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W.J.BEEK 

Het concept-verkiezingsprogramma van D'66 
doorgelicht op produktie, arbeid en inkomen 

Een verkiezingsprogramma is een bijzonder scenario 

Scenario's zijn er in soorten. Exploratieve scenario's 
gaan uit van het heden. Ze kunnen zich zowel base
ren op enkele dominerende trends dan wel op een 
groepering van vele trends, in welk laa tste geval een 
waaier van toekomstmogelijkheden ontstaat. In de 
politiek zijn exploratieve scenario's slecht bruik
baar. Een waaier van toekomstmogelijkheden uit
slaan, verhult het gezicht van de maker. Een politie
ke partij die dat doet, krijgt geen poli tiek herkenba
re identiteit. Dat is wel lastig, want een praktisch en 
bekwaam bestuurder, in een onderneming ofin de 
politiek, zal zijn handelen wél op zulke exploratieve 
alternatieve scenario's baseren. Voor een pragmati
che partij als D'66, die de durfwil koesteren om bij 

te stellen en om hervormingsgezind te blijven, zou
den ze geen slechte onderbouwing voor een actuele 
beleidskeuze zijn. 

Exploratieve scenario's voor dominerende trends 
zijn politiek ook niet bruikbaar. Het vereist een 
trenge selectie van wat men dominan t wil noemen . 

Dat krijgt men in één partij niet gemakkelijk voor 
elkaar, zeker niet als ieder lid zich een individueel 
mini-D '66 voelt. Bovendien zou de partij zich met 
zo een scenario te kwetsbaar opstellen tegenover de 
concurrentie, want dominerende trends noemen 
zegt veel over wat men niet noem t. Di t scenario laat 
zogezegd gaten open in de markt van ideeën. 

Verkiezingsprogramma's zijn dus niet projectief, 

maar prospectief. Ze gaan uit van één gewenste toe
komst, een geloofwaardige utopie (soms van een ge
loofwaardig gemaakte utopie). Ze zouden ook 
meerdere prospectieve toekomstbeelden kunnen 
geven, want geloofwaardigheid en gewenst-zijn ko
men in verschillende mengvormen voor. Daarmee 
kan , wederom, de politiek niet uit de voeten, want 
dat zal door de potentiële kiezer worden gelezen als 
onduidelijkheid. 

Dus een verkiezingsprogramma is een bijzonder 
scenario. Geen waaier van toekomstmogelijkhe
den , uit het heden ontworpen of prospectief voor
zien. Niet de dirigeerstok, waarmee het koor van de 
dominerende trend-zangers tot het eind van de 
voorstelling wordt begeleid. (Al heeft de inleiding 
van ons programma, die kennelijk afzonderlijk 
werd geschreven - en wel door een koor van 
Doomsday-zangers - daar alle schijn van. ) 

Een verkiezingsprogramma is wél als de toverstaf 
van de magiër. Het pretendeert niet dat de meta
morfose onder alle omstandigheden lukken zal. De 
trillingen, de 'vibes' , moeten gunstig zijn. Maar het 
moet overbrengen, dat als het lukken wil , alléén de
ze magiër het kan. 'Dames en heren , ik kan meer 
dan knelpunten wegnemen, want dat is slechts 
symptoombestrijding (blz. 3). ' (??) . Hij zal asse
poesters kalebas en muizen een rijtuig met paarden 
laten zijn, waarmee de nog onbekende weg naar het 
toekomstpaleis zal worden afgelegd. 

Verkiezingsprogramma's zijn realistische ver-
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beddingen, niet geschreven om te lezen, maar om 

elkaar na te vertellen met een eigen inkleuring. Een 

realist, met zelfs maar milde cynische trekken , moet 

ze niet analyseren. Het gaat in de eerste plaats om 

de verwachting, de hoop en de intentie waartoe 

men zich kan bekeren en dan pas om de praktische 
voorstellen waarover men in de dagelijkse politiek 

niet te dogmatisch kan zijn. Een program van een 

politieke partij is een impliciete beginselverklaring, 

die het eenstemmig verklaren van beginselen over

bodig maakt (god zij dank ). 

Met de intentie van het voorliggende programma 

kan ik me goed vinden, maar ik vraag me af wat de 
praktische voorstellen t.a.v. produktie , arbeid en 

inkomen echt betekenen. 

Produktie , techniek en bureaucratie 

Wie spreekt over het produceren in een geïndustria

liseerde wereld, spreekt over techniek , technici en 

technocraten, de hedendaagse magiërs. 

Techniek is een slecht gedefinieerd begrip (zoals 

er zovele zijn in de moderne magie) . Het betekent 

naar zijn oorsprong handvaardige bekwaamheid. 

De techniek van de glasblazer of de klusjesman. Die 

mag terugkomen. 

Het is gaan betekenen: het efficiënt produceren 

in grote, gespecialiseerde werkverbanden. De fabri 

cagetechniek van automobielen bijvoorbeeld . De 

werkplaatstechniek. Die ontwikkeling heeft geleid 
tot de organisatietechniek, een door ingenieurs ge

domineerde bedrijfstak. Daarin ligt één van de re
denen dat bureau- en technocratie zo vaak in één 

adem worden genoemd, ook in het programma. 

'Het uit de hand lopen van ons technisch vernuft en 
organisatietalent (blz. 5) ., 

Het programma blijft steken in dit wat verouderde 

begrip van techniek. 'Computer en chip zijn de eni

ge knechten die wij als mensen ongenadig mogen 

uitbuiten (blz. 4) .' Er wordt een vlucht geconsta

teerd uit de 'witte' vormen van gezondheidszorg, 

bijvoorbeeld in alternatieve geneeswijzen (blz. 4), 

die later weer serieus worden genomen (blz. 25) . Er 
wordt geklaagd over een groepjesmaatschappij , die 

tot maatschappelijke verpulvering zou leiden (blz. 

4), maar het stuk is verder doortrokken van de in
tentie om kleinschaligheid na te streven, 'maar niet 

als tussenstation naar grootschaligheid (blz. 20) '. 

Er is behoefte aan een techniek naar menselijke 

maat (blz. 3), maar de aarde blijkt maar een kleine 

bol (blz. 5) . De rechten van de informele economie 

worden opgeëist, naast die van de formele (blz . 4), 
maar het blijkt in het vervolg dat het gedrag van 

geëngageerde mensen allang spot met de rekenfou

ten van economen. In de sport, het welzijnswerk, 

het onderwijs voor minderheidsgroepen, het huis

houden en de actiegroep wordt veel sociale inspan

ning met liefde opgebracht , zonder dat het ' in reke

ning' wordt gebracht. Naast de in het programma 

breed uitgespelde negatieve krachten , zoals afweer, 

angst, vlucht, ongehoorzaamheid en ontduiking 

zijn er dus kennelijk nogal wat positieve krachten 

die mensen bewegen. 
Onmacht, noch gespletenheid blijken m .i. uit het 

handelen van steeds mondiger burgers, die beter 

dan ooit zijn opgeleid (ondanks de kritiek op ons 

onderwijsstelsel ), die sociaal meer zeker zijn dan 

ooit (ondanks het verouderd stelsel van sociale ver
zekeringen), die rijker zijn dan ooit (zodat ze om

hoog zitten met de schuld van onbegrensde verlan

gens) en die gemeten in levensverwachting tot de 

gezondste wereldburgers behoren (ondanks de fa

brieksmatige produktie van een commercieel getin

te gezondheidszorg). Nee, ik laat ons geen onmacht, 

noch gespletenheid door D '66 aanpraten. Onmacht 

en gespletenheid vindt men bij de magiërs zelf, de 

technici, de economen en de politici, die de infor

mele economie niet in hun schema's weten te passen 

en slecht kunnen leven met tegendraadse groepjes. 

Een progressief-liberaal programma, dat onor-
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thodox, hervormingsgezind en creatief is, zou mijns 
inziens duidelijker dan nu gebeurt, moeten aange

ven hoe het de groeikernen van de sociale en sociaal
economische ontwikkeling wil beschermen. Aar
zelende aanzetten daartoezijn wel te vinden: woon
coöperaties, produktiecoöperaties, nieuwe vormen 

van particuliere participatiemaatschappijen, zelf

medicatie in afstemming met de eerste lijn van de 
gezondheidszorg, ete. Maar er is ook veel versle

ten denken in het program. We spreken van 'vrije 
tijd , die we noodgedwongen zien toenemen (blz. I I ) '. 

Er wordt gesproken van een 'verkwistend gebruik 
van mensen (blz. 3)', alsof een niet-verkwistend 
gebruik de norm zou moeten zijn. We aanvaar

den een structurele 'arbeidsreserve' van 150 000, 

maar vinden een arbeidsreserve van 300000 teveel 
(blz. 13), zonder daaraan enig denken ten grond
lag te leggen. Dat geeft te denken over wat er 

over de devaluatie van de arbeid word t gezegd (blz. 

3), want kennelijk blijft ons begrip van arbeid nog 
teed eenduidig gebonden aan het formele circuit. 

Produktie en de post-industriële maatschappiJ 

Dat brengt me tot hel begrip techniek in wat wel de 
post-industriële maatschappij wordt genoemd. Het 
i het geheel van voorzieningen waarmee we in een 
behoefte voorzien: energie, transport, behuizing, 

gezondheidszorg. onderwijs, voedsel, enz., enz. De 
po t-indu triële maatschappij heeft door zijn tech
ni che en wetenschappelijke kennis uit principe 

keuzemogelijkheden voor de systemen waarmee 
deze behoeftevervulling wordt bewerkstelligd. 

Daar we moeten exporteren om de grondstoffen , 
goederen en diensten te kunnen importeren die we 

zelf niet voortbrengen, bepalen de internationale 
markten de toegevoegde waarde die we kunnen rea
liseren. Die kom t vooral voort uit transport, handel, 
primaire verwerking, dienstverlening, landbouw 

cn veeteelt. Tran port en primaire verwerking zijn 

en blijven grootschalig. De andere activiteiten to
nen een gemengd beeld van groot- en kleinschalig
heid, maar neigen naar concentratie vanwege de 

schaalvoordelen en de behoefte om risico te sprei
den. Onze landbouw en veeteelt zijn een model
voorbeeld van hoe door een gewogen overheidsbe

leid , overigens niet zonder risico's en ondanks (of 
dankzij? ) een falend EEG-beleid, een symbiose tus
sen groot- en kleinschaligheid blijvend kan worden 

bevorderd. Overigens zonder de ondernemerszin 
geheel te fnuiken. Dat kan als voorbeeld worden 
genomen om een vergelijkbare symbiose in de ande
re sectoren na te streven. Het is echter onzin om dat 

wat succesvol klein begon, groei te ontzeggen (blz. 
20). Alléén opteren voor kleinschaligheid is té dog
matisch gedacht. Eerder zou ik ons comparatief 
voordeel, nl. het in ons land aanwezig zijn van een 

aantal grote bedrijven, willen benutten door te be
vorderen dat zij het voordelig gaan vinden klein
schalige ventures (vooral voor de fabricage van 
eindprodukten) alhier aan te gaan. 

Door ons kleine verzorgingsgebied moeten we 
een geheel open economie voorstaan. Om dezelfde 
reden als Hugo de Groot de vrije zee voorstond, 
zullen wij de vrije distributie van goederen en dien
sten over de aarde moeten voorstaan, internatio

naal en zeker Europees gezien. Dat vereist bescher
ming tegen 'dumping' en een kwaliteitswetgeving. 
Ook hier vervult het Ministerie van Landbouw en 

Visserij een voortrekkersrol , door de Landbouw
kwaliteitswetgeving te moderniseren. Dat kan voor 

de stimulering van een slagvaardige bedrijvigheid 
minstens even belangrijk zijn als een gericht kwa

liteits-aankoopbeleid door de overheid (blz. 20) . 
'Dumping', het verkopen onder integrale kostprijs, 
een veel voorkomend euvel, is zonder een inter
nationale wetgeving moeilijk te bestrijden in een 
open economie. De opmerking dat 'de bestaan

de wetgeving voor de economische mededinging 
strikter zal moeten worden gehandhaafd (blz. 22)' , 
is in dat licht bezien dan ook een beetje loos. 
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Het verschil tussen toegevoegde waarde en integra

le arbeidskosten, de netto marge , bepaalt de onder

nemersvrijheid. Wordt dat verschil vrijwel nul, dan 

is de speelruimte voor het ondernemen vrijwel nul. 
De industrietak die dit overkomt, gaat verouderd 

heten (bijv. textiel , schoenen) en de internationale 

arbeidsverdeling wijzigt zich. Die wet is zo hard , 

dat de aanbeveling 'om te streven naar de afbouw 

van verouderde industrieën (blz. 32 )' nogal over

dreven is. Beter ware het te bezien welke deelmark

ten in die industrieën door specialisatie, gebaseerd 

op een technisch , technisch-economisch of kwali

teits (markt)voordeel te behouden zouden zijn. 
De ondernemer zal het produkt van afzetvolum e 

en netto marge per afgezette eenheid willen maxi

maliseren, ook in d e post-industriële maatschappij. 

Dat betekent dat hij beide factoren groot willäten 

zijn, maar naar omstandigheden óf marktaandeel 

óf marge prijsgeeft om het produkt van beide zo 

groot mogelijk te maken. Dat houdt ook in dat de 

ondernemer door kostenbewust en besparingsge

zind te zijn, zijn netto marge zo hoog mogelijk 

houdt. Dus zodra andere produktiefactoren relatief 

goedkoper zijn dan arbeid wordt de laatstgenoem

de vervangen. Dat is gebeurd in de primaire en de 

secondaire sector, waar dit proces nog doorgaat en 

dat staat te gebeuren in de dienstensector. Bij elke 

beloning van arbeid wordt dit uitstootproces van 

arbeid op een gegeven moment mogelijk, door de 

leercurve die onze produktiemiddelen doorlopen. 

De oplossing is dus niet om arbeid blijvend tegen 

steeds goedkoper wordende installaties en machines 

te -laten concurreren. De oplossing lijkt op den duur 

ook niet de private ondernemingsgewijze produktie 

op te jagen om daarin alle gevraagde volwaardige 

arbeidsplaatsen te kunnen garanderen, want dat 

leidt tot overschotten, tot meer regelingen en meer 

ambtenaren om deze regelingen uit te voeren, kort

om tot meer bureaucratie en tot het versterkte alge

mene gevoelen hard te moeten werken voor een 

marginale verbetering van de kwaliteit van het 
leven. 

De arbeidsmarkt en de private sector 

Tot zover de analyse. Nu de voorgestelde remedie. 

In ongeveer vijfjaren vragen 450000 mensen extra 

om werk, dat is de huidige arbeidsreserve plus wat 
er netto in die tijd bijkomt. Dat is een probleem even 

groot als dat waar we in I 945 met een verarmd en 
ontwricht Nederland voor stonden . Toen kon de 

oplossing worden gevonden in meer produktie voor 

de markt , op de klassieke wijze, want er was behoef

te aan goederen. In die post-industriële maat

schappij ligt dat anders, zeker indien ontwikke

lingslanden hun aandeel in de welvaart veroveren. 

Dat betekent weliswaar meer koopkracht aldaar, 

maar ook meer produktievermogen tegen voorlopig 

nog relatieflage arbeidskosten . Voorlopig zullen we 

hun concurrentie op onze markten sterker voelen 

dan zij onze concurrentie op hun markten , een en

kele van onze weinige specialiteiten uitgezonderd. 

Het concurrentievermogen van onze bedrijvigheid 

herstellen is een eerste noodzaak om in de interna

tionale arbeidsverdeling ons deel te kunnen verove

ren (blz. I 3). Jazeker de reële groei van I à 2 % per 

j aar (wat niet pessimistisch is ) zal gedurende ten

minste één regeerperiode lang geheel in onze nijver

heid worden geïnvesteerd; dat zalleiden tot 40000 

arbeidsplaatsen extra, in de industrie en de zakelij

ke dienstverlening. Ik denk dat dit vrij optimistisch 

is. Een deel van de groei zal moeten worden ge
bruikt om verloren markten te heroveren en leidt 

dus niet meteen tot nieuwe arbeidscheppende in

vesteringen (zolang er nog overcapaciteit in de pro

duktie is). Bovendien moet het streven voortgaan 

om de arbeidsproduktiviteit te verbeteren, wantdat 

bepaalt mede het concurrentïevermogen. Zou de 

gehele groei gaan naar investeringen in arbeidsin
tensieve bedrîjvigheid dan kan men, naar ik becij

fer, op een 6oooo extra arbeidsplaatsen in vijfjaren 

komen. Echter, onze bestaande produktiestructuur 

is vrij sterk kapitaalsintensief en juist die reeds be

staande bedrijven moeten hun concurrentievermo-
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gen eerst herstellen . Becijfer ik wat het nieuw inves

teren van de gehele groei in deze bedrijvigheid kan 

betekenen, dan kom ik netto op vrijwel nul uit. Het 

i droef maar waar, maar dit sociaal contract is in 

fairheid niet te sluiten. Laten we afspreken de reeds 

bestaande spanningen tussen de sociale partners 

niet verder op te voeren door te doen alsof dit wél zo 

i . (Overigens, wat worden de werknemersorgani

aties weinig genoemd in ons program.) 

Dan is er het probleem dat het aspiratie- en oplei

dingsniveau van jongeren dusdanig is dat structure

le tekorten op de arbeidsmarkt naast structurele 

overschotten zullen blijven bestaan. Het beste is 

mijns inziens dit op te lossen door de marktprijs voor 

h t schaarse aanbod te gaan betalen. Dat betekent 

du een aanslag op de netto marges en op het 

concurrentievermogen . 

Verder wenst D '66 in een volgende regeerperiode te 

treven naar levenswaardige zaken als een door de 

onderneming betaald ed ucatief verlof (blz. 2 I), ou

derschapsverlof (blz. 8), arbeidstijdverkorting (ui t

breiding VVUT, blz. 8), deeltijdwerk betaald naar 

rato van de gewerkte uren (blz. 2 I), een grotere 

inschakeling van gehandicapten (blz. 26) en meer 

arbeidsdemocratie, dus inspraak en werkoverleg 

(blz. 6). Dat dient er allemaal van te komen op den 

duur, maar het staat tot mijn spijt nu haaks op de 

eer te prioriteit; het herstel van een slagvaardig 

oncurrerend bedrijfsleven. Het is terugnemen met 

de ene hand wat met de andere wordt gegeven. 

aar mijn schatting zal dit ongeveer 2 van de 5 
jaren groei kosten. Ik ben me bewust dat tussen de 

o iale partners overeenstemming moet komen 

over een blauwdruk voor de toekomst. Uitgangs

punt moet daarbij zijn dat zij die hun arbeid in een 

bedrijfinvesteren in de post-industriële maatschap

pij vergelijkbare rechten krijgen als de kapitaal

vcr chalTer . Daar nu reeds een voorschot op wil

len nemen is het kind met het badwater weggooien. 

Politieke partijen spreken in de regel veel te weinig 

economisch bewuSl.over deze zaken. Maak de som 

eens voor twee medewerkers die één baan delen 

en beiden een halve dag per week voor werkoverleg, 

inspraak via hun kieskring en de dagelijkse werk

overdracht nodig hebben (en dat is niet overdreven 

geschat) . Deeltijdarbeid is in de regel , afgezien van 

rou tinewerk, vrij inefficiënt. 

Vervolgens stelt het program dat verder in milieu

vriendelijke maatregelen dient te worden geïi1.Ves

teerd (blz. 13) . Dat is inderdaad gewenst en het le

vert hier ook werk, indien de investeringen in ons 

land worden besteed (de exploitatiekosten van deze 

investeringen vertegenwoordigen relatief weinig 

extra werk, in de industrie) . In de afgelopen tien 

jaren hebben we ruim één jaar groei hieraan be

steed (7 miljard gulden ongeveer) . Dat nogmaals 

doen, zo moet men beseffen, betekent wederom één 

jaar groei niet bestemmen voor datgene waarvoor 

men hem zei te willen bestemmen, nl. de concurren

tieversterking van de bedrijven. Verder leiden deze 

maatregelen, vanwege hun jaarlasten, tot een netto 

margeverlaging. Ik ben er niet tegen, maar in een 

duidelijk programma wen ik geen dubbeltellin

gen te zien. 

We zijn er nog niet, want we willen ook de veiligheid 

en de werkomstandigheden op de arbeidsplaats 

verbeteren (blz. 20), de produktaansprakelijkheid 

scherper regelen (blz. 2 I), de warenwet meer op het 

belang van de consument toespitsen (met o.a. infor

matieve etikettering en energielabel) en een beroep 

op de kantonrechter door de consument mogelijk 

maken. Prachtig, ook mijn wens. Mag ik een schat

ting doen: het equivalent van krap één jaar groei. 

Tenslotte wensen we een wettelijke regeling 

voor een waarde- of welvaartsvast pen ioen (blz. 

19) en één inkomensdervingsregeling ter vervan

ging van de bestaande sociale regelingen , zonder 

aantasting van verworven rechten (blz. 19). Als dat 

zou kunnen. Aannemend dat het werkgevers- en 
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het werknemersaandeel met een gelijk percentage 

worden verhoogd om dit mogelijk te maken, dan is 
de prij s voor het bedrijfsleven wederom ongeveer 

het equivalent van éénjaar groei. 

Daarmee is er dan feitelijk niets over van de zo 

goede intentie vijfj aar lang de groei volledig te be

stemmen voor de versterking van de marktpositie 

van het bedrijfsleven. De arbeidsplaatsontwikke

ling in d eze sec tor zal dus negatiefblijven. Noch het 
herstel van het economisch draagvlak , noch het 

scheppen van meer werk is aldus bereikt. Het so

ciaal contract per bedrijfstak (blz. 13 en 22 ), waar

bij ik me uit de tekst toch al weinig concreets kan 
voorstellen , blijft leeg. We trachten toch voor Sin

terklaas te spelen. Erger nog, de geringe groei, de 

kleine taart die we wilden verdelen , zal er niet zijn. 

Wel bieden we de taartschep aan , de Nederlandse 

Industriële Vernieuwingsmaatschappij (N IVM ). 

Een taartschep als vlaggeschip. Een vlaggeschip be

mand met walkapiteins. Ik zie er niets in en leg

de dat elders uit (ESB). 

In de landbouw en veeteelt willen we de bestaande 

arbeidsplaatsen behouden. Dat kan bedrijfsecono

misch niet zonder de concurrentiepositie van ook 

deze bedrijfstak aan te tasten , óf de efficiëntie in het 

gebruik van de overige produktiefactoren nog ver

der op te voeren (wat zal botsen met de milieuwet

geving en de gezondheidswet voor dieren , die we 

ook wensen), dan wel toeslagen te geven voor land

schapsverzorgende taken (maar de collectieve las

ten mogen niet toenemen en de boer voelt er in de 

regel niet veel voor) . Een realistisch politiek pro-

"hierboven onderscheiden blokken van wensen is er 

in de volgende regeerperiode hoogstens één te reali

seren. Mijn keuze zou dan vóór onze milieumaa tre

gelen zijn. 

De arbeidsmarkt en de collectieve sector 

Grijpenwed us naa r het van ouds beproefde middel 
om conjuncturele werkeloosheid op te lossen, de 

volkswoningbouw, waar d e nieuwe schaarste reëel 

is. Het voortdurend gebruik van dit patentmiddel is 

overigens één van de redenen geweest dat deze 

bedrijfstak zo ambachtelijk is gebleven. Het voor

stel is 2ooooo woningen in de volgende regeerperio

de te bouwen voor bepaalde categorieën bewoners, 
óf een gelijkwaardig aantal (slechte) woningen te 

verbeteren (blz . 17) . H et laatste is overigens zelden 

een echt goede inves tering. De financiering zal ver

plicht maar bedrijfseconomisch moeten gebeuren 

door (vnl. ) pensioenfondsen. Stelt men dat Jan 

Modaal ongeveer 20% van zijn netto inkomen aan 

huur kan betalen (en vaak niet wenst te betalen), 

clan mag de kostprijs van deze wooneenheden niet 

meer dan 50000 gulden zijn . Kostenbesparende 

(systeem-)bouw is dus nodig, indien al mogelijk. 

Dat zal zeker moeten leiden tot een veel hogere ar

beidsproduktiviteit clan de huidige ( 1; woning per 

manjaar) . Dat zal dus eerder 15000 à 20000 ar

beidsplaatsen betekenen (om het bedrijfsecono

misch mogelijk te maken) dan de in het programma 

genoemde 30000 (blz. I 3); voor vijfjaren, want het 
karwei is eindig. De vraag is overigens niet zozeer of 

het technisch zou kunnen , maar of de kwaliteit kan 

gramma zal er toch vanuit moeten gaan dat de worden bereikt di e met zulke huren overeenstemt. 

kleermaker bij een verandering van snit in een gege

ven doek uit de lengte dan wel uit de breedte moet Dus toch het overheidsapparaat uitbouwen, ook al 

kiezen. mogen de collectieve lasten niet toenemen: 6oooo 

extra plaatsen a ldaar, op te bouwen over één re-
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Mijn zakelijke conclusie is dan ook dat met dit pro- geerperiode en 150000 deeltijdbanen (blz . 13), sa- ket 

gram ma de arbeidsplaatsontwikkeling in de private men in kosten equivalent aan ongeveer 7 5 ooo extra blec 

sector op zijn best nihil zal zij n . Van de door mij banen. Netto kosten , na correctie voor de niet Jan- ma 
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ger opgenomen sociale voorzieningen: een halfjaar 
groei extra te be teden voor arbeidskosten all één 
aan de collectieve sector (dus wederom niet aan on

ze bedrijvigheid) . Het effect is dat 150000 werkne
mer hun inkomen zien gehalveerd . Dat overweegt 
men alleen indien men niet voor een inkomensder

vinguitkering in aanmerking zou komen, óf indien 
men bijverdienste ziet (hetgeen dan weinig oplost), 
dan wel onder persoonlijke omstandigheden leeft 
die een volle dagtaak onmogelijk maakt (zodat deze 
nieuwe markt het aanbod en dus de arbeidsreserve 

vergroot). 
Toch moet men een dergelijke maatregel over

wegen voor het deel van de arbeidsmarkt, dat niet 
afhankelijk i vah internationale concurrentie , 
want het is een maatregel die het probleem structu
reel aanpakt. Overigens schat ik dat deze deelmark t 
van part-time banen met een 300000 arbeidsplaat

en al aardig verzadigd zal zijn. Blijven als reële 
structurele oplossingen een selectief immigratiebe

leid (blz. 28) en de maatschappelijke dienstplicht 

(blz. 30) . 

Mijn conclusie is dat bij de complete uitvoering 

van dit programma er een 220000 extra arbeids
plaat en kunnen ontstaan, vrijwel geheel in de col
lectieve sector, mits bij de overheid deeltijdbanen 

kunnen worden gerealiseerd in de omvang die we 
voorzien. Daarvan zijn er 60000 voor het aanpak

ken van nieuwe taken door de overheid. In feite 
komt er zelfs meer mankracht voor nieuwe over

heidstaken vrij, want we wensen de produktiviteit 
in de overheidssector op te voeren (blz. 19), we wen
en deregulatie (blz. 5) - al zal dit tijdelijk tot meer 

werk leiden voordat het effect sorteert - en we wen
en minder bureaucratie (blz. 7) . Nu behoeven we 

niette vrezen dat er voor hen geen werk is, want ons 
programma geeft zulk een veelheid aan wensen 
voor wetgevende en regelende arbeid, dat dit pak

k t een afzonderlijke analyse waard is: Het pro
bleem blijft voor mij echter dat we met dit program
ma uitkomen waar we zeiden niet te willen gaan, nl. 

bij een structurele oplossing gezocht in de collectie
ve sector. De oldsmobiel (de staat) blijkt te worden 
bewogen met een bromfietsmotor (de nijverheid en 

de handel) . 
De geregistreerde arbeidsreserve zal met dit plan 
niet onder de 230000 komen. Zodra de markt voor 

deeltijdbanen bij de overheid echt wordt ontwik
keld , komen daar diegenen bij van de ongeveer 
300000 deeltijdwerkzoekenden, die nog niet ston
den geregistreerd en nog niet zo'n baan vonden; dat 

gebeurt zeker in een tijd waarin de gezinsinkomens 
onder druk staan. Zodra gehandicapten echt een 
arbeidsmarkt voor hen zien ontstaan, wordt de ge

registreerde arbeidsreserve vergroot met diegene 

van de 60000 zintuig-, motorisch- of orgaan
gehandicapten, die best zouden kunnen en willen 
werken , maar zulk werk nog niet vonden . Kortom, 
de netto balans tussen de verwachtingen die we wil
lenscheppen en de mogelijkhedendiewezien, iseen 

geregistreerde arbeidsreserve van ongeveer de hui
dige omvang. 

Een maatschappelijke dienstplicht kan deze re

serve halveren. De invoering daarvan lijkt me ge
wenst. Het is een structurele maatregel. De nood
zaak van meer maatschappelijke dienstverlening 
ter vergroting van de kwaliteit van het leven van de 
grote groepen uit onze bevolking blijkt aanwezig. 

Het kan, indien goed opgezet met de juiste basis

opleiding, ervaren worden als een zinvol bezig zijn, 
dat het sociaal gedrag in latere jaren gunstig kan 
beïnvloeden. Het kan het nadeel hebben dat we de 
puberteit van dejeugd wederom verlengen. 

Een andere structurele maatregel, naast een selec
tiefimmigratiebeleid (blz. 28), zou kunnen zijn een 
actief emigratiebeleid. Daarover spreekt het pro
gramma niet, maar ik denk dat het in de komende 
jaren wel moet worden overwogen. Export van 

goed opgeleide vakmensen is in vele opzichten een 
positief te waarderen zaak. 
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Mettertijd, denk ik, zullen we nog verder moeten 
gaan en nog creatiever moeten nadenken over ar
beid in een post-industriële maatschappij. Ik meen 
dat dit zou kunnen door het profijtbeginsel te accep
teren, waartoe het programma een aanzet geeft 
(bijv. omroep, blz. 10; onderwijs, blz. 33 en sport, 
blz. 25) ' Dit geeft de mogelijkheid een aantal taken 
dat nu de overheid toebehoort of niet word t uitge
voerd maar wel gewenst is, uit te besteden bij inte
kening en volgens contract aan private organisaties, 
welke men een begrensde winstmarge toelaat. 
Hiermee zijn de collectieve lasten te verlagen met 
een equivalent van een half à een jaar groei. De 
aldus geboden diensten krijgen dan wel een markt
waarde in de grootte-orde van een procent van het 
gezinsinkomen. De vraag is dan of ze in dezelfde 
mate zullen worden verkocht als waarin ze nu wor
den versterkt. Dat is de toets die een post-industriële 
maatschappij moet durven aanleggen om niet te 
bureaucratiseren en in verouderde structuren te 
blijven steken . Haar opgave is het informele circuit 
formeel te maken. 

Het inkomen 

Het programma zegt dat de groei zal worden be
steed voor de in de bedrijven te houden winst, ter 
wille van de investeringen. Datdit toch niet zo blijkt 
te zijn, meen ik reeds aangetoond te hebben. 

Het programma zegt voorts dat alle andere beste
dingen op de nullijn zullen blijven. Dat betekent ten 
eerste dat de coll ectieve sector niet zal groeien on
danks het feit dat we daar primair de oplossing zoe
ken voor het werkgelegenheidsvraagstuk. Dat kan 
alleen te rijmen zijn indien we het personeel dat in 
deze sector werkzaam is ten opzichte van de ande
ren extra laten inleveren (ongeveer 1 % per jaar ge
durende de komende regeerperiode). 

Ten tweede zal de totaal uitgekeerde winst, dus 
de vergoeding aan de aandeelhouders/kapitaal
verschaffers, niet mogen toenemen. Die uitkerin-

gen zijn laag. Veel oudere zelfstandigen die op 
deze wijze een appel voor de dorst wilden sparen, 
zijn reeds bedrogen uitgekomen. In de toekomst 

zullen we het naast zelffinanciering door de be
drijven vooral van institutionele beleggers moeten 
hebben. Ik denk dat dit beleidsstandpunt, dat 

slechts impliciet in het programma staat vermeld, 
het investeringsklimaat in ons land niet zal be
vorderen. 

Tenslotte zal de totale loonsom gelijk moeten 
blijven. Met een groei van de beroepsbevolking van 
een procent per jaar en een post ' incidenteel ' (perio
dieken, promotie) van 1

2
% per jaar, betekent dit 

een inkomensachteruitgang per hoofd van 2
2 
% per 

jaar (het aanhangsel aan het programma). In koop
kracht tekent het een groter offer doordat we de 
prijscompensatie willen schonen van geïmporteer
de inflatie (blz. 18) en voor enkele gemeenschaps
diensten het profijtbeginsel willen invoeren. 

Het aanhangsel van het programma geeft een 
staffel van inleveren-naar-inkomen, die naar mijn 
berekening leidt tot een inkomensvermindering 
van slechts de helft van hetgeen vereist is om de tota
le loonsom constant te houden. Ik meen dat we hier 
de volle consequentie niet hebben getrokken. Het 
meest zou het m.i. voor de hand liggen de vrij grote 
post 'incidenteel' aan beperkingen te onderwerpen. 
Hem geheel bevriezen is geen oplossing, als men de 
motivatie niet wil frustreren. Eerder zou men moe
ten denken aan negatieve correcties in het loon voor 
hen die naar de maatstaven van de functiewaarde
ring (blz. 19) minder goed dan wel matigfunctione
ren. Dat geeft de mogelijkheid voor een bedrijf of 
instelling het totale percentage voor de post 'inci
denteel' te begrenzen. 

Het programma gaat zowel uit van stijgende 
aardgasopbrengsten als van afnemende inkomsten 
uit de export van gas (?? beide op blz. 20) . Met die 
inkomsten betalen we nogal wat voorzieningen. Ik 
denk dat het met de daling in inkomsten de volgen
de regeerperiode nog wel mee zal vallen, maar het 
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komt onafwendbaar en het best plannen wedaar nu 
voor. De keuze is óf de voorzieningen die we eruit 
betalen afte schaffen (wat moeilijk kan) ; ófde huis
houdens ervoor laten betalen (wat een verdere ver
mindering van het inkomen gaat betekenen van on
geveer vier procent, ten koste van het vrij besteed
baar deel), óf collectieve voorzieningen goedkoper 
leveren. De meest gewenste oplossing is m.i. de 
laatstgenoemde. Het programma geeft daartoe een 
aanzet voor wat betreft de gezondheidszorg (blz. 
(4)' Niet alleen om de redenen ' aldaar genoemd , 
maar ook vanwege bovengenoemd toekomstpers
pectief verdient deze aanpak eerste prioriteit. (De 
invloed van zulk een beleid op de arbeidsplaatsont
wikkeling in deze sectoren kan ik echter nog niet 
overzien. ) 

De relatie tussen handelsbalans, inkomen en 
koopkracht komt in het programma niet voldoende 
uit de verf. Het helpt nu de variabele kosten van de 
auto te belasten in plaats van de vaste kosten (blz. 
16) n om een internationaal afte spreken belasting 
te overwegen op het luchtverkeer (blz. 32 ). Dat 
moet dan wel zó op te zetten zijn dat het zakelijk 
verkeer van goederen en personen hierdoor niet 
achteruitgaat, want anders treft het de produktie 

van goederen en diensten nadelig. Bovendien moet 
een onbelemmerd grensverkeer mogelijk blijven. 
Beide blijven echter in het totaalbeeld van onze 

handelsbalans relatiefkleine zaken. Ik denk datook 
overwogen moet worden de buitenlandse vliegva
kantie, een grote negatieve post op de betalingsba

lans, extra te belasten (ong. met 10%) . 

Tenslotte, waar de broekriem aangehaald moet 
worden, is het voor mij slecht te begrijpen dat we 
een deel van de noodzakelijke verminderingvan het 
reëel inkomen niet bewerkstelligen door een deva
luatievandegulden, zonder compensatie (5 % inde 
komende regeerperiode). Dit zou onze bedrijvig
heid en zijn export ten goede komen, terwijl er om
standigheden ontstaan waarbij er geen opwaartse 
druk op de lonen vanui t behoeft te gaan. Samen met 
de staffel van inkomensvermindering per loongroep 

(uit het aanhangsel ), waarbij echter nu de mini
mum-inkomens geheel worden ontzien, én een pla
fonering van de post 'incidenteel' per bedrijf tot ~ à 
1% (met de vrijheid voor de werkgever om posi tieve 
én negatieve 'merits' te geven), wordt dan het ge
wenste resultaat bereikt. 




