat een gevoel van verzadi

ging. Tege]ijkertijd moet jeer niet aan 

dcnken nog eens aan tate] te gaan. 8ij 

de gedachte aileen al treedt ecrder ccn 

gcvocl van walging or dan van culoric. 

'Hct bezil van de zaak is het cinde van 

het vermaak', zegt de volksmond. t\ 1aar 

als je gegeten heht, wil je he<,t even een 

dutje doen, of een eindje wandelen. 

Een mens heel t zo van die dingen, die 

elkaar aanvullen. i'vlcnsen slreven er 

naar de n1atc van vcrzadiging te verde

len in categoriecn met zo ongeveer de

zclldc vcrzadiging"igraad. 

])e keuzcpalroncn, die daaruit ont

staan. ver<,chillen naar hun persoonlijke 

voorkeuren en de prekrenties, die 

meek worden aangedragen door hun 

maatschappeliJke positte. De een hecht 

mecr aan klcren, de andcr aan eten. 

Voor velcn i<, het huis a lies, voor ande

ren 1s de auto vee] helangrijker, 

Koopkrachtpl<Jatjes sporen daarom in 

het individuele geval nauwelijks met 

hct koopkrachtplaatJe. het gemiddelde 

Het ts daarhij tevens van helang er op 

te letten, dat de uitgaven voor de uitga

vencategoriecn niet allcmaal uit de-

zelfde portemonnee hetaald worden. 

Het huis - de huur of de hypotheek

rente - wordt op va<,te tijden hetaald. 

[)aarvoor n1oet op rekening gere">er

vecrd worden. Uitgaven voor cten en 

drinken komen ad hoc en op korte ter

mijn tot stand. ])uurzamc gchruiksgoc

deren vragen ovcrleg. Lr zqn altqd 

vaste vcrplichtingen en tcrmijnhetalin

gcn natl<.,t kortc en !t~ngcrc tcrnlijnuitga

ven, die met elkaar resultercn in een vrq 

con-;tant uitgavcnpatrnon, n1ct ccn 

vaste kern. We hehhen ons voor darpa

troon gecommitteerd 

We kunnen er ook moeilijk van at. 

Aeries tegen verminderingen van het 

hasispakket il]u<,treren dat en geven te

vens hli1k van de energie van mensen, 

al'i zc crgcn<., 'voor gt1t1n' l:ktcr \Varc hct 

als die memen hun energie aan zouden 

kunnen wenden voor individuele verhe

leringen. ])at kan cchter aileen, indien 

ze daartoe de kans krijgen. 

Vergroting van de kans om zulke ver

bcteringen zelf aan te brengen, is dan 

ook de oplossing, waar we naar zoeken 

.~bar zijn daarvoor de middelcn aanwe

zig~ 1-loeveel gaat dat kosten~ Die stan

daardvraag is pas relevant. als cersl na

gedacht i"> over de in~panningcn, die 

nodig zijn om die grotcre individuelc 

kcuzemogelijkhcid le berciken. 

luisl op dit punt is het huidige helcid in 

Nederland - sorry voor het poldermo

del- innerlijk tcgenstrijdig We willcn 

goedkope arheid en tegeliJkertiJd willcn 

we de 'zwarte werk<,ter' onder het hs

calc en socialc hcstel hrcngen. We wil

lcn hanen scheppen en we verhtnderen 

valide werklozcn en menscn, die atge

keurd Z!Jil voor hepaalde werkzaamhe

dcn, elders aan te pakken Aileen regu

licre hanen kunnen, of andcr<, moet er 

ingelcvcrd worden en dan zo veel, dat 

je dat heter kunt Iaten. We den ken, dat 

we mecr aan hela<,tinggelden etl pre-
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mic'> zoudcn kunncn vangcn, al-, in~or

mclc arhcid wordt uitgchannen. We 

wcigcrcn tc hcgriJJKn, dat de zwarte ar

hcid-,markt de kccrzijdc is van hct '>tci

'>Ci dat we zcl~ hchhcn opgehouwd. De 

hcrekcndc hela-,tinggclden en prcmie'> 

zulkn no()Jt getouchcerd worden, want 

al-, ck hedoelde werkzaamhcden onder 

het hc-,rel gchracht zouden worden, 

zouden zij tc duur worden en zou hct 

wcrk verdwcncn zijn. Zij vcrvallen dan 

niet aiken al-, inkom'>ten voor hctrok

kcnen, maar ook als inkomstcn voor 

hct rijk 

Voor hct her<,tel van hct evenwicht tus

'>en vraag en aanhod van arheid-,krach

ten is ecn radicalcr aanpa.,.,ing van het 

he<,tel nodtg. Wcrken i'>, bchalve func

tionercn, hct gevoel er hij tc horen, 

ook een economi-,che bezigheid. 'Werk' 

moer ook geld ophrengen. De keuze 

tu'>'cn geld krijgen in de vorm van cen 

uitkcring en geld verdiencn door het 

getromtcn van opolferingen, vall, als 

het om dezelfde hoeveelheid geld gaat, 

in de mceste gevallen uit ten gunste van 

de uitkcring Vooral als er 

het gevoel van eigcnwaarde versterken. 

Wei moet deze mogelijkheid gepaard 

gaan met cen duideli)k oordeel over 

war cen maat-,chappelijk aanvaardhaar 

bcdrag is. Tcvens zal moeten worden 

nagegaan, hoe deze mogcl;jkheid kan 

worden ingerast in de arhcidshemiddc

ling voor degenen, die zeit geen kans 

zien, zulke mogclijkhedcn tc vindcn. 

Samenvattcnd i-, de orgavc, er voor te 

zorgcn dar de individuele burger weer 

de kan-; krijgt zijn lcven<;omstandighc

den op eigcn kracht en op legale wijze 

te vcrbetcren. Dat is mijm inziem de 

kern van cen passend souaal bestel. 

De opgave: Naar een passend 
sociaal bestel 
De ervaring lent, dat hct hicrhij nict 

om een cenvoudige opgave gaat. Fr 

wordt nog teveel naar de werkgelegen

heidsproblemen gekckcn vanuit de i111 

en outs van het he<;taande hestel. We 

moetcn cr naar lcren kijkcn op cen ma

nier, die in overeenstemming i-, met de 

inmiddels vcrandcrde omstandighcden. 

grotc wcrklomhcid i-; en 

het gecn schande i<; geen 

'werk' te hcbhen. Een uit

kcring is een rechr en voor 

cen raar ticntje<; mccr, i<. 

wcrkcn de mocitc- de or

o~kringcn - niet waard. 

Eigcnlijk vinden de mee<.te 

men<,cn dat wei, en ook 

dat ccn paar ticntje<. hij

verdienen hi) cen uitke

nng, zonder inlcvcren, 

We weigeren te 
Zowel politick als maat

schappeli)k hectt zich een 

-;oort cvenwicht ingcstcld. 

Hct is nu eenmaal niet an

dcrs. De pret is er wei a~. 

Aileen cen elite hcelt nog 

rcden zich in re <.pannen. 

Maak vcrdcr maar hct 

he<.te van Je fru.,tatie'>. Dat 

i'> zo ongeveer de '>lem

ming, zoal<; ik hem prod. 

begrijpen dat de 

zwarte arbeidsmarkt 

de keerzijde is van 

het stelsel dat we 

zelf hebben 

opgebouwd. 

zou moctcn kunncn. Van Tll!J mag dat 

hc-,t ict'> mcer ziJn.' 

Uitkering'>gerechtigden kunnen, als ze 

een maatschappelijk aanvaardbaar be

drag mogen bijverdienen, zelf aan het 

werk om hun positie te verheteren. Het 

-,chcppen van die mogelijkheid helpt 
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De mee-,t <,uccewolle ma

nier om deze houding van desinteresse 

en het zoeken naar sensatie te verande

ren, is een gezonde activering, waar

door het dagelijb Ieven weer de moeite 

waard wordt. Het maakt niet uit, of dat 

geheurt in een reguliere werbituatie of 

op een andere manier, maar er moeten 
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kansen zijn er zelf wat aan le doen, zelf 

te leren verantwoordclijkheid te nc

mcn. Werken, omdat het moct, i'> '>lres

sen. lets aanrakken, omdat hct je vol

doening gedt en je het gevoel gcdt er 

bij te horcn, is- als je niet overdrijft

ontspannen, onafhankelijk van de hoe

veelheid werk, die er aan vastzit. 

Zulke gezonde maatscharrelijke acti

vering komt tot <,land a is de maatschar

relijke doelcinden van de mensen sro

ren mel de rer<,oonlijke. Het gaat dan 

niet mecr om wat eigenlijk zou moeten 

gchcuren, nlZitlr on1 datgcnc, waar \VC 

met z'n allen aan hezig zijn. 

In een bestedingsmaatscharrij, zoals die 

waarin wij Ieven, start zo'n proces bij de 

rersoonlijke doeleinden van de burgers 

Op het rcrsoonlijk belang nt'>t geen ta

hoe. C:ollectieve, rolitieke oplossingen 

<,tarten bij het goed begrijren wat bur

gers willen en nict bij ideecn over cen 

ideale -;amenleving. Een samenleving i<, 

pas ideaal als memen zich harrY voe

lcn. De vraag is du'>, hoe hrengen we de 

uit elkaar gegroeide retvJonlijke en 

maatscharpelijke doe\<,tellingen weer 

met elkaar in overeenstemming7 

Daarvoor is nodig, dat ieder die zich 

daarvoor kan en wil inzetten: 

meer dan een doorsneepositic kan 

bereiken; 

persoonlijk kan meegroeien in de 

stijgende welvaart; 

zich daarbij kan onderscheiden; 

* erkenning kan krijgen, 

en een zekere status kan bereiken-" 

Om aan de ernst van dat ver-;chijnsel 

het volle gewicht te geven, wiJ' ik er op 

dat de definitie van het woord 'arm' 

moet worden opgerekt. Ann zijn valt in 

dit <,tadium van ontwikkeling van de sa

menlcving steeds meer samen mel 

'maatschappelijk niet mecr mee kun-

nen', voorzover het niet bermt op 'niet 

kunnen hudgetteren'. Een rechtvaardige 

inkomensverdeling tracht op dit niveau 

verschillcn tu'>Sen burger<. wcg te ne

mcn, zodat icder volwaardig mee kan 

doen. [en moeilijkheid daarbij is dat 

'jaloeziepunten' aan de hovenkant Jig

gen. terwij\ correcties aan de onderkant 

van de samenleving plaatsvinden. Deze 

laatste hebben hetrekking or opgelo

pen achter'>tand. Hct gaat er om "de 

vooruitgang die de hevolking a is geheel 

boekt, ook ten goede te Iaten komcn 

aan de laagge<.choolden, die de aan

sluiting op de arbeid-;markt mt.,.,en."' 

Natuurlijk, maar - als hct kan - i<. de 

he<;te oplossing dit te verhinden aan de 

eigen inzct van betrokkenen. 

Een maatschappij in beweging 
Collcctieve doe\<,tellingen. die daarop 

inspelcn. zijn: 

* Ten eer<,te de invoering van een ver

plichte arheid<.participatieregeling voor 

valide uitkering<,gcrechtigden, met als 

randvoorwaarden: het omzctten van de 

uitkering in loon mel behoud van rech

ten; een VrtJ'>telling van de arheid.,parti

cipatie indien mecr dan ecn nader te 

bepalen tijd aan hct verwerven van ei

gen inkomstcn wordt besteed, een vrij

stelling van de arbeidsparticipatie in

dien meer dan een bepaald hedrag aan 

eigen inkomsten wordt verkregen; de 

garantie van cen aanvulling op eigen 

inkomsten tot op tenmin<.te de uitkc

ringshasis. indien deze hij vrijstelling 

van particiratie minder oplcveren dan 

de uitkering, hetaling van de uitkerin

gen via de (\oon)belasting. 

* Ten twecde voortzetting van het he

kid ter flcxihili<.ering van de arbeid, 

* ~rde erkenning van de gedeel

telijke werking van het draagkrachthe-

lllV 12 'J7 



gimel in de lnkomstcnbelasting (ll:l) en 

en de aanvullcnde invoering van het 

hestedingsbeginsel in de l:lTW (verla

ging lnkonl.;.;tcnbclasting, verhoging 

BTW); andere financiering sociale ze

kerheid; 

BiJ deze op<,telling is uitgegaan van ini

tiatieven van burgers, die in de maal

schapplj cen kam moeten krijgen.<' Dat 

wil zeggen dat niet in de eerste plaats 

gcdocht I'> aan te gcvcn nieuwc irnpul

'>en. Fcrder aan het omgekeerde, het 

wegnemen van harrieres uit hct hestel. 

Niet ongcclausulccrd uitkeren, een 

mindcr strak arheidsbestcl, minder ll:l 

en mecr BTW, wellctten op de inve<,te

ringen in de intra<,tructuur, we! denkcn 

aan de curo. Dat is de grote lijn. 

Centraal staat dar als mensen 'er bij wil

len horen', waardering willen ondervin

den en 'ieh zijn' binnen het cigen kun

nen, zc daar ook de gelegenheid toe 

moeten hehben. Degcnen, die dat wil

lcn. moeten kunnen bijverdiencn. Ieder 

is dan in staat zelf het hdt in handen te 

nemen en wat extra's te doen. 

Arbcid'>participatie voor valide werklo

zcn en gedceltelijk arheidsongeschik

tcn, met de daarvoor noodzakelijke 

voorzieningen, betekent onder meer 

her overbocken van uitkcring naar 

loon. Ecn uitkcring n1oct hoog gcnocg 

zijn om voor te werken. Als her be

zwaar i'> dat werken nicl hocft, dan is 

een arheidsplicht zeker de oplossing. 

Waarom betalcn zonder dater voor ge

werkt hehodt tc wordenc 

Voor zieken ot geheel arbeidsonge

schikten i'> dat wat anders. lk ben mij er 

van bewust dat deze constatering de 

zaak compliceert Validiteit zal vastge

<,teld moeten worden. Dat is overigens 

nict het enige problcem Het is bovcn

dien goed oplmhaar, omdat ook gcdcel-

( J)V 12 q; 

telijk arbeidsongeschikten gekeurd 

moeten worden. Bij werklozen mag er 

van worden uitgegaan dat ze val ide zijn 

Hct transformatieprobleem van uitke

ring naar loon moet oplosbaar zijn. 

Elkc boeking vergt een tegenboeking 

en met computer<, zijn veel bewerkin

gen tegelijkertijd uit tc voercn. htra 

middelcn voor een bepaalde sector 

kunncn, tenzij nadrukkelijk anders 

wordt bepaald, in de cerste plaats aan 

verhoging van het oorspronkelijkc uit

keringsbedrag worden besteed. 

Cruciaal is dater in deze opzet een ge

varieerdc wcrklijst moet komen met be

roepen in de zorg, openbare diensten, 

enzovoorts., waaruit, zo nodig met 

enige dwang, gekozen kan worden voor 

ccn baan, die zo dicht mogelijk aansluit 

aan de eigcn ervaring. Dat zal best iets 

kosten, maar het verhoogt de welvaart: 

onbenutte werkkracht wordt ingcscha

keld tot vcrgroting van de produclie en 

verdient zichzelt terug. We komen han

den tekort en er is geld voor de werkcrs 

die aan de kant gezet zijn Dat geld 

wordt aileen improducticl hcstced. 

Mi'>Schien kost het extra geld om een 

nieuwe vorm van arbeidsbemiddeling 

op te zetten en nieuw in te zetten krach

ten te hegeleiden, maar die nieuwe vorm 

wordt dan wei effectiever. Worden de 

publieke diensten dan niet door zo'n 

maatregel vergroot op een ogenblik, dat 

we ze willen verkleinen) De <,tructurele 

wcrkloosheid is vooral het gevolg van 

een verschuiving van de enc sector naar 

de andere. Nu de industrie, de naoor

logse werkverschaffer hij uitnemend

heid, het laat afweten, moet gezocht 

worden naar alternatieven, arbeidsplaat

sen, waar welmcnsen nodig zijn. 

Maar het moet. We komen handen te

kort in de zorgsector, in het onderwijs, 
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bij de rechterlijke macht, hij het milieu

heheer, kortom in hiplil Jlle dicnstverle

nende ~ectorcn en functic~. Vraag naJ.r 

en aanbod van arheid mogen dJn op 

het ogenblik niet voor het vcrvulkn 

Villl dezc vacature-. zorgen, het werk i'> 

er wei. Blijkbaar moet dJJr iet<, JJn gc

hcuren. Zipl de wcrknemers in de Jilll

hicding onvoldoendc geschoold" Is de 

prij<, voor Jrbcid in het algemeen tc 

hoogc VrJJgt de overheid te veel Jiln 

helJstingen en premic<,, waardoor de 

productic wordt Jfgeremdc ZodrJ cr 

weer 'evenwicht' i'>, kan de markt dit 

<,oort vcr<,chillen in de Jangehodcn en 

de gevrJJgdc Jrbcid gelijk trekken. Op 

dit ogenhlik i'> het nog nodig het ka

der, WJJrbinnen vraJg en aanbod op 

de markt op elbJr Jfge'>temd wordt, 

JJn te pi!ssen. ln dJt gaat niet vanzelf. 

Het concept-vcrkiczing<,programpro

gram C:DA 1 991> 2002 'Sa men Ieven 

doe jc nict aileen' is rijk aan Janheve

lingen op onderdclen, die in dit kadcr 

pJ<,<;en. 

Einddocl moet zijn,c het terughrcngcn 

van de werkloosheid tot aanvaardhare 

proporties en het omhooghrcngen van 

de Jrbeidsparticipatie tot een dito ni

veJu, mede tcr vergroting van het drJJg

vlak vonr de komende kmten van de 

vergrijzing. Of kort gezegd: Het econo

misch drJagvlak moet worden vergroot. 

ln als hct allemaal niet lukt hij gehrek 

aan middelen' Dan zullcn we hnancieel 

allcmaal cen heetje moeten inschikkcn. 

Her gJat biJ motivatie niet in de eerste 

plaats om matericle zakcn. Daarom zou 

dat ook niet zo'n ramp zijn. Een proces 

van aanpassing verloopt eerlijkcr a is het 

planmJtig geheurt en er mincler men<,en 

werklom langs de lijn hocvcn te blijven 

staan. 

fJro{.dr. J P f. "'m der Wilde is emeritus-hooqle

ram· uu11 de Vrije L/niuersiteit. 1/ij !PUS onder 

mccr Pmr 19 )6 lot 19J..i7 t~lc;cmccn sccrctuns lhlll 

de R11<1d Poor /Jcl ,\ Uddm- m Kleinhdnj{; en 

Pl1n 1 97o lol 1900 dccllijdhoo,jlm1<Jr 1111n de 

\11·ije LlniPcrsile1l, mel ,Jis lcuordmchl ecolwmi

sche Pr£1cl1}slukkm l'ill1 !Jei A 1idden- e11 

K/einhcdrijf Hii hekleeddc hesluurs[uncliCI 1n 

!\RPCl1(f)A 

No ten 
1\.:JVC<lll'> VJil vcrzJdJgJng, zoJ]c, omc.chrcvcn 

door 1\LI"Iow 1\Lv .. low ondcJc,chcJdt. 1 lv..,HJlo

gJ'>Lhc hchocttcn hongcr en do1o.,L :!_ hc

hocitc JJ!l vcdtglwHI. zckcrhc1d, '>!JhditcJt en 

ordc. ~ hchocttc om crge1h h11 te !wren, I wide 

en genegenhe1d, -t- helwl'ilc ,1,111 prc<.tlgl· t~ch

llng en '>liLLe'> 5 hchoclle JJil zcllontpl()o11ng 

])ull'> l'Lonoom 1.S1(l-IH5S [)c ClT'>le wet \;lll 

(;o..,..,cn ZL'gt, dJt de \VJJrdenllg vJn cen gol'd 

dJJ!t llJJtlllJlc LT meet ccnhcdc11 VJil hc..,Lhd,

h<1Jr ZIJil I )c l\\Tede wet \Jil Co ... ..,cn zcgt dzn 
de men<, '>ltcctt llJ,lr ccn evcn\\'IL ht 111 de lllJ\C 

vt~n vcrzad1g1ng door he'>LhlkhJrc gocdcrcn 

d w z dent J v J!k hc..,chtl,hJIC gocdcren. ol 

groep VJn gocdcren, ee11Leltdc graad v,u1 vn

zJdlglng wordt nt~gC'>lreeld Z1111 van J.i!c goc

dcrTill-grocpen 1 voldocndc JJiltJ!Icn JLl.ll\\l'Zig 

dt~n I'> dl' vrJog llJJr d1c goedc1 en , -grocpc111 

gel11k JJn nul 

lk clcnk JJil Cl'll hedrJg \'Jil I 1 ()(){) per 

mat~nd .r-.dct ccn Jrhcld.;.,parLILipJttcpltLht h hct 

gcvoJr voor }un:'llcci'ci1 zekcr 111cl groot B11 de 
hclo ... ung- en p!Cllllchetllllg kan h11 Ulthctt~ITng 

VJJ de he\a.;.,tlngtmJX'Lltc met d!l hcdrJg \\Or

den gerl'kl'nd, tcnzl] hct tcgcndccl wordt JJil

gctoond 1 mogcl11kc vcriJg111g 

/.w ook Holzhauer en VJn .\1tndcn ~tcnkrt 

Knw'>c ! lJ7S -t-(<J: f-.cn \'Jil de J'>PL'L ten VJn 

motivatJe 1'-. dat dl' per'>oon wordt gcJL ttvccrd 

De pcr.;.,oon voelt l'l'll tckort, h11 zKhzciJ. Ill 

verhJnd met de omgC\ 111g. 111 rclattc met Jn

derc lllcn.;.,cn en 111 rcbttc tot hct zcll Krech en 

ondcrcn ondcr'>chcldcn daMhtt ,ic/lliCIIL)'. en 

,t/lf!lldd/1( )', lllOI!CVell 

lkzc !ormulcnng I'> \'Jil R r .1\1 luhlxT'> Ill 

TiOIIU' VJil i llldJrl 1 ()()'/ 

])at c\11 ook gevolgcn hce!t voot ondcrwcrpcn 

hultcn hct t~rherd..,bc..,tcl IJJt 1k h1n \'oor de 

O\TrzKhtcllJkhcld van hct Jrtikel hu1tcn he-

<,chouvv1ng 

Zic A H I KolnJJr '!let Ncdcrl<md.;., ~LILLC'>. Ill 

;\LidiJ,{~,hll/1 Elonumlt \'x/oltcr<,-1\oordholl. hg 

() 1 Jlllll 1tJtJ7 

CllV11'J7 


