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lUltOUD 

SdnlCnva t tin\) 

lnlcüllng 

lloofdstuk I 1 Kenmerken van de huidige situatle 

Hoofdstuk 11 1 Doelstellingen en sociaal-economische visie van D166. 

lloofdstuk 1111 Voorstellen voor een plan tot hentel van do economie 
en de wcrkgclegcnhcid1 

1. loon- en Inkomensmatiging met gelijktijdige vcrmindering 
van de loon- en inkomstenbelasting 

2. Halvering van de tarieven van de vennootschapsbelasting 
gecombineerd met verlaging van de WIR-basispremies 

3. fen verdere versterking van het economisch stt·uctuur
beleid 

4. Vergaande vereenvoudiging en sanering van overhelds
voorschrlften 

5. Verhoging van de overheidsinvesleringcn 

G. lieroverweging van de consiMllptieve overheidsultg.wen 

7. Een wat ruimere toepassing van n•onetalre flnanclerlng 1 

met name waar het gaat om een tijdelijke financierlug 
van budgetaire tegenvallers 

8. Opl~ffing van knelpunten op de arbeidsmarkt 

?. Herverdeling van arbeid 

10. Voorstellen voor een vernieuwd slclsel van sociale 
zekerheid 

1 s-Gravcnhauc 1 mcl 1?82 



Samenvatting 

Aanlelding tol het schrijven van deze tlota vormden de vrijwel onophoudef\Jke 
discussies over het korte tcrmijn-bezuinlglngsbcleid, zoals die sinds de 
Installatie van het zojuist gevallen kabinet gevoerd zijn (o.a. Informatie
de Galan-Halbcrstadt en de Voorjaarsnota). In verband met deze soms uJt
zlclttloos lijkende discussies verzocht de Tweede l<amcrft·aclle van 0'66 de 
sanJCnstellers van deze Uota twee maanden geleden om een perspeetie f voor 
het mlddellange termijnbeleid op sociaal-economisch terrein te ontwerpen, 
teneinde te kunnen beoordelen waartoe die bezuinigingen nu elgertlljk dienden. 

Oe samenstellers van deze Hota hopen vla de pub11katle van dit plan aan 
deze opdracht te hebben voldaan. Hocwel zij daarbij geassisteerd werden door 
een aantal leden van de macro-economische werkgroep van 0'66 1 komt de Inhoud 
van dit plan allecol voor hun verantwoording. 

In hoofdstuk I van de tlota wordt allereerst een beschrijving gegeven van de 
hul dl ge situatle. OaariJlj wordt zowel Ingegaan op de internationale als op 
tie nationale ontwikkeling. Tegen de achtergrond van de ernstige economische 
recessie, die zich internationaal voordoet, worden in dat vel'IJ;md een aantal 
typisch llederlandse kenmerken gesignaleerd die verklaren, waarom ons land 
ondanks zijn omvangrijke aardgasvoorraden de afgelopen jaren een ongunstiger 
economische onttvlkkellng heeft doorgemaakt dan andere gelnduslria IJ sec rde 
landen. Deze kenmerken ziJn: 

1. Een relatief zeer kwetsbare industriële structuur. 
2. [en relatief hoog loonkostenniveau. 
3. [en uilgeholde vermogensstructuur van het bedrijfsleven. 
4. [en grote netto toetreding op de arbeidsmarkt. 
5. Een slecht functionerende arbeidsmat·kt. 
6. Oe onbehcersbaarheld van de overheldsflnanciën, resp. de omvang van 

de collectieve sector. 
1. Een onoverzichtelijke hoeveelheld aan overheidsvoorschrlftcn. 

VcrvÓlgens wordt ln hoofdstuk II ingegaan op de doelstellingen en de sociaal· 
economische visie van 0'66. Als belangrijkste elementen van de soclaal
economlsche vlsle van O'GG worden daarbij genoemd: 

a. VcrnlcUtving en vcrsterking van de industrie. 
b. lierverdeling van arbeid. 
c. Een krachtig energlcûesparlngs- en milieubeleid. 
d. I.Jc noodzaak van een kritische herbezinning op bestaande colleelieve 

voorzieningen, het stelsel v.Jn sociale zekerheld alsmede de regclycvlng 
door de overheid. 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 111 een plan gepresenteerd, dat zal kunnen 
lelden lot herstel v.:Jn de economie en de wct·kgelcgenhcid. Daarloc •mnll In 
de eerste plaats bepleit diJt ticderland in de yeëlycndc lnlcnhlllonaic OI'!Jancn 
Jnitlatlcven ncrnrt, resp. ondct·stcunt om het lnlct·nilllonalc restdelleve 
bclchl om te bulyen ln een yccoiirdineerd sllmuiet·lnCJshcleltl. D<larn<J.tst beval 
dit plan voor het natliJnale beleid hel volgende 10-puntcn-proCJt·amma: 

1. I lel. hevt· Lc:_1cn Villl <~llr: I nkomcns gedurende een 1~ rl oei~ ~'!-'-.!!:._Jaar:..J..o! 
~~~~-'~.'!L!.r::._!'!!:._L een l<oopkr.tci~J.:ctlc vl.1 crn tJCl i~iJ.'.!.i~_r:_r~~.'.'.2 
v.on de _!_•~(!.~~~~:.'2~L.t[.Lii11J.· 
De rcqcdll~l 1<111 hlerov.,r· ar::;pt·<JI;cn moeten m.1kcn met wrr·l.ncmers rn wrrk
gcvet·s ln hel kader viln een meerjarig Soci.tal CullLJ·c~cl. 



VJa de wet op de nlet-c.a.o.-lnkomens, het trendueleld en het pdjs
lnkomensbeleld vrije beroepen dient ddarnaast gezorgd te worden dat 
de1e 4-jarlge inkomensstop voor alle inkomens zal gelden. Oerekenlngcn 
heLiben aangetoond, dat een dl'!rgelijke maatregel de werkgelegenheld na 
4 jaar met 150.000 arbeidsjaren zal doen toenen~n, terwijl het financle
rlnqslekort !Jgcr uit zal komen dan bij een beleid zonder loollllldtluln~ 

c:n gclijklljdlyc loon- en lnkolll$tcnbelastlng vcrlaylny. 

2, llalverlng van de tarieven van de vennootschapsbelasting, gecombineerd 
met vedaging v,1n tle \Vlll-baslspremles. 
\VIj achten deze mi.latregel noodzakelljk om de vermogenspositie van het 
llcdcrlandse bedrijfsleven weer op een gezond peil te brengen en daarmee 
de voorwaarde te scheppen voor een opleving van de partlcullere investe
ringen. Deze maatregel zal niet mogen gelden voor de oliemaatschappijen, 
die het llederlandsc aardgas exploiteren. Om aan startende kleinere bedrijven 
een extra stimulans te geven, wordt voorgesteld om voor deze categorie een 
lljdelljke vrijslellJng van de vennootschapsbeldsting voor een perlotJe van 
5 jaar In te voeren. Oeit.le maatregelen zullen bullgelair neutraai gefinan
cierd moeten worden vla een evenredige verlaging van de basispremies van 
d_e Wet lnves te rlngsrekenlng. 

3. Een vert.lcre vcrsterking van het economisch structuurbeleld. 
ln dit vcrband wordt gepleit voo1· een snelle totstandkoming van de Haat
schappij voor Industriële Projecten en een verdere versterking van de rol van 
de IHnlster van Economische Zaken bij de coördinatie van het oveL·heidsaan
koopbeleltl. Uovendien wordt voorgesteld 0111 de concurrentiepositie van de 
llcdedandse Industrie te vcrsterken doo1·, in afwachting van de overschakeling 
van elektrlcltellsccntrales op kolen, op tijdelijke basis aardgas tegen kolen
pari telt beschikbaar te stellen voor 1varmtekrachtkoppcllng binnen de industrie, 
Tenslotte wordt voorgesteld om de rol van regionale ontwlkkelingsmaalschappljer 
verder te versterken vla een aanzienlijke uitbreiding van de financiële 
mlddelen ten behoeve van deze maatschappijen. Oe financiële ruimte hiervoor 
zal gevonden moeten worden via. vereenvpudlging en concentratic van bestaande 
regionale investerlngspremles, 

4. Ve1·gaande vereenvoudiging en sanering van overheldsvoorschrlften. 
llcze zu. deregulering dient systematisch en waar mouelijk gedecontrallseerd 
te WOl'den geëffectueerd door per departement te bekijken we lkc procedures, 
voorschriften en regelingen zich lenen voor bljstelllngen, versoepcllng dan 
wel stroomlijning. Bij wijze van voorbeeld wordt gewezen op de noodzaak 
van een krl U sehe heroverweging van de zg. wenken en voorschrl ften voor de 
wonln!Jbouw. Vcrder wordt gepleit voor vereenvoudiging en sanering van de 
wirwar aan subsldlcregellngen, 

5. l.cn vel"ltOqln!J van de overhcldslnvesledngen in de periode 1983 t/m 1?86 van 
per saloo lcnmlnsle 4% pet· jaa1·. IJezc verhoging dient vooraLgericht t<J 
wo1·den op de vemleuwing van de industrie; de woningbouw; de eneruic
bcspadng; handhaving en sanering van het milieu 1 en het openbaar vervoer. 

6. lcn bchcersiiHJ. van de consumptieve ovcrheldsultqaven. 
llll 1::. nodig um hel besla!] V<ln de collectieve seclor op het nationaal l,lkom::n 
niet venler te laten toenemen, alsmede ter financierinu"van de beplclle ver
ho~Jlnu V•lll de ovcrheldsinveslcrlnyen. ~ dlt te realiseren, ls het nodlu, 
dat de l!J• heroverwc\]lngsjlrocedut·e een permanent kat·aklcr krijgt. Vcrdct· lill 

de LIJ. po..~l-;kclvcruell.jklnu tussen de be lonlng vo1n .:Jmblenarcn en de inkomens 
Ju de m.n·klsccltH" no!J dl~ ji.lar moeten worden arucrond. Ai.ln t.lc hand v•u1 tie 
resultaten dJ·H·van Lullen de amblcnarensal.ulssen moeten wunlen .1an!ICI"'st. 



7. Een wat ruimere monetaire flnanclerlng, met name waar het gaat om 
tijdelijke financlering van budqetaire legenvdllers. .. 
Wij denken dat langs deze weg de nodige rust in tie overheldsflnanclen 
zoals dle bestaan heeft tijdens de toepassing van het zg. structurele 
bcgrotlngsbeleld weer kan te1·ugkomen. De voorgestelde opvang van budgetalre 
tegenvallers vla deze weg zal een tijdelijk karakter moelen dragen. 
Olj de normale begrotingsvoorllereldlng zal dan ook alsnog een structurele 
dekking moeten worden gevonden. Dovendien mag zij geen vluchtweg zijn 
voor wel-voorzienbare tegenvallers, 

8. Een verbeterde werking van de arbeidsmarkt. 
Ue volgende maatt·egelen worden in dit verband voorgesteld: 

een grotere loondlffcrentlatle 1 zowel sectoraal als In gevallen van vuil 
en onaangenaam werk 
een verruiming van het begrip passende arbeid 
een vcrdergaande afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt 
fiscale tegemoetkomingen voor verhulskosten voor werknemers In het parti
culiere bedrijfsleven 1 a na loog aan de rcgcr llng voor ambtenaren, 

WIJ pleiten voor het opnemen van afspraken over bovengcnomede en andere maal
regelen In het met werkncmct·s en werkgevers af te slullcn ~r.J.a!l.!J ~oc!aa! 
contract. 

9. Herverdeling van arbeJd 

Voor wat hctt•cft de marktsector kiezen wiJ vooral voor bevorderlnfJ van dcc ltl jd
arbeld, zonder andere vormen van arbeidstijdverkorting uit te sluiten. 
Afspraken over een dergeleljke herverdeling-van arbeid dienen te worden opgenomen 
in het meerjarig sociaal contract, Uitvoering van deze afspraken per hedrljfstak 
dienen te geschieden vla l~t c.a.o.-overleg. 
Voor de kwartalre sector kiezen 1dj een verdergaande aanpak. llaast verplichte 
vervulling van een kwart oplopend tot de helft van de vacdtures in deellljtl
arbeld zien wij hier ook mogelijkheden tot Invoering van algemene arbeldstJjdvcr· 
korting ln bij voorbeeld het onderwijs en de bejaardenzorg, 

10. liervorming van de sociale zekerheld 

Wlj kiezen voor een sociaal zekerheirlsstelsel dat bestaat uit de volgend<1 
èlemcnten: 

a, een basisvoorziening op het mlnlrrum-nlveau, met gelijke rechten voot• 
ledereen en collectief te financieren; 

h. een tljdelljke .l<mvullendc uitkering, afhankelijk van leeftijd en 
arbeldsverlcdPn; 

c. de mogelijkheld om vrijwillig bij te verzekeren. 

Dit systeem Js bedoeld voor nieuwe qevallen, omrl.1t huldlqc uftkerlnqs
trekkcrs nooit de kans hchhcn qchad zich bij te verzekeren. 
Voorzover een aldus qclncllvlrluallsccrcl systeem onaanviJardharc consc'lucntks 
heeft voor koslwlnrwrs lvot·den de7c flscaill gccorrilwerd door mlthlPl van 
ovprhcvc I I rog v.tn clc he lastlngvrljc voet, wc I kc op z l chnd f vont· lt~clerccn 
gP.lljk dient lc zijn. 



lillEIDING 

lle jaren 1980 en 1981 waren rampjaren voor de llederlandse economie. 
In die belde jaren immers is de gereglslreel·de 11crkloosheld verdulllleld 
van 240.000 tot 475.000, terwijl tegelijkertijd een aanzienlijke verhoylng 
van het flnaraclerJngstekort van de overheld optrad van 5l tot 8 1/4 ~ van 
het nationale inkomen. In diezelfde perlotJe daalden bovendien de investe
ringen met ruim 20 't. Getuige onder meer de ont1rlkkellng van de arlleltls
inkomerasquotc (het aandeel van de loonkosten in de toegevoegde waarde van c 

het lledrljf:;leven) is het onmiskenbaar dat veel bedrijven het water tot 1.·· 

aan de Uppen is gestegen. 

In dle buitengewoon ernstige situatle heeft in scptemLier vorig jaar het 
zojuis~ gevallen kabinet de sociaal-economische inl.locdel van het kiihlnet 
Van Agt-Wiegcl aan9etroffen. Een slechtere startposille was nau1vclljks 
denkl.Jaar. Slechts cén ding was duidelijk: het soclaal-ecohomlschc beleid 
van het kabinet Van Agt I zoals verwoord in Uestek 1 81 had jan~nerlljk 
gefaald. [r moest dus een andere koers worden lnyeslagen om ons land r1cer 
lot economisch herstel te brengen. Die andere koers kwam er dan ook, 
allhans op papier. In het regeerakkoord van het kalJinct-Van Agt 11 wertl 
immers vooral gemikt op de noodzaak van de totstandkoming van een omvan!J
rijke lnvestedngslmpuls als mlddel tot versterking van de marktseclor 
van onze economie en met name de lm.lustrle, \'la onder meer de opr lchling 
van de Haatschappij voor Industriële Projecten, tenvijl de n•imtc daarvoor 
geschapen zou moelen wol·den vJa voortgezette loonmatiging, stalllllsatJe 
van de l.Jclasting- en premiedruk, alsmede een geleidelijke terugtlrlnglny 
van het financlerlragstekort. Vcrder werd in het regeerakkoord gekozen 
voor een sllmulel·end (wcrkgelegenhelds)beleld, dat vooral gericht zou moeten 
worden op de woningbouw, de energiebesparing en de mllleusector. 
Voor de bestdjdlng van de werkloosheld zou hlel·mee echter niet kunt~eu 
worden volstaan. 0,1arvoor zou vooral gekozen 1110eten worden tot een !Jroot
schceps pl·og•·amma van herverdeling van arbeid, waaronder de planmatige 
llevonler lng van deel tijdarbeid. 

llle koers spfolk ons aan, al was het alleen maar omdat hij nogal wat o\'ereen
komslen verlo<uade met de' kritiek die wij als oppositiepartiJ destijds leyen • 
Ueslck '61 ~aaa•· voren helJIJen !Jebracht. 1) · 
IHt 9eldt 1109 veel sterker ten opzichte van het 0'66-verklednysprogranvna 
uit 1981, dat in feite vrijwel dezelfde koers bepleit heeft. 

Waar wij ons na de Installatie van het kabinet-van Ayt 11 en met ndmc sinds 
de lnfonnallcpcrlodc lJe Galan-ll . .llllersladl echter steeds yrotere zorycn over 
zijn yaan ua..tkcn, betreft het feit dat er van die koers Ju de praklijk zo 
ll'einlg lcn~clll 1:; yckomcn. In de 8 m.1anden van zijn l.lcsla.Jn leek hel t•r 
lnMncrs sterk op d..tl l.Jlnnen dat ka.IJ.Iucl vrlj\\el onophoudelijk ls uesprokcu 
over het kot·Le termijn llezulnlglng:;l.Jeleld. \\'eliswa<.~r l5 door hel lOjui5l 
gevallen kahlucl ook een wef'l.;yelegenhcldsplilu gepubliceerd, mild!' ook di.larln 
liHJ hel .-~eccnl uaar onle mening te slc1·k op de korte. Le•·mljn-lJenaderluu Vdll 
hel :;chcppcu Villl tijdelijke, dure <.~rl.Jelt.lspl<.~at:;c,n leu ko5le van hel verHes 
"''"' Mllcit.l:;pla<.~l5cn elders vla de daartoe noodzakelijke llezulnl!Jlii\JCII en 
J aslcnverhouluycn. • 

l) Z.tc de llol<J "lJe kwal.l telt V•ln produktie en 1\erk!Jclegeuht•.ldz ecu ll'G6-
.all•~na.JlJcf voor lieslek '81, h1ect.le l<<.~merfraclle U'G6 1 :;cplcmbcr 1~'711. 



Dovendien ls de sociaal-economische situatle sinds de totstandkoming van 
het regeerakkoord vorig jaar aanmerkelijk verder verslechterd. Zo Is de 
verwachllng uit het regeerakkoord, dat de gel·eglstreerde werkloosheld Lllj 
ongewijzigd beleid zou oplopen tot 500.000 ln 1985 nu al door de fellelijke 
ontwikkeling achterhaald, liet ziet er immers naar uit, dat dat niveau al in 
1982 zal worden bereikt. Vcrontrustend is verdel· 1 dat lot dusverre alle 
aanwijzingen ontbreken, dat zich op korte tel·mijn een lnvcsterlngsherstcl 
van enige Lletckcnls zal uaan manifesteren. Daari.Jlj dient ui teraa1·d te worden 
bedacht, dat nog niet te voorzien valt in hocverre hierin verandering zal 
kunnen komen vla door ons positief gewaardeerde instrumenten van structum·
belcld als de tiiP en de kapltaalkredlcten, zoals die door de demissionaire 
JUnister van Economische Zaken zijn voorgesteld. 

Niettemln zien wij in het voorgaande genoeg redenen voor een fundamentele 
herbezinning op het te voeren sociaal-economische beleid op mlddellange 
termijn. [en werkgroep, bestaande uit een aantal leden van de 0'66- Tweede
Kamerfractie alsmede een aantal leden van de macro-economische werkg1·oep 
van 0'66 1 heeft dat de afgelopen weken gedaan. 

llet resultaat van die herbezinning treft u in dc1.e llota aan. De llota beval 
allereerst een analyse van de huidige sociaal-economische situatle In ons 
land. Vcrvolgens geeft de tlota een beschrijving van de doelstellingen van 
0'66 1 zoals die uit diverse publikalles en verkiezingsprogramma's zijn ar 
te lelden, Tenslotte worden In de vorm van een 10-punten-proyramma oplos
singen voorgesteld, die naar onze mening even zovele elementen zouden 
moeten vormen voor een plan lot herstel van de economie en de werkuelcyenheld. 

Wij hopen hiermee een alternatlef te bicden voor het ad-hoc bezulnlglngs
bcleld, zoals dlt door het 1ojuist gevallen kabinet tol nu toe vanaf de 
lnformatleperlode De Galan-llalbersladt tot en mel de Invulling van de 
Voorjaarsnota gevoerd ls. Ui teraard wll hiermee niet gezeCJd zijn, dat er 
de komende jaren niet meer bezuinigd zou moeten worden. Integendeel, 1oals 
u uit het vervolg van deze llota kunt lezen. Wel menen wij, dat het voort
durend pralen over bezulnlglnyen zonder dat er een duidelijk perspeetlef 
bestàat, waartoe dle bezuinigingen dienen en waarlegen die LlczulnJglny~n 
beoordeeld moeten worde11 1 alleen maar averechts zal kunnen werken. 
Daardoor wordt slechts het doemdenken versterkt, wadrdoor onze economlfl 
alleen maar vcrder zal afzakken langs de neerwaartse spJ raai. Dal moel nil 
3l jaar beleid volgens Bestek '81 en 8 maanden besluiteloosheld omle1· het 
kablnet~Van Agt Jl toch voor ledereen volstrekt duidelijk 1ijn. Wlj zlrn 
daarin geen enkel heil. 

Vandaar dat wlj ons voor deze tlota geen passender naam kunnen bedenken 
dilt deze: 

PERSP[CTJF.F 1 861 een 0'66-ploln voor herslel van de economie 
en de werkgelegenheid. 

1 s-Gravcnllilge, 26 mei 1982 



lloofdstuk I 

Kenmerken van de huidige situatle 

De lntenldllonale ontwikkeling 

lnlernat.lonaal is er al jaren sprake van een ernstige economische recessie. 
Deze recessie ~erd ingeleid door de eerste energiecrisis (1973-'74) en 
manifesteerde zich oorspronkelijk vooral vla het bestaan van afzetproblemen, 
overcapaciteiten en afnemende rendementen. Daardoor kwam in veel landen 
de werkgelcuenheld J n tle mal·ktsector onder druk te staan, wat weer resul
teerde in een stijging van de werkloosheid. In de 111eeste landen wel·d gepro
beerd hel tlj te keren via een stimulerend beleid, gepaat·d !Ji.'ande met toe
nemende ovcrheitlstekorlen. RentestamJen en inflatie ginyen hierdoor in 
veel landen omhoog. Ter rechtvaardiging van dit belcld l'lerd echter aangevoerd 
dc1l de recessie een tijdelijk verschijnsel zou zijn, dat door een expansief 
beleid diende te worden bestreden. Voordat de juistheid van deze stcJllng kan 
1vorden getoetst, ()Ooitle de tweede energiecrisis van 1979 roet in het eten. 
Opnieuw leidde dit tot afzetproblemen, overcapacHtelten en afnemende rende
menten met alleen dit verschil, dat de klap nu des le harder aan kwam, 
omdat het weerstandsvermogen van veel bedrijven de gevolgen van de eerste 
energiecrisis nog niet te boven'waren gekomen. Oe werkgelegenheld ln de 
m.:st·ktsector kwam daardoor in veel landen des te heviger onder druk te slaan. 
Dovendien waren, <Jls gevolg van de eerder genoemde stijuing van overheids
tekorten, de mogelljkhedcn tot het voeren van stimulerend beleid vJa verdere 
expansie van de collectieve sector ln veel landen niet of nauwelijks meer 
aamvezlg, In tegenstelling tot de situatie na de eet·ste energiecrisis 
reageerden veel liJnden daarom nu op de nleu\\e cdsis vla een restrietlef 
Ludgelilh' en monetair beleid. llaast de werkyelegenheid in de marktseclor 
kwaut daardoot· ook de werkgelegenheid in de kwartalre sector veelal onder 
druk te staan. Uit leidde dan weer tot een nieuwe golf van stijgende werk
loosheid, waardoor wij nu in de zeer ernstige situatle zijn beland, waarin de 
\werkloosheid ln de geludustriallseerdc landen gelijk is aan het record
niveau van JO miljoen uit de vooroorlogse crisis (19Z6). 

Oe nalionale ontwikkeling 

Oe ont~lkkellng Jn llederland vertoont ulteraal·d sporen van de zojul!it om
schreven internationale ont1dkkellng. liet zou echter onjuist en zelfs gevaar
Ujk zijn om de schuld voor de huidige sociaal-economische situatle ln ons 
land geheel of grotendeels bij die internationale ont1wlkkel1ng te leg(Jen. 
Dat zou ons lnwuers een nogal goedkoop excuus in handen geven om de z<~olk 
maar op zijn beloop te laten en ar te wachten tot de internationale onliYlkke
Ung ;dch ten !JOedc kcct·l. Uiteraard willen ~tij hiermee niet stellen, ddt 
de lnle•·natlonale ontwikkeling er niets toe doet, dan wel dat het niet 
noodz<tkclljk zou zLjn om llcderland in tle dailrtoe geël!Jenllc intcrnatlon.tle I 
samenwerkingsverbanden (EC, 0[50, GATT, UIICTAD) lnltlatleveo te laten I 
nc111cn, resp. ondersteunen om die ontwikkeling in positieve zin te beinvloeden. 
\Vel menen wij, dat de marges om vla het nationale beleid de situalle te 
verLeleren aanzlenlljk groter zijn dan vaak wordt voorgesteld. 
De maryes zijn naar onze mening de afgelopen Jaren volstrekt onvohJoeudc 
Lehul. len creatief en daadkrachtig beleid om die m.nges te benullen heeft o.i 
helaas te zeet· onlbl'Oken. \Vij willen dit als vo!gt toel~chten. 
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Ifcderland verkeert vla het bezit van zijn omvangrijke aardgasvoorraden 
in vergelf jklng tot de meeste andere l;mdcn in een potentieel zeer guust I ge 
positie om de schokken van de belde energiecrises en de daaruil rcsullererulc 
economische recessic op te vangen, Die andere landen hebben zich nationaal
economisch gezien aanzienlijke (koopkracht)offers moelen getroosten vanwege 
de explosieve stijging van de energieprijzen. Ucdcrland heeft daarentegen 
als gasexporterend land per saldo niets behoeven in te leveren, maar er 
eerder op verdiend. Wanneer l'ie desondanks zien, dat de economische onliYikkc
llng (o.a. economische groei, werkloosheid, Investeringen, financierings
tekort) In ons land de afgelopen jaren aanzienlijk ongunstiger Is geweest 
dan in vele andere landen, dan moet de conclusie lulden dat er een verkeerd 
bclehl is gevoerd, [en beleid, dat die potentieel zeer gunstige positie niet 
heeft weten te gebrulken voor de noodzakelijke stlmulcrJng van de lnveslcrlngen. 
Een beleid, dat ertoe heeft geleld dat deze potentieel gunslJge posltl.c eerder 
ln ons nadeel dan ln ons voordeel heeft gewerkt: de aardgasbel als vloek in 
plaats van zegen ! 
Wat zijn nu die typisch tlederlandse kenmerken, wa.u«loor wij hel slechter 
doen, resp. gedaan hebben dan andere gclndustrlallseerde landen 7 

1. Een relatief zeer kwetsbare industriële structuur 

Hel goedkope aardgas heeft In de zestiger jaren geleld lot een energle
Jntensleve produktiestructuur (o.a. bulkchemle, olieraffinage), Door de 
energiecrises is de vraag naar energie-intensleve produkten echter 
gestagneerd, terwijl de energie-Inlensleve bedrijfstakken verder bedreigd 
worden door de relatief hoge energiekosten (o.a. elcctrlcltell) In ons 
land. Geavanceerde, kcnnlslntcnsleve produktles met snel stijgende afzet
markten nemen daarentegen In onze produktiestructuur een relatief hesehei
den plaats in, Tc denken valt hierbij vooral aan de zg. equlprnent-seclor 
(lnstrumcnlcn, kapitaalgoederen, elcctr~nlca en robots), Spiegelbeeld 
van deze kwetsbare industriële structuur Is een exportsector, die zowel 
CfUa produktiepakket als qua landenoriëntatle (voornamelijk gelndustriall
seerde landen) ongunstig is samengesteld. 

2, Een relatief hoog loonkostenniveau 

liet lledcrlamlse loonkostennLveau ls ondanks de matiging van de laatste 
jaren nog altijd één van de hoogste ter wereld. Voor de kapitaal- en 
energie-intensieve bedrijfstakken 1\·ordt dit gecompenseerd door een even
eens zeer hoge arbeldsproduktivltclt. De arbeidsintensieve bedrijfslakken 
(kleding, textiel, schoeisel) uit de industrie, alsmede de dlenstcns("ctor 
worden hierdoor echter bedreigd. 

Dit hoge loonkostenniveau is voor een belangrijk deel het gevolg van de 
snelle stijging van de collectieve lasten van de afgelopl'rl jaren, die 
over het algemeen zijn afgewenteld up het wlnsllnkumen. ler Illustratie 1 

hel bt·uto loonkoslennivcau, d,\Y.Z, netto loon -1 loonbelasting + wcrkncmet·s
premles + werkgeverspremies + OTIY op arbeidsloon bedraagt momentcel 
ongeveer 2,5 maal heL netto loon van de betrokken werknemer. Oez.e 
slluatle heeft het ontduiken van belasting- en prcmlcl.clallngcn lol een 
profljtel ljke bezigheld gemaakt en het ontstaan v.m een wel ly llct·end 
z1vart circuit In de hand gewerkt. 

3, fen ui t.qcholde vct·moq~n5struclmrr van het hcllrUfslcvrn 

Ondcr·mccr als gevolg van de hlcdJovcn genoemde kerunet·kcn Is de vcrnMHJcns
po5lllc va11 veel tlctlcl"land5e I.Jcdt·ijven ull!Jclll>lll. llcl eigen vcnnngcu ..1ls 
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pereenlage van het totale vermogen is daard()or de laatste 15 jailr I.Jlj de 
aan de beurs genoteerde H.V.'s gehalveerd: van gemiddeld 44\ naar Z2t. 

Ucze ontwikkeling is verder het gevolg van hoge rentekosten, betaald op 
va·eemd vermogen, alsmede c.Je fiscale bestraffing op eigen vermogen volyens 
het geldende I.JelastJngstelsel in ons land. Terwijl de rentekosten op vreemd 
vermogen ln tiederland fiscaal volledig aftrekbaar zijn, zijn immers c.Je 
kosten van eigen vermogen in de vorm van uitgekeerd dividend niet alleen 
ulet aftrekbaar, maar zelfs onderworpen aan een dui.Jbele belastlnyhefflng 
(namelijk vennootschapsbelasting en Inkomstenbelasting). Veel bedrijven 
heiJIJen hierdoor op grote schaal vreemd vermogen aangetrokken ter financlering 
van nieuwe investeringen. Dit heeft er echter wel toe geleld, dat het rende
mefit op het eigen vermouen van die bedrijven sterk onder druk is komen te stac.n 
toen de winstmargcs daalden en de vaste rentelasten op het vreemd vermouen 
stegen. . 

4. lcn ua·ote netto toe tt·edlng op de arbeidsmarkt 

liet valt te verwachten, dat de komende vijf jaar zich leder jaar 50.000 à 
70.000 nieuwe werkzoekenden zich op de arbeidsmarkt zullen melden, Voor een 
deel gaat het hier om schoolverlaters en afgestudeerden, voor een ander 
deel betreft het hier gehuwde vrouwen, die aan het at·beidsproces willen deel
nemen. lH j dlt laatste dient te worden bedacht, dat de participatiegraad 
van (gehuwde) vrouwen aan het arbeidsproces in ticderland in vergeliJking 
tot andere gelndustrlallseerdc landen nog steeds relatief gering Is. 
Ocze cateuorle wordt evenals de groep van diegenen, die op oneigenlijke 1djzc 
onder de arbeidsongeschiktheidswetten (WAO) vallen, niet meegerekend blj 
de geregistreenle werklozen. Aangezien zij graag· (weer) aan de slag zouden 
willen, worden zij meestal gerangschikt onder de categorie van de veri.Jorgen 
werklozen. IJc totale omvang van c.Je categorie verborgen werklozen is moellijk 
le scllilttcn, maar bedraagt waarschiJnlijk minimaal 300.000 à 400.000 personen. 
Tcsamcu met de !Jct·cglstt·ecrde werkloosheld (500.000) komt de totale werk
loosheld In Ucderland daarmee ten minste op 600.000 à 900.000 personen. 

5. Kuclpunlcn op de ari.Jcidsmarkt 

De ari.Jeidsmarkt wet·kt slecht in ons land. Volgens o.a. de Organisatie voor 
Lconomische Samenwerking en Ontwikkeling zijn hierdoor In de 70-er jat·en 
een aantal nieuwe activiteiten van het bedrijfsleven niet van de groncl gekomen 
(!]cbrck aan vakkwull!] personeel). Ook het feH, dat ond.mks een gcre!)istt·ccrde 
11crkioosheld van JOO.OOO à 400.000 personen vorig jaar nog Joegoslaven 
moesten worden aanuctrokken t.b.v. de Amsterdamse scheepsbouw wljst hierop. 
Oe reuionale en functionele mobliltelt op de ari.Jcldsmarkt is in ons land 
gering. Ult is mede in de hand gewerkt door rekkelijke normen voor passende 
aa·beJd, slat·rc loonvcl'11oULJlngen, t·esp. niet markt-confonnc ontwlkkclln!JCn hier
in (nlveJlcdn!l), alsmede door de sltuiltle op de wonlngmilrkt. 

G. Onllchccr5hc~arheld Vim •Ie ovcrheldsfinanclën, resp. de omvang V<lll de 
colleelieve sector 

Oe omvc~ng van de collectieve seclor is de afgelopen jaren, ondanks de 1!1'.-nota 
van lllnlslcr llulscnhcr!J (1975) en Ucstek '61 (1978) de piln uil!Jcrczcn. 
Onder hel kablnct-Ucn Uyl stegen de tolale coUcclJcvc uitgaven in de jaren 
i!/74 l/m J'J77 mel ~~ %per j.:Jar (inflatie niet mecget·ckcnd), tenvijl de 
rf'ëiç !JI'Ocl Vi.lll hel nationale Inkomen in die pea·lodc l,G~~ pea· jaar bcdt·ocg. 
Omlet· hel kabinet V.m A!ll-IYlc!]ci deed zich een soorlyelljke ontwikkeling vooq 
Jn de periode l'J7U L/m E161 slc•Jcn de lotille collectieve ullg.tven met )'.~per 
j.:Jilr, tenvijl de w~ml•ldcldc reële groei Viln het nallon<lic inkomen slechts 
0,2X per j.Mr hcdrllc!J. 



Onder belde kabinetten stegen de totale collectieve uilgaven dus 
J à 4 (kablnet-Uen Uyl) 1 resp. 15 (kabinet Van Agt.\Ylegel) maal 
zo snel ·als het natJonale inkomen. Zelfs als men hfc-t·biJ 
de relatief snelle groei van de werkloosheidsvoorzleningcn en de te 
betalen rente op het financieringstekort uit voorgaande jaren bullen 
bcschouiYing laat, lag de stijging van de totale collectieve uilgaven nog 
altijd ettelJjke malen hoger dan de groei van het reële nationale inkomen. 
lilermee wordt in alle duidelijkheld geillustrcerd, dat er de afgelopen 
jaren wel veel over bezuinigingen gesproken is, maar dat er in de pt·aktijk 
(te) weinig van terecht is gekomen. Oe ze voor SOflllllgen IYellicht opmet·ke
lljke conclusie laat zich als volgt nader verklaren. 

De bczulnlglngen van de afgelopen jaren (o.a. Oestek 'Bl) vonden over 
het algerooen plaats ten opzichte van de zg. •leer jarenramingcn. In deze 
~lcerjarenramingcn is vermeld wat de kosten van het bestaande beleid ln 
komende jaren zi,ln, wanneer dit ongeiYljzigd zou worden voortgezet. 
Oezulnigcn ten opzichte van·de Heerjarenramingen betekent daarom nog 
niet, dat het a.:Jndeel van de collectieve sector hl!"rdour automatisch 
afneemt of zelfs m.:Jar op hetzelfde niveau gehandhaafd blijft. Uit is 
namelijk volstrekt afhankelljk. niet alleen van de omvang van de beTUinl
gingen, maar ook van de stijging van de collectieve ultg.:~ven, zoals die 
in de 1-!eer.Jarcnramlngen besloten ligt. Ondanks forse bezuinigingen is 
daarom het beslag van de collectieve sector op het nationale inkomen 
zowel onder het kabinet-Oen Uyl als onder het kabinet-Van Agt/IVlegcl 
aanzienlijk verder toegenomen. 

Een andere factor, die hierbij een rol speelde, was dat onder belde kabi
netten In het kader van zg. aanvullend beleid substantiële extra bedragen 
zijn uitgetrokken, w.:~ardoor de netto bezulnlglngcn sterk tegenvielen. 
~~ar er ls nog iets belangrijkers aan de hand. 
Olt wordt duidelijk, wanneer wij naast de omvang van de stijging van 
de collectieve uitgaven ook de samenstelling daarvan bezJen. 
Oan blijkt namelijk dat in de afgelopen jaren vooral de uitgaven voor de 
sociale zekerheld zeer fors zijn gestegen, namelijk met 7 ' per jaar 
onder het kabinet-Oen Uyl en met 4 ~ per jaar onder het kabinet Van ligt/ 
Wiegel. Daarentegen zijn de overheldsinvestcrlngen gcdut·cnde die periode 
per saldo gedaald, namelijk metl,l~ per jaar in de periode 1974 l/m 1977 
en met 2 % per jaar in de periode 1978 t/m 1981. Olt betekent dat hel 
beleid ln de afgelopen jaren op twee manleren contraproduktlef op tic 
economische onlnlkkcllng heeft gewerkt. In de eerste plaats is doot· het 
toenemende beslag van de collectieve sector de ruimte voor de mat·ktsect.or 
(o.a •. wlnstlnkomcn) evenredig verkleind, flet zal duitlel ijk zijn, dat dit 
ten koste ls gegaan van de p.:~rtlcullerc investeringen. In de tweede plaats 
lieert de ovcrhelll na!Jelaten om via een verho!)ing van de overheidsinveste
ringen een positieve lmpulswerklng op de economische ontwikkeling uit le 
oefenen. 

1. ren onover.zlclttcll.Jkc hoeveelheid a.1n overheldsvoorschrlflcn 

Een laatste factor die remmend werkt op de economische out.wlkk<'liii!J 111 011~ 
li!nd betreft de OIIO\'erzlchlclljke hocveelheld aan overhcldsvoorschdfl.cn. 
liet !Jilat hier cnct·zijtls om ge- en verbodsbepalln\JCn dl(! hl.] I.Jcdrljvcu Lol 
zogeuaamtle 'verbor9cn belcldskoslcn' leideu. Voot·;d biJ vc,t.<jtuutlncJcn
procedurcs speelt clit een I.Jclangrljke t·ol. llnderzJ.Jcls hetr·eft hel ltler de 
veelheld .:Jan subsldlcretJellngcn (de commlsslc-W.HJIICr teller I~'' !), tllc 
ten behoeve v.rn het hcdrljfslcven zijn OIJ!JCTcl:. lle11~ veelheld '""' ovr·r·helds
vocH·schrlflell heeft in ous li!nd lot een silualJc v.ur ovcr-rcqulc.-Inq qelcld 
mel alle flitdelen v,m dien voor een dyuarnl~ehe econornl:;chc unl.wlkk<:ll11q: 
onovcrzldtlcl IJkhclcl, hur·c,lttct·.:~llc (lokel.lcroecouomle) ctt de J.mqr. Lijd die 
\.'f't•lnt•r>tl 1111f nonl f,,,f ,,~,1,1,,....,,, .,,...,. ,,...,tt~liTI·~ ,,,~.11 1 fl, 
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[en typlsd1 voorLeelil van deze situalle van overregulering treffen wve 
aan ln de wonlnubouw. Aan de subsldletoekennlny ln Je Louw worden talloze 
voonvaa1·den !Jesleld, zoals het toepassen van de landelijke wenken en 
voo1·schrlften en de goedkeuring van complete plannen. Uit belemmert de 
keuzevrijheld ten aanzien van de opzet en inhoud van de plannen met 
Lell·ekking lot het alternatlef verlieteren of nleuwi.Jouw, de woningtypes, 
de grootte, de woonvormen en de woonlastenhoogte. 
liet vermlnde1·t de ontwerpv1·ljheld van bewoners, I.Jewonersorganlsalles, 
ontwerpers, I.Jouwi.Jureau's, woningbouwverenigingen en gemeentelijke diensten. , 
liet leidt daa1·mee tot betutteling en dempt de ct·eatlvltelt. 

Werkt de overreuulerlng in het algemeen al remmend op de economische ont
wlkkelln!J, dlt geldt nog in versterkte Rldte voor mlddelgrote en kleinere 
ondet·nemingen. Deze categorie van bedrijven kan zich immers niet de luxe 
pennl tleren om een staf van subsidiologen en vergunningenexperts in dienst 
te nemen. liet lijdt voor ons dan ook geen twijfel, d,Ll de situatle van over-· 
regulering één van de belangrijkste verklaringen vormt voor het feit dat 
in ons land, anders dan in andere landen, zo weinig nieuwe bedrijvigheid 
in de vot·m van kleinere, startende ondernemingen van de grond is gekomen. 
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Hoofdstuk li 

Ooelstelllngen en sociaal-economische vlsle van 0'66 

Oe doelstellingen van 0 166, zoals terug te vinden in verklezlngsproyramma's 
en andere publikalles van de partij, laten zich als volgt same11vattcn: 

1. individuele en maatschappelijke ontplooling1 

2. het bieden van mogelljkhcden tot Individuele ontploollng aan anderen, 
ln binnen- en buitenland! 

3. emancipatie, ln dit kader met name gericht op gelijke ontploollngs
kansen voor vromten en mannen1 

4. een zuinig beheer van milieu, energie en grondstoffen terwille van de 
ontplooiingskansen van huidige en toekomstige generatles. 

Voor het soelaal-economlsche beleid heeft dit de volgende consequentlest 

a. Detaalde ·arbeid vormt voor zeer velen een uiterst belangrijke voonvaanle 
om zich te kunnen ontplooien, zowel vanwege de flnanclëlc onafh<mkcll jk
held die men daaraan ontleent, als vanwege de sociale contacten; 

b. Collectieve voorzieningen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan 
de ontpiooJlngskilnsen voor velen. In positieve zln geldt dit vooral 
voor onderwijs, vcrkeer en waterstaat en milieu en op lildirecte wijze, 
namelijk vla het vcrlenen van subsidies voor de gczondheldszoriJ, het 
maatschappelijk werk en de bejaardenzorg. In nel)allevc zin valt: hler vooral 
te denken aan defensie en Justitie. 
Wanneer collectieve voorzieningen echter ontaarden In burC'aucratle en 
onnodige betutteling door de overheid, dan worden hiermee even zo vele 
b<Jrrières opgc1Yorpen voor Jndi viduele ontploollng. Varntege d l.t 1 aatslc 
is een voortdorende heroverweging van collccllcve voorz:l.enlngen yehudcn. 

e. Terwille van dl ezel fde ontplooiingskansen is een ve1·antwoor.J sl.e Jsp 1 van 
sociale voorzieningen nodig voor diegenen, die hetzij fy::;Jck niet ln 
staat zijn aan het arbeidsproces deel te nemen (arbeidson!Jcschlklen, 
bejaarden), hetzij IJullen hun schuld tljdelljk geen belaahl wet·k kunnen 
vinden (werklozen). IVanneer wlj in dil vcrband spreken van vet· • .mtwoonl 
dan bedoelen wij daarmee dat het stelsel enerzijds gericht moet zijn op 
hel bicden van zekerheld voor diegenen, voot· wie de voorzieningen be
doeld zijn, terwijl anderzijds voorkomen moet worden dal van deze voor
zieningen oneigenlijk gebruiken/of misbruik wordt gemaakt. Oll IJctekent 
onder meer, dat het stelsel van sociale voorzieningen een goede we1·klng 
van de arbeidsmarkt niet zal mogen frustreren. 

Evcrunlu zal tlt kwdlllell Vdtt het arlleidsproces zodanig lnO'.J'-'" .djro, d<1l 
té velen té v1·ucg een bet·oep moeten doen op de sociale vourllenlnycn. 

Tegen de achLC'rgrond van deze doelstellingen kiest O'GG voor een sociaal
economische visie, die beslaat ult de volgende clcmcnlcn: 
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1. Vcrnlcu~lng en versterking van de Industrie als cruciale voorwaarde 
voor: 

- bchoud van werkgelegenheid, resp. scheppen van nieuwe werkgelegenheld 
In de marktsector van onze economie. \Yij gaan er daarbij op basis van 
ervarlngsgegevens van uit, dat vernlcUiwing en versterking van de 
industrie tevens zal lelden tot versterking van de daarvan afgeleide 
sector van de commerciële dienstverlening. 8lj het beleid, gericht 
op vernieuwing en vcrsterking van de marktsector dient speelale aan
dacht te worden gegeven aan de noodzakelijke vergrollng van de ont-
ploollngskansen voor middelgrote- en kleinere bedrijven. j' 
de financlering van (nieuwe werkgelegenheld In) de kwartalre sector, 
alsmede van het stelsel van sociale voorzieningen. 

- het Inkomensgenererende effect, dat hierdoor teweeg zal worden gebracht 

2. lierverdeling van arbeid vla deeltijdarbeid en andere arbeidstijdverkor
tende maatregelen, waaronder arbeidstijdvcrkorting per dag. Zonder 
herverdeltng van arbeid zal het naar onze mening onmogelijk zijn de total 
werkloosheld (gcreglstreerd en verborgen) In ons land in de BOet· jaren 
tol aanvaardbare proportles terug te dringen. Herverdeling van arbeid Is 
echter niet alleen om die reden noodzakelijk. Andere redenen zijn: 

- het bieden van gelijke kansen aan vrouwen en mannen op betaald werk. 
Hierdoor ontstaat tevens de mogelijkheid tot hervet·dellng van onbetaald 
werk (huishoudelijke arbeid, vrljwllllgerswerk). 

- hel bieden van een perspeetlef aan jongeren in verband met de sociaal 
kwalijke gevolgen van langdurige werkloosheid aan het begin van het 
economisch actieve leven. 

- hel bieden van kansen tot reintegratle van arbeidsongeschikten in het 
adJeldsproces. Velen zijn in het veeleden om oneigenlijke redenen 
arbeidsongeschikt verklaard, Anderen zijn slechts ycdccltclijk arbehls
ongeschlkt en zouden graag op part-time basis weer aan de slag willen. 
Door het scheppen van voldoende deeltijdbanen kan hieraan tegemoet 
worden gekomen. Oovendlen zal het langs die weg mogelijk zijn om het 
aanlal mensen, wat een beroep doel op de sociale zekerheid, substantieel 
teruy te ddngen (volume-beleid). 1) 

3. len kt'achtlg ener!Jlebcsparln!)s- en mllleubelelcl Is met het oog op de 
leefbaarheld van ons land voor huidige en toekomstige generatles van het 
grootst mogelljke belang. lllls dit Llcleid op de juiste wijze 1\Unll 
ingericht, kan hierdoor ook 1lc uodige niemwe werkgelegenheld ontslaan. 
Voorwaarde ls d<m wel een planmatige opzet van dit beleid In nauw overleg 
met ltel Lietrokken bedrijfsleven, wao~rblj hel bedrijfsleven tijdig van 
tevoren ueiuformccrd 1wonlt over de toekomstige richting van het beleid 
(bijvoorbeeld rtunnstelllngen op mllicu!Jebled), zodat het hier tijdig 
op kan Juspelen en hieruit nieul\'e mo~rktert kan putten. 
Tertslotle wijzen wij hler noy op de samcnhan9 tussen deze doelslellln!) 
en de ccnle1· genoemde doclstelllrtg van vernieuwing van onze imlustrle. 

1) lle ook de tlola over lkclU.Jdarbcld - van conjuucturcle mode n.1ar 
!>lt·ucturclc aaupak -, van dr. Sliclttln!J Wcteuschappelljk llurcou va11 ()'66, 
noveutiJc 1" i ~fl) , · 
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Vernieuwing van de Industrie ln de r lchting van meer geavanceenle 
kennls-·lnlensleve produktles (o.a. electronica, lnslrumentenfabrleken, 
medische appardtulll·- en kapitaalgoederenindustrie) zal Juvners een be
langrijke bijdrage kunnen leveren aan de realisatle van het gewenste 
milieu- en energiebesparlngsbeleld. 

4. [en krJtiscloe herbezlnnln!J op bestaande collcctleve voorzlenlnqcn, 
het stelsel van sociale zekerheid, alsmede de reyeluevlnq door de 
overhc ld. 
Gezien de geringere groei van het nationale inkomen die, hoe dan ook, 
voor de 80-er jaren te verwachten valt, alsmede de noodzaak van bepet·
klng van de toekomstige groei van de in tiederland reeds zeer onovangrljke 
collectieve seclor ls een dergelijke herbezlnnJ ng onontkoombaar. Dlt 
past ook J n een veranderd denken over de vcrzorglngss taa t en de rol 1 dJ e 
de overheld moet spelen In relatle tot de el gen verantwoordelijkheld. 
In het vet•ledcn Is dit onvoldoende gelukt en zijn bovendien vaak de 
overheldsiroveslerlngen het kind van de bezuinlglngsrekenlng geworden. 
llict·door ls de impulswerking van de collectlcvc seclor op de partlcullere 
seclor de afgelopen jaren voornamelijk een negatieve gc11ecst. Een furula
menlcle herschikking van prioritelten binnen de totale collectieve sector 
ten gunste van een vcrhoging van de overheldslnveslerlngcn en ten koslc 
van het aandeel van de consumptieve ovcrheldsullgavcn zal hierin naat· 
onze mening verandering moeten brengen. 

Tenslotte achlf~n wij het nodig, dat op korte termijn beyurmen wordt aan een 
dras tlschc vcreenvoudig lng en sanering van over he ldsvoorschl'i ften ( vcruun
nlngeuproccdut·cs en suhsidleregellngcn), die momentcel een verdere onlploollroy li 
van de pat·tlcullere sector (o.a. industrie, woningbouw) frustret·cn. Wij con
stateren dat op veel gebleden de regelgeving door de verschlllcmle ovcrhelds
lns tantles (na tlonaal 1 provinciaal en lokaal) de oorspronkell jke en !Je re eh t
vaardigde doelstellingen die aan de regelgeving ten grondslag hebben gelegen 
ver voorbij geschoten ls en ontaard is. in een bureaucr<Jtlsch \Yangcdrocht, 
waarmee niemand's belangen gediend worden. Wij vermoeden, dat hler één van 
de hoofdoorzaken Ugt voor het onvoldoende van de grond komen van nieuwe 
mlclrlelgrote- en kleinere onclernel'lingen (starters). 
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Jloo fdsluk II I 

Voorslellen voor een plan tot herstel van de economie en de werkgelegenheid 

liet lnlern<Jtion<Jle beleid 

Wij bepleiten dat tiederland ln de geëigende internationale samenwerkings
verbanden (E.G, OESO, GATT, UNCTAD) lnltlatleven neemt, resp. ondersteunt 
die erop gericht zijn het internationale l'cstrictleve beleid om te bulgen 
ln de r ichtlng van een gecoördineerd stimuleringsbeleid. In concreto 
houdt dit in dat; 

I. In internattonaal verband druk dient te worden uitgeoefend op o.a. de 
Verenigde Stilten en het Verenigd Koninkrijk Oöll ('en mihder rigide mone
taristisch beleid te voeren, dat kansen biedt op het s<Jmengaan van lagere 
rente en economisch herstel; 

2. overeenkomstig de aanbevelingen van de Commlssle-Orandt in internallonaai 
verband afspraken dienen te worden gemaakt voor een gecoördineerde beste
dingslmpuls vanuit de gelnduslrlaliseerde liJnden naar de onlwlkkcllngs
landcn. 

liet nallun<Jle beleid 

Voor wat betreft het nationale beleid bepleiten IYij de volgende voorstellen, 
die lol herstel Viln de economie en de werk!Jelegenheld zullen lelden: 

I. Loon- en inkomcnsm<Jtlglng met gelijktijdige vermindering van de loon- en 
J ukoms Lenhclils ti HIJ. 

liet beleid Zill et·op gericht moeten zijn om alle inkomens gedurende een 
periode Viln 4 jaar ln nominale termen te bevriezen ln combinatie met een 
koopkrachtinjeetie vla het verlagen van de loon- en lnkomstenbelastlny. 
Als enige ultzomlet·ing op deze nominale lukomensstop dient de z.g. 
incidentele looncomponent jaarlijks mel 2$ te kunnen groeien. Dit is nodig, 
l.u.v. een uelct·e werking van de arbelusmarkt: te denken valt hierbij o.a. 
aan een betere uclonlng voot· vuil en onaangenaam 11erk. 

llecrj<~rig sociaal akkoord 

Voor wilt betreft de c.a.o.-inkomens zal dit beleid gestalte moeten krijgen 
vJa het arslullen van een 4-jarlg sociaal akkoord op centra.ll niveau tussen 
uc ovel'lteld, we1·knemers en werkgevers. Ue overheld zal de afslulllng van 
een dergelijk meer ja dg socla.1l akko01·d kunnen bevot·deren uoor "et·knemers 
en nr.t·kuevers te wijzen op de volgende postlieve gevolgen daat·van: 

a) De wcrkgcJcgcnhcld zal volgens berckcnin!)cn na 4 jaar met plusminus 
1~0.000 at·bcidsjilrcn zijn loegeHOITil~n, IYdill'Van het overgrote deel 
ln de nt<~rkl:.cctor z<Jl wonJen gereallsccnl; 

IJ) lle reële koopkracht zal na 4 jaar aanzienlijk hoger l19yen ten opdchle 
van de sllu.:Jlle, dat zo'n socia.:Ji akkoord nlel zou twrden afgeslulen; 

c) Zo11el dr. l'etulrmcHten als de concurrcnlleposltie van lu~t uedrljfslcven 
zullen aantlr:nlijk vcrhctenJ J.;ututen 110rdcn; 
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d) Op deze wijze zal het mogelijk zijn de koppeling tussen 
inkomens en ultkedngen op het minimumniveau (de z.g. netto-netto 
koppeling) en daarmee de solidariteit lussen actleven en niet
actleven te handhaven; 

e) Oe loon-prijsspiraal wordt op deze manier door!Jroken, wat zal leiden 
lot een 1 à 2 ~ lagere inflatie; 

f) Het financieringstekort van de overheld zal naenkele Jaren lager 
uilkomen dan bij een !Jeleid zonder loonmatiging en gelljktljdiye loon
en inkomslenbelastingverlaylng. 

Het enige risico, wat met een dergelijk beleid gelopen wordt, betreft de 
ontwikkeling van het flnanc!erlngstekort op korte termijn. Uit lekort zou 
in de eerste 2 jaifr tijdelijk met 0,5 à 0, 75 'l van het nationale inkomen 
kunnen oplopen. Wij pleiten ervoor dit rlslco, gezien de huidige hoogte 
van het tekort, zoveel mogelijk te !Jeperken door ln de eerste jaren van de 
':Jl tvoering van dJt plan de verlaging van loon- en inkomstenbelasting beperkl 
te houden, tn combinatie met de mogelijke invoering van het investerings
loon. 

liet spreekt voor ons vanzelf, dat een dergelijk !Jeleid niel tot de c.a.o.
lnkomens beperkt 1.al oogen !Jlljven. Vla onder meer de wet op de niet-c.a.o.
lnkomens, het trendbeleid (ambtenaren en trendvolgers) en hel prijs
inkomensbeleid vrije !Jeroeps!Jcoefenaars zal gezorgd moeten worden dal 
de vierjarige inkomensstop voor alle inkomens zal geiden. 

2. llalvering van de tarieven van de vennootschapsbelasting, gecom!Jlueent 
mèt verlaging V<ln de \1'111-!Jasispremie'. 

Wij hebben in hoofdstuk I aangegeven hoezeer de vermogenspositie van 
het overgrote deel van het !Jedrijfsleven ln ons land de afgelopen 15 jaar 
is uitgehold. IHj veel bedrijven ont!Jreekt daardoor het weerstaudsvet·mogen 
om nieUIYe, risicovolle investeringen te verrichten. liet is daarom van het 
grootste !Jelang om het risicodragend vermogen van het bedrijfsleven \\eer 
op een gezond niveau te brengen. Daarvoor is het nodig om hel belegyen 
in risicodragend vermogen door institutionele !Jeleggers en p<11·ticullcren 
weer aantrekkelijk te maken. We hebben er eveneens op gewezen, d<1l er 
1110menteel In ons land sprake is van een fiscale !Jeslrafflng van risico
dragend vermógen vla rte du!Jbele belastingheffing op ullgckcenle winsten. 
llederiaml is het enige EG-land, waar eeu dergelijke dubbele bclasliny
hefflng nog I.Jestaat, Oe 0'66-Tweedc Kamerfraclle heeft tot twee keer toe 
vla motles voorgesteld om hier verandering Jn le !Jt·engm.llocwei r!én Vdll 

die motles door de l<amer is aanvaard, is daat·a.ln door lle regering geen 
uitvoering gegeven. Oaardoor bestaal nog steeds de situatie,- dül 
van elke yulden winst voor de belegger gemiddeld sle~;hls f O,lJ ovc•·hlljrt. 
Olt heeft er toe geleld, d.Jt veel Institutionele beleyycrs en pa•·tlcul lere11 
de afgelopen jaren een duidelijke voorkeur heilben geloond vuo1· rlsl~,;o
mljdende beleggingen, bijvoorbeeld in slaatsohilgalles. Om het belegyen 
In ris leadragend vermoge u weer aantrekkelijker te mal-;er1, al smedc 11111 de 
gevolgen Villl de dub!Jele belasllnghefflng te venad1len, stellen wij voor 
de larleven van de vcnnoolschapsbnlilsllniJ le h.ll ver·en v.1n 4f:l% na.H· 211~L. 

Wij tekenen hierbij a.an 1 ddt deLe n~<~<.~lrcgel ullslultcntl voo.- de llicl
aanlyasseclor tal moelen ueldcn. Olt I.Jctckcnl d.1t de ollculil•ltsch.Jppljc:n 
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tlle het tietic r l.uulse aardgas exploiteren, hiervan niet zullen mogen 
profiteren. Zoals bekend, is de opbrengst van de vennootschapsbelasting 
In ons land momenteel voor ongeveer de helft uit de aardgassector af
komstig._ 

Om voor deze m·aatregel de financiële ruimte te vinden, stellen nlj voor 
de basispremies van de \Vet Investerlngsrckenlng op evenredige wijze te 
vedagen, zodat hiermee budgetair per saldo geen extra collectieve uitgaven 
gemoeltl zijn. \Ylj zijn ons er daarbij van be1rust 1 dat aan het verlagen 
van de basispremies van de \Yin nadelen kleven, die vooral verband houden 
met de behoefte van het bedrijfsleven aan zekerheld en continultelt In het 
beleid van de overheid. Wij menen echter, dat de voordelen van het op deze 
wijLe aantrekkelijker maken van het belec:men in risicodragend vermogen 
ruimschoots tegen deze nadelen opwegen. Oaarblj speelt voor ons een 
belanurljke rol, dat uit diverse onderzoekingen ls gebleken, dat de 
investerlnyspremlërlng vla de WIR sleehls ln 2()% van do gevallen een door
slagueventle factor blijkt te zijn bij het nemen van Jnvesterlngsbesllssingt 
door het bedrijfsleven. 

Haast deze algemene maatregel dient naar onze mening op korte termijn de 
mogelijkheid te worden onderzocht van een extra stimulans voor startende, 
kleinere bedrijven. Wij denken daarbij met name aan een tlj<lelljke vrlj
slelllng van vennootschapsbelasting voor deze categorie bedrijven voor een 
periode van 5 jaar. \Ylj vinden dit een wenselijke maatregel, maar 
Invoering daarvan moet wel op een zodanige wijle geschieden, dat dit niet 
kan lelden lot allerlel oneigenlijke constructles van tijdelijke aard. 

). [en verdere versterklnq van het economisch structuurbeleid 

liet structuudJeleld kan worden omschreven als het met gerichte Instru
menten en maatreqclen·bevorderen van nieuwe en het bchouden van be
sta<mde cconomlsèhe actlvllelten In de marktsector van de economie. 
[en lnvesterlnqsherstel In de marktsector komt niet aut011k1llsch lol 
stand. llaast een gericht macro-belc ld Is een lndustr Ie hele ld nodlf], 
gericht op hel stimuleren "van bepaalde toekomstvolle sectoren en 
acl:lvltelten. ren dergelijk beleid kan ullermatc belangrijke multlplU:r. 
cHr.eten vcroorzaken dIe de economie over een 1lood punt heen tw. I ren. 
1-k,t name dt:! U.1atschapplj voor Industriële Projecten, de kapltilal
kt·elllelcn, het overheldsaankoopbelcld en de regionale ontwlkkellngs
m.lalschapplj!'n zljn Instrumenten die hiertoe lnl)ezet zullen moeten 
worden. 

1111' 

Ik liJP z.1l vr.cl kunnen bijdragen •liln tic reallsatle van hooqwaardlqe 
kansrijke pro.Jcclcn In de Industrie en de colmlCrclële dlen5tcnscctor. 
IJlt nieuwe Instituut kiln derqelljke projecten .1ctlcf opsporen, tot 
onlwlkkellnq ht·!'nqen en er ook financieel ln dl'elnPmcn. liet 7.11 
'al arm's Jenqlh' van de overheld mr't een IJrolc m.tte van zelfst.lntllg
hc lil operet·!'n. I lel 1ojulst lmJI'IIIende wetsontwl'rp lot opr I chllnq 
Viln de 1111' /iol ''·l·l!"Om zo spoedliJ moiJI~lljk door de Kamer moeten "onlen 
lwllilllllelcl. 



- 12 -

Kapltaalkredlelen 

Uet dezé facUlteit kan de vermogensproblematiek in het bedrijfsleven ver
licht worden, Deze kredieten zijn bedoeld voor in de kern gezonde beddjven. 
Ze "orden beschikbaar gesteld aan bedrijven die een aantal bcla11grljke acti
viteiten willen financieren zoals energie- en grondstofbesparende investe
ringen, investering gericht op innovatie, milieutechnologie en in het 
algemeen naar een ontwikkeling van nieuwe technieken. 
De kapitaalkredieten zullen op deze manier een extra impuls voor de ver
sterking van onze economische structuur vormen. 

Overhe idsaankoopbeleld 

Voor de ontwikkeling van goederen ten behoeve van de publieke sector dient 
een op innovatie gericht aankoopbeleid te worden gevoerd. Dit beleid moet 
dan de volgende doelstellingen hebben: 

- verhoging van de efflclëncy en van de effectiviteit van de goederen en 
diensten die de overheid aankoopt, 

- het bedrijfsleven te helpen met het ontwikkelen van goederen voor de 
publieke sector, door goederen voor de overheid te laten ont11·ikkelen, 

- nieuwe industrieën van de grond helpen komen, 
- het weer op g<mg brengen van technologische ontwikkelingen in t1·ad1tionele 

industrieën. 

Oe overheld moet zijn behoeften aan produkten en diensten zo vroc!J 
kenbaar maken, dat het bedrijfsleven er tijdig op kan inspelen, Om 
tot een optlllklle afstemmlnq van overhcldsaankoopheleicJ en economisch 
slructuurbclehl t:e komen bepleiten wij de tolstandkomln!J van een 
systematisch overleg per beleidsterrein (binnenlands besluur, milieu, 
waterstaat, volksgezom.lhtdd, enz) tussen de verantwoorde ll.Jke over
heidsinstanties, onderzockslnsle lllnqen en het belrokken bedrijfsleven. 
In het kader van dit overleq dient te worden 11<11JC<Jilan welke onlwlkkf'-
llng Jn het tnckomstiqe overheidsbeleid te vcrwachten valt en wal d,Jar
van de qevnl!Jell zijn in termen van overhcldsaankopen, aan het betldjfs
leven le verstrekken onlwlkkellnqsopdrachten, enz. IlovenriJen achten wiJ 
hel Jloodzilkclljk dat de coördlnerem.le rol van hel ministerie van [cono
mlsdte Zaken in het overhe.lds.Jankoopheleld verliet· wonll versle•·kt. lilertoe 
zullen de andere departementen en overheidslnste I lin!Jen hun locknmsllg 
aankoopproqranma Jn een zo vroeg mogelijk stadium bij EZ moeten a.ui
JOOldcn, 

De uoodza<tk van coucurrcrcude cncrglepri,jzen vont· de industrie 

Wij bcplcllen ddt op korle termijn maatregelen wordeu uenomen die een 
oplosslnu bicden voor het concurrentienadcel, dat een aanlal Jutluslrlëlc 
beddjven in ons land ondervinden ais gcvoly van de lu verltoudln•.t lot hel 
bultenland hoge elcclrJclleilsprljzen. Op den llulll· zal d.l t probleem 
moeten worden opgelost vla nieuwbouw van kolencentrales, resp. omhouw 
van bestaande ccnlJ·illcs op koleu, alsmede vla een zo t·uim moge! ijke toe
pilssln!J Vdn Wdt·mlekrachlkoppellng binnen de industrie·. lle ovet·schakellw.t 
op kolen Zdl sleehls mo!Jen ueschledcn, voor zover dit verantwoot·d is van
uil een ooupunt v.111 eer~ IJOed mlllcubeleid. 
lc!Jcn die acltlet·!Jroud bepieHen wlJ om als over!J.Ingsn~o~alrec.tcl aani!J.IS 
tcut·n koJcnthn·llell. Leschikbadr te stellen voor de JruluslrJëlc lOCfh.ISSlii!J 
v.1n warmlekrachlkoppclinu. 
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~ Jonale onlnlkke llngsmaats~happl jen 

Ook het regionale beleid zal naar onze ntenlnq een belangrijke bijdrage 
moeten leveren aan het economisch structuurbelcld. Daarbij denken wij 
vooral aan een verdere vcrsterking van de rol van regionale ontwlkke
llngsmaatschaprljen. Deze maatscharpijen zijn door hun kennis van het 
regionale bedrijfsleven over het algemeen beter In staat om kansrijke 
Innovatieve projecten binnen het midden- en kleinbedrijf te bcqeleldcn 
en financieel lc ondersteunen clan de landelijke overheid. Or deze wijze 
zouden zij een rol kunnen en moeten vcrvullen die complementair is a.1n 
de rol van de ltiP, dIe zich over het a !gemeen zal rlcf,tcn op kanr i jkc 
Innovatieve projecten van grotere omvang. WIJ heplcltcn dan ook, dat de 
gelden waarover (bestaantlc en nieuw op te richten) regionale ontwlkke
llngsmaatscharpi,1cn kunnen beschikken 1 aanzienlijk worden ultgebre ld. Om 
hiervoor de financiële t·ulmte te vinden beplellen wij een vcrgaande ver
cenvotldlglng en concentratie van de bestaande lappendeken van reqlonale 
investcringsprcmlcs. Door de vergaande versnippering die. op dlt punt Is 
orgctredcn, moel naar onze mening ernstig worden gctnljfeld aan de 
effectlviteil van dit Instrument. Deze twijfels worden bovendien nog 
vcrsterkt door talrijke onderzoekingen waaruit blijkt dat de hoogte 
van invcstcrlnqspremies, evenals dit bij de 1\'IR-premles het geval Is, 
slechts in een kleine mlnderheld van de gevallen van doorslaqqcvcndc 
betekenis blijkt te z ljn !Jij het nemen van investerlnqsbcsllssl ngcn 
door het bedrijfsleven. 

11. Vcrgaam~e vereenvoudiging en saner lng van overhcldsvoorschrl ften. 

liet lijkt ons van het grootste belang dat ~~et spoed gewerkt gaat worden 
aan een vergaande vereenvoudiging en sanering van de onoverzichtelijke 
hocveelheld van overhcldsvoorschrl flen, vcrgunningenprocedures en subsidie
regelingen. Deze deregulering dient systematisch en waar mogelljk gede
centraliseerd te worden geëffectueerd door per dcpartcn~nt te l.Jckljk~n 
welke procedures, voorschdftcn en regelingen zich lenen voor (tljtlclljkc) 
hijstclllngcn, resp. versoepeling met het oog OfJ de bevordering van 
bcdrijfslnvcsterlngen en lnvestcrln!Jcn In de woningbouw. Op het depat·tcment 
van Volksgezondheld en Nlllcuhyglëno zijn de eerste stappen in deze rlchllug 
al gezel, o.a. vla de \\'et 1\lgcmcnc llepallngen lllllcuhygiënc en de vooroorel.: 
dln9cn voor de Instelling van een integrale milieuvergunning. Onderzocht 
dient te worden welke volgende stappen nog genomen kunnen worden op de inge
slagen weg van stroomlijning en ootere hanlcerl.Jaarhcld van de milieu
wetgeving. In dit kader zou o.m. onderzocht moelen IYOrdcn of het voorovcrh'g 
ovct· mlllcuvct·gunnlngen aan een bepa.lldc tcmljn zou kunnen ITOnlcn 
gebonden. 

Zoals In hoofdstuk II iil werd opgemerkt, is d;Jamaast een kritische 
evaluatie van tic wenken en voorschdften uil de wonlngbou" dringend 
nood1akclljk tcncimle de vcrgaantic betutteling In deze seclor terug te 
dt•ln!Jen, 

1\ls tlc-nle voorbeeld van regclgevln!J, dle zich th·lngcnd lecnl voor vct·ccn
VOIIIII!Jlii!J en ~ancdn!J nocmen wij tcn!iloltc de onpvcrzlchtclljke ITinr.~t· 
aan ~ulgdtllct-eqcllngcn voot· het l.Jcdl"ijfslcvcn, zoals die door hel tlcparlc
mr;nl V<ln [conoonl!ichc Zaken, maar ook door andere dcpat·lc~ntcn, zljn ont
worpen. 
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Om op af z I eubare term! jn op het punt v<&n deregulering lot conc1·e te J·esul-
taten te kunnen komen, bepleiten wij de inschakeling van externe advles
llUreau's biJ dil werk. IVanneer dit niet gebeurt, vrezen 1Yij dat het 
allemaal weer veel te lang gaat duren. Ultet·aard dienen deze exterue 
bureau's hun werk te doen op basis van door de verantwoordelijke 
overheidsinstantie vastgestelde richtlijnen. 

5. Verhoging van de overheldslnvesterlngen. 

Jn hoofdstuk I h aangegeven dat de overheldslnvesterlngen al jaren
lang het kind van de bczuinlyln!Jsrekeulng zijn geweest. Oaa1·enteuen 
zijn de consumptieve overheidsultgaven jarenlang te snel geuroeJd, wat 
weer ten koste is geuaan van de ruimte van cJe marktsector en daa1·cJoor 
van de particuliere investeringen. lilerin dient ten spoecJlgste veramledng 
te worden gcb1·acht. Teneinde de overheld een positieve impuls op de 
economische ontwlkkellnu te laten uitoefenen, bepleiten wij een plan
matige verhoging van de overheidsln.vesteringen in de perJode 1983 l/m 1986 
van per saldo ten minste 4~ per jaar. Wij denken hierbij vooral aan een 
verhoging van de investeringen van de overheld in de vernieuwing van de 
industrie, de woningbouw, energiebesparing, handhaving en sanering van 
het Alllieu, alsmede het openbaar vervoer. 

6. llcJ·overllcqlng van de consumptieve ovcrheidsuitqaven. 

De financiële ruimte voor deze verhoging van de overheidsinvesler1ngcn 
tilent gevonden te worden via vedaging van de consumptieve ui tg,l\len 
van de overheid, waaronder met .name de overdrachtsultgaven (salarlsseu, 
sociale voorzicninyen). Deze verlaging van de consumpllcve uilgaven v.1n 
de ovet·hcitl zal gestalte moeten krijgen vla een syslemallsche heJ·over
wculng van bestaaude overheidsultgaven door llegcrlng en Parlement. Wlj 
verwijzen in uH verllantl naar de diverse bJjd1·a9en van de IJ166- lwecde 
Kamerfractie in reactie op tie talrijke voorstellen van ambtelijke werk
uruepen in het katlcr VJn de eerste roncJe van de z.g. heroverweglngs
procedure. IVJj zijn van mening tlat het noodzakelijk Is aan deze locJ·over
wegLnusprocedure een permanent karakter te yeven teneinde over het 
nodige mated;~<.~l te kunnen beschikken om binnen tle consumptieve oveJ·hclds
uitgaven prioritelten le kunnen stellen en aau te kunnen yeven op weJke 
terreinen VeJ·anllmo,·d llezulnigd zou kunnen IYOnlen, 
In ceu aparte paragraaf van deze Hota zullen wij nader Jnuaan op de 
vraag van de hervormingen, die naar onze mening Jn het stelsel van 
sociale zcl;cJ·heltl o.Jienen te worden getroffen. Wij zullen dJ<1rln a.uujevell 
welke wegen wij zien om lot een verantwoord en Letaalbaolr sle lscl V•Jn 
socJ ale zekerheid te komen op basis van tle door ons yestelde prior llc l Len. 

Tol beslult van deze paNgraaf geven wij aan hoe wij aa11ldjke11 tcyen een 
autlcrc belangl'ijke categorie van de consumptieve overheldsul lgavcn, no~uoc
lljk de saladssen van ambtenaren en tremhtolycrs. Wij slellcu Û<l<lrldj 
voorop, dal er naar ouzc mening een vet·hand dlcnl lc bcsl<1<.1n lus:.;cll hel 
Jnkomensnl vcau in de p<1rticulle1·e sector cneJ•zl jds en de cnllccllevc 
seclor olJitfcnljtls. Um JIJt vcrband te kunnen lemlen, moel er nns ln71clls 
zo :opoedlg mn!Jclljk een vcruelljklnu wot·tlcn gcm.l.Jkl vo~u hel geheel v.uo 
prlm<.~ire en secuntlall·e arlleltlsvoonvaardcn Viln de particuliere :.cclu1· 
te11 opzJchlc von de co iJ cctl cve seclor, 
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Deze zg. pakketvergelijking, waarop door de 0'66-fractle jarenlang ls 
aangedr-ongen, dient uiterlijk aan het eind van 1982 te worden afgerend. 
Afhankelijk van de resultaten daarvan dient de salariëring van ambte
naren en trendvolgers te worden aangepast aan de salariëring van werk
nemers in het !Jcdrljfsleven. 
Wij willen niet verhullen, dat wij op grond van eigen onderzoek de In
druk hebben, dat ult deze pakketvergelljklng zal blijken dat de Inkomens 
van ambtenaren hoger liggen dan dle van vergelijkbare functies in het 
bedrijfsleven. Wanneer dit Inderdaad zo ls, zullen de nodige aanpassingen 
J n !Ie ambtenarensalarissen plaats moeten vinden. 

7. [en wat ruimere toepassing van monetaire flnanclerlng, met name waar 
Î1et gaal om een lljclelijke financlering van budgetaire legenvallct·s. 

ltct financieringstekort zal gefinancierd moeten worden. Uat Is duur, 
1telke mellwde ook gekozen wordt. Ook monetair financleren is duur, 
maat· we zijn van !IK'ning dat daar wel \Yat meer ruimte voor ls dan de 
huldlgc afspraken tussen de Minister van Financiën en de llederlandsche 
Dank toelaten. llonetalre flnanclerlng is geen dogmatische keuze, het ls 
eerder een andere techniek van financiering. Ook de President van de 
llederlandsche Dank, Uulsenberg, 1s van mening dat enige monetaire finan
clering aanvaartlbaat· ls, voorzover de tekorten een tijdelijk karakter 
hebben. 
Ulj het voorgestane plan ls er dus ruimte voor enige monetaire financiering. 
Afgesproken zou kunnen worden, dat monetaire financlering vooral gehruikl 
zal wot·den om budgetaire tegenvallers op te vangen. Hiermee wordt tevens 
voorkomen, dat er allerlel ad-hoc bezuinigingen doorgevoerd moeten 
worden. Wlj denken bijvoorbeeld aan een niet voorzienbare budgetalre 
tegenvaller in de aardgasbaten als gevolg van een mlnder strenge winter, 
zoals die zich voor 1982 heeft voorgedaan. 

Wij waarschuwen ervoor, dat dit voorstel slecltts van beperkte betekenis 
is. liet zal er met name niet toe mogen lelden dat voor het opvangen van 
allerlel \Ye 1-voorzienbare budgetalre tegenvallers de vluchtweg van 
de monetaire financlering wordt gekozen. liet dient naar onze mening 
ultslullend om uitzonderingsgevallen te gaan, waarin sprake is van nlet
voorzleii!Jare budgelalre tegenvallers. Ueze kunnen dan tijdelijk monetair 
worden gertnanclerd om vcrvolgens blj de normale begrotlngsvoorhereldlng 
in de zornet· met het oog op de indiening van de Ulljocncnnota op Prinsjes
dag st1·uctureel te \Yot·den gedekt. l'tlj achten het aantrekkelijke van een 
dergelijke hamlelwljze, dat langs dle weg de nodige rust in de overhelds
flnauclën, zo<~ls die bestaan heeft tijdens de toepassing van het z.g. 
structurele !Jcgrolinusbeleld 1 \Yeer kan terugkeren. Ter verdediging van 
dlt vuurstel wlj7en wij er !Jovendlcn nog op d.Jt ook het overschot op de 
belalln!JSIJalans enige ruimte voor monetaire financlering biedt. 
Uilvoering van het door ons voorgestane !Jeleld zal met name 

de eeJ·ste jaren het overschot op de lopende rekening vim de betalingsbalans 
doen toenemen. Dl t overschot br~ngt een op1Yaartse druk op de waarde van de 
gulden met zich mee, ll'clke de voordelen van de loonmatiging gelreel of ÇJcdeel
lelljk te niet kunnen doen. De tlederlandsche Bank heeft de afgelo[>Cn Jaren 
een hcleid qevoerd, dat ook In het jongste jaarverslag verdedigd wordt, 
1tat te veel. de nadruk legt op het laag houden van de inflatie zonder dat 
andere soc.:Jaal-ecQrromische doelstellingen voldoende rncegell'ogerr worden. 



Honetall·c f lnancJerlng zal deze opwaartse druk op de gulden enigszins 
kunnen verminderen. liet verloop van het saldo op de lopende rekening van de 
l>etallngsualans op langere termijn is moellljker te voorspellen. liet aan
trekken van tie invesleclngen en de daling van de aardgasvcrkopen ailn het 
bultenland zullen in leder geval een negatief effect l~uben op dit saldo. 

8. Opheffing van knelpunten op de arbeldsm.ukt 

Om tot een verbetering van de werklog van de arbeidsmarkt le k~pen stellen 
wij de volgende oplossingen voor: 

a. Grotere loomli fferentlatle 

Wij zijn van mening dat meer •llfferentlatle van de loonontwikkcUng 
bijdraagt aan het beter functioneren van de arbeidsmarkt. 

In dit vcrband bepleiten wij: 
- het voeren van een sectoraal gedifferentieerd loonbeleid waarbij voor

komen moet worden dat binnen bepaalde marges de loonvcrschillen te 
groot worden; 

- een differentiatie naar schaarsteverhoudingen van de functies met 
slechte arbeldsomstamlighcden of functies 'Waarin onaantrekkelijke 
arbeid wordt verricht; 

-een differentiatie van het beleid in combinatie met anctere beleJds
instrun~ntcn als voorlichting, her- en bijscholing, moblliteitspremles 
en kwallteltsverbeterlng van arbeid. 

lilerbij dient bedacht te worden, dat qeldelljke belonlnq niet het cnltJe 
mlddel is om te komen tot een betere motivatie en een optln~ler arbeids
klimaat, Vergroting van de betrokkenheld van de werknemer bij het wel en 
wee van de onderneming vla verbeterde medezcqycnschap naar gedemocrall
seerde bedrijfsvorm, het verbeteren van de k1~allteit van het werk en van 
de organisatie van de produktie zijn hiertoe van belang. 

b. Vcrruimlog van het he!Jrlp passende arbeid 

Uet begrip 'passende arbeid' probeert een norm te geven voor de werk
zaamheden, die een bepaalde werkloze Jn billijkheld en redelijkheld 
kunnen lmt·den opqt:draqcn. \Vilt nu hJ llljk en redelijk Js zou, na<Jst 
factoren als leeftijd, opleldlnq, reisduur en eerder venllend loon, ook 
betlaa ld kunnen wortfen door de situatle op de arbe ldsnkukt. 
liet lijkt dan ook gewenst het bcgrl p 'passende arhe ld' te verrulmen 
en het bcqrltl systematlschcr en beter tocqankelljk op te zetten, wa.lrdoor 
werklozen eerder verplicl•t qesteld kunnen worden werk te a.~nvaanlen, 
helgeen kan hljdraqen tot tie oplossing van het seh<lar:;tc probleem. 

~· VerdertJ<l;mde afstcmmlnq o()(fcrwljs - arbeidsmarkt 

Ter verctrotinq van de funelloncle rnullllltelt en ln hPl alqcnw.en om .1an 
de vcreiste lmallflc.1Ucs tt~q<·moet te komen bij economische! hcrslruclurel'incr, 
lnnov<~tie- en spccrpuntt~nuelcld dlt'men aanpassingen getroffen te worden In 
de oudcrwi.ls- en scholJnqsvoorzlcnlmJcn. 
\l'lj beplcllen In dit vcdhmtl om de hesehikhare lnslt·umcntcn voor om-, her
en hljscholllltJ een meer tlwlnqcnJ karakter te CJCVcrt. 'IHt zal rlan tJ<'JI•I•11'tl 
1110elcn IJ<I<lll met ulthreltllnt) v.1n tic or•lcltiJnrJsCilft.lcltclt. l'rlm.1lr l•tl een 
hrolcre afsl~:mmlnq van ht!l cmtl.,nvljs op de <~rlwltlsm.u·t:l •u•wlen sl.1.111 om Ie 
voot·.dcn In tic vra.liJ tt.l.tr "'"et· 5JH:clflcke hcrcwtu!u. W.~r~ucc~r lu~l uvt•t·sdiOl. 
op de arh.,lll~;ut<~rkl v.111 pol:t:nllële l'l:rktwn~:rs llK!l """ .tltt<'IJU:IK' uplt•ltllnq k.111 
wonh:n VI!I'V,III<J<:Il tloor v.tkl ll:tl""• Is ullt:ra.trtl h~:t vr:qll ichlt·ll v.m utu!a;ltO
llrHJ 11ir-t ""'"'' rekvillll. r .. n tl.,rqc:lljk hcl<·ltl z,d "'"' m01:lc:n hlj<lt·.u,.:n tic 
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Oe resultaten hiervan zijn echter pas op langere termijn te verwachten. 
Om op kortere termijn deze kwalitatieve discrepantie te overhruggcn k.1n 
verplichte omscholing een mlddel zijn om deze doelstelling te realiseren, 
Oe situatle op de arbeidsmarkt zou verplichte omscholing op dlt ogenblik 
en ook gelet op de toekomstige ontwikkeling kunnen rechtvaardigen. 

d, Rnglonale I!Mlbllltelt 

Ter vergroting van de regionale mobliltelt bepleiten wiJ tenslotte om 
verhulskostenvergoedingen van werknemers ln het particuliere bedrijfsleven 
fiscaal or dezelfde manter te behandelen als verhulskostenvergoedingen 
van ambtenaren. 

~~crjarlg sociaal contract 

Wlj bepleiten dat over bovengenoemde en andere ~~~aatregelen tot opheffing 
van hestaande knelpunten op de arbeidsmarkt afspraken worden gemaakt In 
het kader van het eerder door ons bepleite meerjarig sociaal contract. 
WIJ zijn van mening, dat de uitvoering en uitwerking van dergelijke af
$prakcn zovee 1 mogelijk zal moeten worden gedecentraliseerd naar het 
CAO-overleg In de verschillende bedrijfstakken en bedrijven. Op die manter 
kan worden gekomen tot een gedifferentieerde aanpak, die zoveel mogelijk 
rekening hotJCit met de arbcldsmarktsltuatte, zoals die zich voor de ver
schlllende bedrJ j fstakkcn en bedrijven voordoet. 

9. Uervcrdellng van arbeid. 

Alqcmene randvoonyaarden van herverdeling van arhcltl ln de 0'G6 viste 
zlju: 

- het totale aantal arbeidsurendient niet te verminderen; 
- zo mogelijk verlenglny V<.lll de l>cdrljfstljdJ 
- evenredl!Jc loonderving. 

Occ lll J<larbe Id. 

IJ'GG heeft de laatste jaren keer op keer gepleit voor Invoering op 
grote schaal van deeltijd: zlc het verklezlngsproyrarrma, de S.IY.B.
nota t>cellljdarhl'id en laatslelljk de blj de Alycn.,ne llcschoUIYinqcn 
lt.lilt' aanlc ldiny van de llcycrlngsverldarlng aanucnomen mulic LnyiYlrtla. 
7oals In hoor.t:;l.uk ll al Is <.~anycyeven, zal hel op grolere :;ch.tal in
voeren v.:m dt,dlljdarbeltl een bljdt·age kunnen leveren .Jan de noodza
kelijke oplusslttl) Viln de nct·kgcicycnhcldsproblematlck. Om dit oot.; uit 
Pm<~nclpi!Llc-ovenH'YlrtiJCn upllmale In<Jilng lc doen vinden, moclf'n voor
zlcnlngcn ter vuoJ·J.;omlny van knclpurolen in de orl)ilnisaturlschc- en 
.1dmlnl:;Lrallcve sfcct· worden IJCr·calisccrd. 
lh:l hci<Jnyl'ijksle mlddel Lol sllmulcrlroiJ van dcellljdarlJchl Is echter, 
rld l a.m dcc lli jdnc rke l'S ~re lijke re eh len en kansen Îtonlcro geb()(len lcn 
opdchle Viln vullelljdsii'Ct'kcrs, duut· mlddel van: 
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- yclijl.;hc;.u In rechtspositie, met name op het geulcu van soclalc 
voorLicninycn, pcnslocnrcchtcn 1 oplclulngs- en 1•romotlekansen en 
meuczcyyenschap; 

- maalrcCJclcn om deeltljuarueid gelijkelijk door mannen en vrouwen op 
alle uiveaus en alle runelies in te voeren. 

Uovcmlien ls hel van ueiany, dat de voorllcltling met uclrckUuy lot 
de invoering van deeltijclarucicl ten opzichte vo1n hel hP.drljfsJeveu, 
de l...tgerc overheden, alsmccle de seclor van de nlet-convncl·cJële ulensl
vcrlt:niug sterk worut gcinlcnsiveerd. 
Planmolllyc uevon.lcrlng van dceltljuarueld lauys uovl!nftenl><!nlle 11jncn 
zal Jc.lclen Lot een suustantiëJe vcrkorting van Je lnciividucle aJ"IJeltfs
duur. Wij tekenen hierbij aan dat de "·eg van de deeilljdarueld ten op
zichte van de alycmcen verplichte invoering van een verkorte l'lcrkwcck 
veel meer op uasls v...tn vrljwllJlghcid kan gcueuren, de overgillig naar 
al·uelustJjdvcrkorllng flexibeler kan doen vcrlopen en meer rekening 
houdt met Individuele voorkeur en behoeften. 

Algemene a1·be ldsli,ldverkor liny 

ltoo~l verplichte invoering van a1·beidstljdverkortlng ove1· de hele 
linie de meest aangewezen 11eg lijkt om tot hervcrdeling van arbeid te 
komen, wijzen wij de.le weg op dit moment af op grond van de volgende 
argumenten: 

a. bestaande knelpunten op de arheldsmarkl .zouden hierdoor ve1·der wor
den versterkt; 

u. l..le lnkomcnseousequcnlies voor de lagere inkomens. 

Uil houlil levens in ûat in beperkte sectoren, waar deze bezwaren dch 
niet of minder voor doen, wel lot invoering Vilneen verkorte arueltls
duur (ulj voo1·keu1· per dag)kan worden overgeyaan. 

Voortrekkersrol ovel"lteld 

Oe Overheld dient ten aanzleo van herverdeling van arueid een vooi-
trekkersrol le vervullen. Oe prilklljk laat helaas nog hel lefJendeel 
zien. Volgens de meest recente officiële yegevens, die al 11eer uit 
1978 dalct·cn, zijn de vcrhouclin~ll\ van hel •ldlllal t..lccllJjdbancu t.o.v. 
het totale aanlal banen: 

bedrijfsleven: mannen: 3 t 
overheid mannen: 2 ~ 

vrouwen: 40 % 
vrouwen: 35 % 

In de kw..Jrl<dre seclor (Overheid en ge5uh:;il..llccnlc inslclllm.tcn) k,ll\ 
Jnvocdnu V...tll hervcruclluy v...tn ar!Jcld dwin'.)endcr ueschiedcn d...tn lu de 
mat·kL5cclol' 1 en wel l.:Jnys de volycm.le l'lcycn: 
- vac...tturcs en nlcu11e arucldsplaillsen moelen ook in decltljJ vervuld 

kunnen worden; 
- mlnJm.lill een kwat·L oplopend lot de helft vau de vacatures en nieuwe 

at·ueiusplo~atseu muclcn in ueeJlijdfunkllcs l'lonlcn on\CJ"Lel; 
- in ucpil<.dde scclorc11 kan ...tfh...tnkelijk Viln l..lc .tchcldsm<Jrklsllu<~llc 

iilV...t5l vcrp11cl•lc vcrkor lilliJ v.:Jn de wct·kwcck wonlt·n inCJI!VUCt"d, hij 
vool'l;eur vliJ vet·kot·llny V<lfl de arbclt.lsd...tg, met ll•lnte in hel outJenvijs 
en de IJI!I.ollllhelt.ls~orqsfceq 

-hel ~11!\'l!ll v...tn exLI-.t slluull.msen voor Jnvucrln(J Volll dt:tdlijd.tl'lwid/ 
ill'lJI!i<bli.ldvt:l'~uiÛIIfJ 1 /o...tls exll"d forou..tllepl.t•ll~L'I\ Cll l'l~illl.!l'l! :;u)):.i
dil:on•ujelljkh~:dcn voor l..lc !JCSu!Jsicllccnlc in!il.eiliii•Jell. 
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IW.rvcrdcllng van arbeid Jn de marktsector 

Voor wat betreft de marktsector zal het accent ten aanzien van de 
hencrdcllng van arbeid vooral op het stimuleren van deeltljllarbehl 
mm!lcn wot·den yelcgd. UH sluit niet uit, dat In bepaalde bedrijven of 
bedrijfstakken ook tot andere, verdergaande vormen van arbcldstljdver
korllng kan worden overgegaan, afhankclljk van het bereiken van ovcr
C!cnstemmlng tussen de CAO-partners. 
liervcrdeling van arbeid in de marktsector dient voor wat betrert de 
conct·e te uitvoering en ullwct·king In het CAO-over leg nader te lfordcn 
Ingevuld. Uaarbij zullen diverse vormen van herverdeling, zoals decl
lijdar!Jeld, vcrkorting van de werkdag en wisseliveken aan de orde moe
len komen. \Vij pleiten derhalve voor een gedecenlrallsccrde en gedlf
fcrcntleerde aanpak, waarbij de primaire veranlwoordelljkheh.l bij 
werknemers en werkgevers wordt gelegd. 
IVlj zoutfen ons bljvoor!Jeeld kunnen voorstellen, dat met name ln het 
bank-en het verzekeringswezen al verdergaande doelstelllnycn voor her
venteling van arbeid gesteld zouden kunnen worden dan In bepaalde In
dustriële bedrijfstakken •. In de eerste plaats vanweye de aard van de 
wet·kzaamhcden, in de tweede plaats omdat juist in die sectoren met de 
toenemende automatisering een relatief grote uitstoot met name ln de 
mit.ldelbarc runelies zal plaatsvinden. llaar nogmaals: dit 1s een zaak 
voor hel CAO-ovet·lcg. 
Wel piel ten wij ervoor dat het punt van de herverdeling van arbeid als
mede de stimulerende maatregelen die de ovet·held in dat verband kan nemen 
(voorlJchtlng, su!Jsldics) in het eerder in deze Jlota !Jeplcllc meerjarige 
sociaal contract als één van de hooJdpuntcn lfordt opgenomen. 

10. Voorslellen voor een vernieuwd· stelsel van sociale zekerheid. 

liet stelsel van ullkerlngsrechlen moet volgens ons voldoen aan de volgende 
uilgangspunten. 
Jn de eerste plaats dient het een waarborg te vormen voor het levensonderhoud 
van clc ultkerlngsÇJerechtigde. Uaarnaast moet bescherming norden geboden tegen 
clc gevolgen van plotseling inkomensverlies als gevolg van 11erkloosheld of 
a•·I.Jeldsongcschlkthcld. Tenslotte moet solidariteit tussen actieven en nict
acllcvcn tol ulldt·ukklng komen. 

Voot·Ls tiJent een lcders einen verantnoordelljkheid voor de eigen financiële 
lockomst een grotere rol lc spelen. In de vierde plaats moet worden ultgcq,1an 
van de lntllvltfu, zowel op lle arbeidsmarkt als in het lnkomens!Jclclll (en dus 
in clc süëTd'lc zekerheid)' en moet lcders flnanclëlc zelfstamll!Jhcltl uitgJngs
punl zijn. 

Tenslotte moeten uilkeringrechten bcsta<1n op grond van objectleve crlterl<l, 
zoel<~ t de J'rl vacy. van mensen ( tandcn!Jorstelcontrole) nlet in g..,vaar komt. 
llc lasten v.1n de sociale zekerheld moeten zo rcchtvaat·dlg mo!Jelijk verdeeld 
wonlr:n over alle 1111-.:omcnsolllVan!Jers enerzijds, en 1\eri.;IJcVct·s <lndcrzljds. 
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Op grond van genoem<Je uilgangspunten doen wij de volgende voorslellen 
voor een· toekomsllg stelsel van sociale zekerhcidz 

a. Er wordt gekomen lot één lnkomensdervingsregellng, waadn hel ultkcclngs
recht wordt gespiJ tst in eucrzljds het recht op een basisultkecJng voor 
ledereen die werkloos of arbeidsongeschikt Js, en anderzijds het recht 
op een aanvullende (boveruninlmale) uilkering. 

b. Oe basis-uitkering is gerelilteerd aan het netto minimumloon, alsmede 
het aantal gc\\'erkte uren. Oe duur van de uilkering is onbeperkt, 
zolang ailn de voonvaarden wordt voldaan (nailst 1verklooshcid en arbeids
ongeschiktheld ook de aanvailrdJng van passende ari.Jeld en een reële 
inspanning werk te vinden (omscholing, bij/herscholing). Oe hoogte 
van de uitkering is voor ledereen gelijk; het kost\\'innersbeydp speelt 
geen rol. 

c. Voor de aanvullende uitkering gelden aanvullende voorwaarden. Oe uit
kcring is gekoppeld aan het bovenminimale deel van hel genoten at·I.Jelds
inkomcn. Hecht op uitkering bestaal bij .onvdJwllllge werkloosheld en 
arbeidsongeschiktheid. 
IJe aanvullende uitkering is bedoeld te voorzien in de plotselinge 
gevolgen van inkomensderving en daarom slechts van beperkte duur. 
Duur en hoogte van de uilkering zijn afhankelijk van de leeftijd en de 
at·bcidsgcschicdenis van de uitkerlngsgcrechtlyde 1 waarbij rekening 
gehouden moet worden met de relatieve arbeidsachterstand van (oudere) 
vrouwen. 

d, liet maximum verzekerd inkomen (nu plusminus f 66.000) wordt bevroren, 
of verlaagd tot een minimum van 1,5 x modaal (plusminus I 50.000). 

e, Olffcrentlatle van het uitkeringspercentage naar de hoogte van het 
voorheen genoten arbeidsinkomen (lager percentage bij hoger 1nkon~cn) 
is voor 0'66 ailnvaardbaar mits deze differentliltic tot ulllng komt 
in de premlchefflng over het inkomen. 

f, Vcrplicht verzekerde aanvullende uitkeringen van langere duur of tot 
een hoger niveau vormen geen onderdeel van hel stelsel. 
l·lalcrleel betekent dit vooral een achteruitgillig voor (toekomstJy) 
langdurig arbeidsongeschikten. 
In veri.Jand hlernll'e zullen wij een beleid, gedcht op rclnleyralle 
(zo vroeg mogelijk) van ar!Jeldsongeschikten ln het arbeidsproces 
kt·achtlg ondersteuneu. ()ilarnilast pleiten wij echtct· voor een vet·
ruimlng van de moqclljkheden lot vrijwillige, a<Jnvullendc vct·.lCkerin!J 1 

Wililraan door de ovct·heid duidelijke voonvailrt.lcn moelen wot·dcn !JCslcld. 
Ooot· een grotere indlvhlucle vrijheid ten aanzlcu van t.le ver·zekcdng 
Vilfl hogere en/or langdurige ultkedngen krijgt de door ons pos i lier 
~JCIVil<Jrdeerde eigen verantwoordelijkheld voot· de eigen finauc1ële loc
komst gestalte, terw1 jl toch in de overige elementen het beschermlngs
elcmcnt gchandhilafd blljlt. 

Zowel voor \Vilt betreft de uilkeringen boven een (Yedila~Jd) maxlma.1l 
verzcket·d inkomen als Oe. uitkeringen na arloop vau de Yer·pllchl YCrlckenic 
aanvuilemie ultkel'ing kdjgen Oe eigen vooz·keuren me1:r Lclekenls. 
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Vrijwillige verzekering Is mede mogelijk door een daling van de premies 
als gevolg van de verlaging van de maximum-uitkering (door de verlaging 
van het maxln1aill verzekerd inkomen) en van de beperking van de ui tkcr lngs
duur. liet wordt daardoor moyelljk te kiezen! een hoger netto inkomen nu 
of een hogere uilkering straks. 

Uelangrijk ls het nog om op te merken dat wij bovengenoemd voorstel 
bepleiten voor die ultkeringsgevallen die zich voordoen nadat stelsel
wijzigingen hebben plaatsgevonden (verworven rechten!). ~luidlge ultkerlngs
gcrcchtlgtlen hebben Immers nooit de mogelijkheld tot vrljwllllge bij
vcrzekering gekend, 

\Vlj stellen voor de financlering van de basisuilkering te laten geschieden 
vla de algemene middelen, op grond van het algemene karakter van de 
uitkering. De aanvullende verzekering wordt volgens het vcrzekerlngs
princlpe gefinancierd door we1·kgcvers, wet·knemer" en, voor wat betl"cft 
I'ICrklooshcld mede door de overheld op grond van gedeelde verantwoonlelljk
heden. Punt van aandacht hierbij ls de verdeling van premiebetalingen 
over arbeidsintensieve en niet-arbeidsintensieve bedrijven. 

lndJvhluallser I nrJ 

Wij bepleiten individuallsering van uitkeringsrechten door verwijde
ring van het kostwinnersbeginsel waar dat nu bestaat, en wijzen het 
lweclrajcclenst.elsel uit het llerovcrweglngsrapport daarom ar. 

liet nastreven van individuallsering baseren wij op de volgende argu
menten: 
a. tiederland Js gebonden aan de uitvoering (voor 1985) van de Je 

rlthllljn van de Europese Gemeenschap, inzake gelijke behandeling 
van vrouwen en mannen in de sociale zekerheid. 

b, liet aanlal vrou\\en dat toetreedt tot de arbeidsmarkt groeit nog 
voortdurend als logisch gevolg van het beter benutten van onder
wljskanscn en de wens economisch onafhankelijk Le kunnen zijn. 
Ook de notxllaak lot hel vcrnerven van aanvullend lnkOirCn speelt 
hierbij uller.lartl een rol. 
Arbeid van vrouwen behoot·t gelijk beloond te worden als arbeid 
!foor mannen. Sociale zekerheld moet daar een vervolg op zijn. 

c, Wil de sllmulerlng va11 de herverdeling van arbeid door vo1·men van 
<JI·heltlslljdverkortln<J succes he!Jben dan zal legenover het 1.1gerc 
l11komcn dal met een korlc1-e 1vcrklijd wordt verdiend tenminste een 
cot-respolldPrt!mlc sociale zekerheld mocte11 slaan. 
[r.n ul l11erkl111J van bezulnlgln<Jsvoorslcllcn In dr. sociale zekerheid, 
met als crrect d.Jt korter ~terkcn wordt onlmocdlgd, is onaallvaal-tl
haal·. 
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d. ll'dnneef voor het bepalen Viln de hooute van een ullkerlnu gekeken 
moet wonleu nailr de inkomsten van de andere partner, leidt dal niet 
alleen tot grote ultvoerlnysproblemen maar ook tol Ollacccptabele 
vormen van inbreuk op prive-omstantlighetlcn. 

e. Indien in de sociale zekerheld meer dan nu het kostwinnersbeuriJl 
gaat gelden betekent dal een grotere oni.Jclljkheltl, zowel blru~en de 
groep van niet-acticven als tussen actieven en niet-actleven; 
individuallsering is dan voorbehouden aan ln het arbeidsproces werk
zame mensen. IHct slimuierend voor vrouwen die (ook) 1wlllen werkcu. 

f. Uet kol"len van de uilkering van de énc partner omdat de ander \Jdat 
werken, werkt remrrend op de participatie van vrouwen op de arbeids
markt, omdat de ma1·glnale beloning (het saldo van extra inkomen en 
de la~1ere uitkering), zeer gering ls. 

g. ln locnemende male leven mensen niet-gehuwd samen in welke vo1·m dan 
ook. llchalve dat het uiterst onpraktisch is om een zo grote verschel
denheld samen te •villen brengen in het criterium ''leefeenheitt", vin
den wlj ook dat de 'Overheid in deze geen keuze hehoorl te doen 
door direct of imllrect de leefwiJze van mensen financieel le be
voordelen. Oe Overheld moet hiertegenover een neutrale positie iune
rnen. 

liet zal duitlelijk zijn dat intlivltluallserlng geen problemen oplevert 
VOOI' de aanvullende uitkeringen. Deze zijn in de beschreven opzet per 
definitie individueel. 
Ook op hel basisniveau rnaeten ultkerlnqsrechlen echter zijn geindivl
duallseerd. leder individu dat aan de genoemde criteria voldoet heeft 
recht op een voor ieder gelijke baslsultkerlny. 

lloe inti i vltluallse ren? 

Alhoewel wij de emancipatoire ontwikkeling van locnemende P•lrtlclpa
tie van hat·tc ondersteunen (mede door de voorslellen voot· hcrvet·tle
llng van arbeid elders in dit rapport), willen wij niel de ogen 
sluiten voor de huidige realiteit, waarin hel in veel gevallen nou 
zo is dat in een leefeenheld door één persoon hel (mlnlmum-)lnkonK!II 
wordt verdiend. liet deze fellelijke situaties van koslwimoersch.~p 
moet ln loet sociale zekerheitls- en inkomensbeleid rekening gehouden 
worden, op de hlenJilvolycaotlc wijze. 

ln de komcaotie lijd zal gewerkt moe ten worden .1an een sllua tie wa<Jrin 
inkomens- en sociale zekerheillsbclcld nlcl l.JII!Jer resp. niet venlc1· 
dan nu, het allecrovertlicJocl·schap als uitgan!J!ipunt hebben. 
Jn pl<~als diiarv<~n Zill de "omslag" lot slarul moelen komcro v<Jn die si
tuatie naar één, "a<Jdn iils principe I.Jeldl dat leder (volw<~sscn) pcl·
soun in zijn of hili! I" eigcro levensumierhoud vooi'Lil! l. 
l·lel dit als uiLgiln!JSIJurot kunnen d<.1n cot-rcclics ow1·tlen dani.Jcbroldot 
voor die situaties, waarin kostwinnerschap nog "él een feitelijk ge
geven is; de rcuel wordt uilLorKlcrlny. 
Voor de hooulc van de. ll<~sisuilkedny llelekeul diL d,ol deze il!s pdro
clpe niet ltel niveau Ltchocfl te bct·eiken Villl hel huidige w:llo soci
aal minimum. Voor fellelijke gevallen V<lll koslllinnersclo<~p l•d dit 
cchlel' minim<Jill wel loet geval moelen zijn. 
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Wij IYlllcn dit als volgt reallseren1 
Aan ledere vol11assene ~Wordt een eigen, voor leder even hoge, belas
tingvrije som toegekend, welke bedoeld is voor toepassing op het el
yen Inkomen. 
ln gevallen 11aadn men van deze belastingvriJe som zelf geen gebruik 
kan maken, orruat Inkomen uit (vroegere) arbeid ontbreekt, kan deze 
bvs extra loe1Jepasl worden op het inkomen van degene op wie de felle
lijke financiële zorg rust. 

liet hoeft geen betoog dat deze voorstellen naast het probleem van de 
lndivltluallserlng ook betrekking hebben op samenlevingsvormen anders 
dan hel huwelijk (en ruim 2 miljoen mensen leven anders dan in de ge
zinsvorm). 
J.lc L probleem van de controle op samenleven Js hiermee van de baanz 
vnJdal het niet de llverheid, maar de betrokkenen zelf zijn dle in 
vout·komend yeval belang hebben bij het aantonen van feitelUk kost
winnerschap en daarmee de beiVijslast is omgedraaid, behoren ongenens
te inbreuken op privé-omstandigheden van mensen tot het verleden. 

Een systeem als hierboven biedt naar onze mening de mcesle mogelijk
heden voor het Ingroeien In een nieuwe siluatJe van verdeling van 
(bclaahlc) arbeid. 
lllj voortgaande vcrhoging van de participatiegraad van vrouwen op de 
aJ·bcldsmarkt zal de "uitzondering" van kostwinnerschap steeds meer 
uitzondering worden. 
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