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I doelstelling van bet onderzoek

1. INLEIDING

De na-oorlogse woningbouw in ons land is reeds vele malen het onder-
werp geweest van studies, besprekingen en publikaties. Steeds weer
wordt, zowel met verbazing als ontstemming, de vraag gesteld hoe het
mogelijk is dat ooze woningvoorraad achter is gebleven bij de groei van
ooze welvaart. In deze studie zal getracht worden hiervoor een economi-
sche verklaring te geven.

Waar ligt de oorzaak van de nog steeds ontstellende woningnood?
Waarom zijn niet meer en betere woningen gebouwd? Is de capaciteit
van het bouwbedrijf te gering? Uit de gegevens van het C.B.S. blijkt dat
de bouwproduktie in de jaren 50 met ongeveer de helft is toegenomen.
Deze toename is echter niet meer dan de gemiddelde stijging van de
nationale produktie in die jaren. Uit de nog steeds van kracht zijnde
distributiemaatregelen zien wij dat ook voor de komende jaren de pro-
duktie nog steeds ontoereikend is.

Ligt de oorzaak hiervan uitsluitend bij het bouwbedrijf?
Afgaande op de reacties uit het bouwbedrijf ligt blijkbaar ook in het

beleid van de overheid met betrekking tot de woningbouw een verklaring
voor de ontoereikende produktie van woningen. Zo tonen de studies van
het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid een bezorgdheid over
het gebrek aan inzicht van de overheid met betrekking tot de behoefte
aan bouwwerken en de capaciteit van het bouwbedrijf. In de Bouwnota
1962 wijst de directeur van dit Instituut, Dr. A. Hendriks, o.m. op de
noodzaak van de planning van de capaciteit van het bouwbedrijf als
geheel en de behoefte welke ook bij werkgevers- en werknemers'' leeft
aan een planning door de overheid op langere termijn.

Zie o.a. de Nieuwjaarsrede van J. P. A. Nelissen, voorzitter van de Raad van Bestuur
Bouwbedrijf, in Bouwbelangen van 6 januari '61, pag. 1.

H. Umrath. De Bouwer, orgaan van de Algemene Nederlandsche Bouwbedrijfsbond,
19 januari '61, pag. 2.
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Ook in onze studie zal ruime aandacht worden gegeven aan de invloed
van het overheidsbeleid. Zoals zal blijken, heeft het overheidsbeleid de
produktie van woningen en het doelmatig gebruik van de produktie-
middelen in sterke mate beinvloed. Wij zullen echter zien dat de oorzaak
voor de discrepantie tussen welvaart en woningbouw ook gezocht moet
worden bij factoren welke inherent zijn aan de bedrijfstak en de werking
van de algemene conjunctuur.

Alvorens nader in te gaan op het onderzoek naar de gestelde relaties,
zullen wij echter eerst de betekenis trachten te schetsen van de woning-
bouw in onze nationale economie.

2. DE PLAATS EN BETEKENIS VAN DE WONINGBOUW

Huisvesting behoort met voeding en kleding tot onze primaire levens-
behoeften. Behalve voor de bevrediging van materiele behoefte, vormt
een goede woning een van de voorwaarden voor een geestelijk welzijn
van individuen en gezinnen. Ook in het budget, vooral van de lagere
inkomensgroepen, nemen de kosten voor de diensten van een woning,
i.c. de huren, een aanzienlijke plaats in. De oorzaak hiervan hangt, af-
hankelijk o.a. van de ouderdom en Jigging van de woning, min of meer
samen met de relatief hoge kosten welke verbonden zijn met de aankoop
van bouwgrond en het bouwen van een woning. De bouwkosten houden
o.m. nauw verband met de kwaliteitseisen welke aan een woning worden
gesteld.

Een van de belangrijkste daarvan is duurzaamheid. Daarnaast dient
een woning te voldoen aan bepaalde eisen als vormgeving, constructie,
comfort e.d. De overheid heeft hier, op grond van haar zorg voor het
algemeen welzijn, regelingen getroffen waarin - behalve aan deze eisen-
ook aandacht is geschonken aan de stedebouwkundige aspecten van
nieuwe woningbouwcomplexen.

Daarnaast draagt de overheid zorg voor het tot stand komen van
woningbouw voor diegenen waarvan het inkomen te gering is om zelf
de kostprijshuur te betalen. De overheid helpt daarbij met financiele
steun, ten einde toch een rendabele exploitatie mogelijk te maken. Deze
overheidshulp is na de oorlog aanzienlijk toegenomen, ten gevolge van
het feit dat de stichtingskosten sterker zijn gestegen dan de huren. De
uitbreiding van onze woningbouw na 1945 is derhalve mede dank zij de
hulp van de overheid tot stand gekomen.

Uit deze bemoeiingen blijkt de grote invloed van het overheids-
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beleid op de woningbouw. Hierdoor is, zoals ook van Ettinger! opmerkt,
het bouwbedrijf afhankelijk van de doelmatigheid van het beleid van
diverse overheidsinstanties ten aanzien van lonen en prijzen, investe-
nngen, goedkeuring van werken en de aanleg van bouwterreinen en
wegen.

Door de uitbreiding van de woningbouw in de vijftiger jaren zijn de in-
vesteringen in de bouwproduktie in belangrijke mate toegenomen. De
bouwproduktie in die jaren bedroeg ongeveer de helft van de totale
bruto investeringen in vaste activa. Het aandeel van de woningbouw in
de totale bouwproduktie was in die periode gemiddeld ongeveer ruim
veertig procent.

Uit deze cijfers - waaruit voIgt dat de woningbouw in de vijftiger
jaren gemiddeld ongeveer 1/5 van deze investeringen heeft gevergd-
blijkt dat een dergelijke bouwbedrijvigheid in sterke mate afhankelijkis
van de algemene conjunctuur. De overheid dient derhalve ook met haar
conjunctuurpolitiek rekening te houden met de behoeften van de woning-
bouw. Daarnaast is uiteraard een doelmatig structureel beleid van belang,
ten einde ook voor de woningbouw het bereiken van een evenwicht
te bevorderen tussen de vraag naar woningen en het aanbod van produk-
tiemiddelen.

3. BESCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK

Alvorens wij ons een indruk kunnen vormen van de feitelijke betekenis
van het overheidsbeleid op de doelmatigheid van de woningbouw-
produktie, zullen wij in hoofdstuk 2 ons eerst nader orienteren omtrent
het bouwbedrijf zelf.

Uit de daar beschreven produktiemethoden en omstandigheden,
welke in belangrijke mate samenhangen met de aard van een bouwwerk,
kan een aantal factoren worden afgeleid welke de mogelijkheden van een
meer industriele ontwikkeling in het bouwbedrijf aanzienlijk beperken.
Deze voor het bouwbedrijf karakteristieke produktie-omstandigheden
zijn ook van invloed op de wijze van prijsvorming en de samenhang
tussen de bouwprijzen van de verschillende sectoren in het bouwbedrijf.
Deze samenhang is tevens van belang voor de in hoofdstuk 3 geanaly-
seerde relatie tussen woningbouw en conjunctuur. Mede ten gevolge van
de samenhang tussen de prijzen stijgen in tijden van opgaande conjunc-

J. van Ettinger, Towards a habitable world, pag. 178. Amsterdam 1960.
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tuur met aIleen de prijzen voor industriele bouwwerken, doch ook de
bouwprijzen voor nieuwe woningbouw.

De huren voor nieuwbouw daarentegen kunnen, ten gevolge van de
invloed van de huren van de bestaande voorraad, in het algemeen met in
dezelfde mate stijgen als de nieuwbouwprijzen, en zijn derhalve minder
conjunctuurgevoelig. Hierdoor daalt de rentabiliteit van nieuwe woning-
bouw en daarmede ook het aanbod van kapitaal daarvoor, Hieruit voIgt,
dat, in het algemeen gesproken, een periode van hoogconjunctuur een
belemmering kan vormen voor een uitbreiding van de bedrijvigheid in
de woningbouw.

De orienterende studies van de hoofdstukken 2 en 3 houden een aan-
wijzing in voor de richting waarin een verklaring van de achterstand in
de woningbouw gezocht kan worden. Wij zijn daardoor tevens in staat
om onze probleemstelling nauwkeuriger te formuleren.

Wij kunnen ons nu immers met alleen afvragen in hoeverre het
overheidsbeleid doelmatig is geweest voor een bevordering van de
woningbouw, doch ook trachten na te gaan in hoeverre het overheids-
beleid effect heeft gehad ten aanzien van een vermindering van de met de
aard van het produkt en met de algemene conjunctuur samenhangende
invloeden, welke een belemmering vormen voor een rationele bouw-
produktie en bedrijfsvoering.

Ten einde dit beleid te kunnen beoordelen, is in de hoofdstukken
4 tim 7 de feitelijke ontwikkeling met betrekking tot onze welvaart en
woningbouw in de vijftiger jaren nagegaan. Zoals uit de in hoofdstuk 4
behandelde gegevens met betrekking tot werkeloosheid en de verlenging
van de bouwtijd blijkt, is - behoudens in enkele perioden van kapitaal-
schaarste - het aanbod van arbeid onvoldoende geweest voor de uitbrei-
ding van de woningbouwproduktie. In verband hiermede is in hoofdstuk 5
nagegaan welke gevolgen de uitbreiding van de woningbouwproduktie
heeft gehad op de bouwkosten en welke maatregelen zijn genomen voor
een verhoging van de produktiviteit. Hiertoe is het overheidsbeleid
beschreven ten aanzien van de prestatiebeloning in het bouwbedrijf, de
arbeidsbesparende systeembouw en de rationalisatie van de traditionele
bouw.

In enkele perioden, 01. road 1952 en 1958, is ook het aanbod van kapitaal
voor woningbouw ontoereikend geweest. Dit heeft in die perioden ge-
leid tot conjuncturele werkeloosheid en teruggang in de produktie. Ten
einde hiervoor een verklaring te vinden, is - na een bespreking van het
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beleid betreffende huren en subsidies (hoofdstuk 6) - in hoofdstuk 7 de
invloed van de algemene conjunctuur geanalyseerd door een studie van
de ontwikkelingen bij het hypothecaire krediet, de kapitaalmarkt en de
financiering door lagere en centrale overheid. In hoofdstuk 8 wordt, na
een beschrijving van de toepassing van de gebruikte instrumenten - en
op grond van de al dan niet procyclische effecten daarvan - een beoor-
deling gegeven van de conjunctuurpolitiek en de gevolgen daarvan voor
een doelmatige bouwproduktie.

Wij hebben ons ten slotte de vraag gesteld of de ontoereikende
woningbouwproduktie behalve door de produktie-omstandigheden vol-
doeride verklaard kan worden uit de conjunctuur en conjunctuurpolitiek.
Zoals wij zullen zien, hebben ook structurele oorzaken geleid tot de
discrepantie tussen welvaart en woningbouw.
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I. PRODUKT EN PRODUKTIEPROCES

De bouwproduktie omvat alle soorten van bouwwerken, niet aileen
woningen en diverse typen van gebouwen, doch ook wegen en water-
bouw.

Deze bouwwerken kunnen al naar gelang hun bestemming sterk
verschillen in omvang, architectuur en constructie. Ben pakhuis of
een groot kantoor stelt qua indeling, vloerbelasting, verwarming e.d.
geheel andere eisen dan een woning of een boerderij. Mgezien van be-
stemming en indeling kunnen bouwwerken qua constructie en uit-
voeringsmethoden sterk uiteenlopen. Naast de bekende baksteenbouw
treft men met name bij kantoor- en fabrieksgebouwen - dezgn. utiliteits-
bouw - sterk uiteenlopende constructies en bouwmaterialen.

De produktiemethoden van deze heterogene stroom van bouwproduk-
ten wijken in het algemeen sterk af van die van andere bedrijfstakken en
maken in vergelijking daarmede dikwijls een onordelijke indruk. Alhoe-
wel bij nader inzien blijkt dat de gang van zaken toch nog wel op meer
overleg berust dan de buitenstaander kan waarnemen, moet worden
toegegeven dat de rationalisatie van de bouwproduktie ten opzichte van
vele andere industrieen is achtergebleven. De oorzaak hiervan schullt
voor een belangrijk deel in de aard van het produkt. Deze bepaalt in
belangrij ke mate het produktieproces.

Ben nieuw gebouw zal - indien wij de volkswoningbouw nog buiten be-
schouwing laten - in het algemeen worden gebouwd overeenkomstig
de eisen van de opdrachtgever. Deze wordt ook wel bouwheer of
principaal genoemd. Aangezien deze veelal niet deskundig is en het hier
aanzienlijke en langdurige investeringen betreft, zal de opdrachtgever -
alvorens hi; tot bouwen besluit - zich laten raden door een raadgevend
ingenieur of architect. Indien over het ontwerp overeenstemming is
bereikt, wordt het werk - al dan niet via een aanbesteding - opgedragen



Produkt en produktieproces 7

aan een bouwbedrijf. Dit wordt, aangezien de produktie hiervan der-
halve veelal beperkt is tot de uitvoering van het door architect of
constructeur ontworpen plan, ook wel het bouwbedrijf in engere zin of
uitvoerend bouwbedrijf genoemd. Bij de uitvoering van het werk zien
architect of constructeur toe - namens de principaal - dat het plan over-
eenkomstig de gestelde eisen wordt uitgevoerd. Zij vormen en voeren
namens de principaal de directie van het werk. Zoals verder nog zal
blijken, is de splitsing van de produktie naar voorbereidende c.q. con-
trolerende instanties enerzijds en uitvoerende bedrijven anderzijds van
invloed op de rationalisatie van bouwprodukt en bouwproduktie.

In vroegere tijden waren ontwerp en uitvoering meer in een hand
dan thans. De middeleeuwse bouwmeesters voerden het werk tevens uit.
Ook thans worden ontwerp en uitvoering - met name bij de woning-
bouw - nog wel in een bedrijf gecoordineerd, bijv. bij de zgn. eigen-
bouwers. Ook komt het voor dat grate gespecialiseerde bouwbedrijven
met eigen constructeurs de totale verantwoording voor een project op
zichnemen.

De produktie van het uitvoerende bouwbedrijf is verder meestal beperkt
tot de produktie op het bouwterrein zelf, d.w.z. het verwerken en mon-
teren van de materialen en halffabrikaten, welke overwegend door derden
worden geproduceerd. Ook het aanbrengen van elektrische leidingen,
het installeren van centrale verwarmingen etc. geschiedt meestal door
andere gespecialiseerde bedrijven. De wijze waarop deze werkzaamheden
- welke in vele gevallen rechtstreeks door de directie van het werk wor-
den opgedragen - worden uitgevoerd, beinvloedt het bouwtempo van
het uitvoerende bouwbedrijf en een tijdige oplevering van het werk.
Ook hier is de coordinatie van de vele door verschillende bedrijven ver-
richte werkzaamheden of eerder het daardoor in de hand gewerkte ge-
brek aan coordinatie van invloed op de rationalisatie van het bouwproces.

Als gevolg van de hier geschetste omstandigheden, welke karakteristiek
zijn voor het bouwbedrijf, kunnen wij een aantal factoren onderscheiden,
welke kenmerkend zijn voor de produktie in het bouwbedrijf. Zoals zal
blijken, is een nadere bespreking van deze factoren van belang voor ons
oordeel over de situatie in het bouwbedrijf met betrekking tot de rationa-
lisatie van de produktie.
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Z. SPECIFIEKE KENMERKEN

Uiteenlopende en wisselvallige produktie-omstandigheden

Aangezien een bouwwerk overwegend ter plaatse gebouwd wordt, vindt
de produktie steeds weer op een ander bouwterrein plaats. De ligging en
hoedanigheden van de bouwterreinen kunnen sterk verschillen. Hierdoor
zullen ook de produktie-omstandigheden als aan- en afvoerwegen,
transportafstanden, opslag van materialen e.d. telkens weer anders zijn.

Het bouwbedrijf kan hieraan weinig veranderen. De keuze van het bouw-
terrein is door de opdrachtgever, al dan niet in overleg met de architect,
bepaald. Bij de overwegingen welke daarbij gelden, wordt dikwijls
onvoldoende rekening gehouden met een doelmatige uitvoering. In vele
gevallen zijn ook opdrachtgever of architect niet vrij, doch gebonden
aan het uitbreidingsplan van de betreffende gemeente en de verkaveling
van de stedebouwkundige.

Ten gevolge van het tijdelijke karakter van de produktie wordt een
verbetering van het bouwterrein ten behoeve van een doelmatige uit-
voering - bijv. door het van te voren aanleggen van goede aanvoer-
wegen - dikwijls beperkt. Veel hangt hier uiteraard af van de grootte van
het object. Voor grate werken is men uiteraard eerder geneigd kosten te
maken voor een verbetering van het bouwterrein dan bij kleinere projec-
ten.

Ook de weersomstandigheden zijn van invloed, aangezien een groot deel
van de werkzaamheden - de zgn. ruwbouw - in de open lucht moet plaats-
vinden. Hiervoor is in verband met de uitgestrektheid en de tijdelijkheid
van de praduktie dikwijls geen lonende bescherming mogelijk.

In Scandinavische landen is men op dit punt verder gevorderd. Daar
weet men dat iedere winter gedurende vrij lange tijd op vorst moet wor-
den gerekend. Dientengevolge heeft men daar werkwijzen ontwikkeld,
waarbij men ook tijdens de vorst kan doorwerken. InNederland kan het
letterlijk vriezen of dooien, zodat men meestal niet het risico neemt van
een dure en misschien overbodige onrendabele voorziening.

Uit de hierboven beschreven praduktie-omstandigheden blijkt het ver-
schil met de industrie. De produktie heeft daar een veel permanenter
karakter, Het loont dientengevolge veel eerder de moeite om aandacht te
schenken aan een goede indeling van de werkplaats en de mechanisatie
van de praduktie. Het rendement van machines op de bouwwerken is in
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verband ook met onwerkbaar weer en de kosten welke het monteren,
dernonteren en transporteren vergt, geringer dan in de meer stationaire
situaties van andere bedrijfstakken. Alhoewel het gebruik van machines -
niet aileen in de weg- en waterbouw - doch ook bij de woningbouw is
toegenomen, in verband met de schaarste aan arbeidskrachten, is de
mechanisatie van de woningbouwproduktie niettemin aanzienlijk bij die
van de overige industrie achtergebleven.

Door de genoemde verschillen in produktie en werkomstandigheden zijn
nacalculatiecijfers van bouwwerken, met name voor wat de arbeids-
kosten betteft, dikwijls onvergelijkbaar. Ook voor de meer seriematige
woningbouwwerken kunnen - zij het in mindere mate - de arbeidskosten
dikwijls nog sterk uiteenlopen ten gevolge van het gebrek aan standaar-
disatie van constructies en werkrnethoden. Het gevolg hiervan is een
gebrek aan goede normen voor de begroting van de bouwkosten en de
voorbereiding van de werken. Mede hierdoor staat men in de bouwbe-
drijven veelal sceptisch tegenover de mogelijkheden van betere organisa-
tie op de bouwwerken. Ook op dit punt verkeert het bouwbedrijf in een
ongunstigere situatie dan de industrie,

ScheMing tussen opdrachtgever, ontwerp en uitvoering

In het voorgaande hebben wij gezien dat het ontwerp veelal buiten het
uitvoerende bouwbedrijf plaatsvindt. Aangezien de aannemer meestal
eerst na de aanbesteding - m.a.w. als het ontwerp gereed is - bekend
wordt, is tijdens het ontwerp geen overleg tussen architect en/of construe-
teur en aannemer mogelijk. Het gevolg hiervan is dat bij het ontwerp
dikwijls onvoldoende rekening wordt gehouden met de doelmatigheid
van de uitvoering. In de industrie, waar ontwerp en uitvoering meestal
functies zijn binnen een onderneming, liggen de mogelijkheden tot
coordinatie aanzienlijk gunstiger. De directie is daar eerder in staat om
de coordinatie tussen ontwerpafdeling of tekenzaal en de fabricage te
bevorderen,

De gevolgen van de scheiding tussen opdrachtgever en architect en het
uitvoerende bouwbedrijf manifesteren zich dikwijls ook in het te laat
gereedkomen van tekeningen of ontijdig nemen van beslissingen van de
kant van de opdrachtgever. Deze verstoren de organisatie van de uit-
veering. De vertragingen en de nadelen welke hieruit ontstaan, worden
dikwijls onvoldoende onderkend. Het bouwbedrijf zal de risico's voor
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dergelijke verstoringen echter wel in zijn aannemingsprijs verdiscon-
teren. De hier bedoelde scheiding van functies en instanties heeft derhalve
een nadelige invloed op de kosten van een bouwproject en de mogelijk-
heden van een doelmatige produktie.

Discontin« i'teit in de produktie

Aangezien bouwen veelal in opdracht geschiedt, ontstaat de kans op
discontinuiteit in de produktie. Ook de over vele bouwplaatsen en be-
drijven verspreide produktie leidt tot discontinuiteit in de produktie
welke weinig bevorderlijk is voor een goede binding tussen bedrijf en
arbeiders. Deze worden - behoudens een vaste kern van arbeiders - aan-
getrokken bij het begin of in de loop van een werk om weer ontslagen te
worden bij het einde daarvan. Als gevolg van dit losse verband en het
tijdelijke karakter van een bouwwerk laten accommodaties als schaft-
lokalen e.d. doorgaans veel te wensen over. Ofschoon hierin de laatste
jaren wel enige verbetering is gekomen, zijn deze eerder toe te schrijven
aan schaarste aan arbeiders dan aan verbeterde verhoudingen. Deze
kenmerken zich doorgaans in wederzijdse onverschilligheid met weinig
gelegenheid tot overleg, bedrijfskernen, instructie en andere maatregelen
tot bevordering van goede verhoudingen en arbeidsproduktiviteit.

Ook de omvang van de bedrijven is door de discontinuiteit van het
bouwen beinvloed. Zoals uit tabel II blijkt, is het grootste deel van de
bedrijven slechts van geringe omvang.

Vele aannemers hebben uit vrees voor onderbezetting hun bedrijven en
de omvang van hun vast personeel (uitvoerders en kantoorpersoneel)
gering gehouden. In deze gevallen, waarbij dikwijls onvoldoende aan-
dacht aan de normale bedrijfsvoering kan worden besteed, ontbreekt de
gelegenheid voor het ontwikkelen van betere methoden. Mgezien hier-
van wordt de doelmatigheid van de produktie uiteraard ook door het
weinig seriematige karakter daarvan belemmerd.

De hier besproken kenmerken zijn ook van invloed op de mentaliteit
in de bedrijven. Uitvoerders, vooral de ouderen onder hen, staan onwen-
nig en sceptisch tegenover voorstellen voor verbetering van de organisa-
tie op de werken. Zij zijn doorgaans vroeger zelf timmerman geweest en

Ontleend aan loonvorming en de bouwproduktie; lezing Dr. A. Hendriks ing. tijdens
de ~ge jaarvergadering van de Ned. Kath. Aannemers- en Patroons bond te Enschede
0P 30 mei 1961.
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TAB ELI - Verdeling van de bouwbedrijven 1 naar bedryfsgroolle op basis van bel gemiddeld aanta I
arbeiders

Grootteklasse Aantal bedrijven
Percentage van Percentage van

naar aantal totaal bedri jyen totaal arbeiders

arbeiders I 1960 I 1960 I 19601959 1959 1959

0- 5 10.915 60,8 12.,0

6 - 10 3.085 17,2 Il,7
II - 20 2.057 II.4 14,5

-- -- --
0-20 15 ·799 16.057 89,9 89.4 37,0 38,2
21 - 50 I. 173 I.Z79 6,7 I

7,1 18,6 19,1

0-50 16.972 17.336 96,6 96,5

I
55,6 57,3

> 50 601 630 3.4 3,5 44.4 42,7

Totaal 17·573 17-966 100,0 100,0 100,0 I 100,0

hebben hun ervaring en feeling meestal met de nodige schade en schande
opgedaan. Organisatietechnieken als planning, arbeidsstudies e.d. worden
door hen al spoedig als onbruikbaar en onmogelijk beschouwd.

Hetzelfde geldt dikwijls voor de aannemers. Ook hun scepsis is
verklaarbaar, want elk werk is inderdaad weer anders. Deze discontinuiteit
heeft vooral in het verleden er toe geleid dat men - soms ten koste van de
kwaliteit - de winst op de onderhanden werken trachtte te vergroten.
Dit is uiteraard niet bevorderlijk geweest voor de verhoudingen met
architecten en opdrachtgevers. De toch reeds gebrekkige coordinatie is
hierdoor nog meer verslechterd.

Samenvattend kunnen wij constateren dat de achterstand in de ontwik-
keling van de industrialisatie en het bedrijfsbeleid niet zonder meer in
gebrek aan inzicht of medewerking bij het bouwbedrijf mag worden ge-
zocht. De oorzaak schuilt voor een belangrijk deel bij factoren welke
inherent zijn aan het produkt en het produktieproces.

Uitvoerende bouwbedrijven, exclusief schilders- en baggerbedrijven.
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3. BOUWKOSTEN EN PRIJSVORMING

Samenhang tuum bouwkosten en bouwpryzen

De hiervoor beschreven karakteristieke omstancligheden voor het bouw-
bedrijf zijn ook van invloed op de samenstelling van de bouw kosten en
de wijze van prijsvorming. Wij zullen ons daarbij beperken tot de kosten
en prijzen voor het eigenlijke bouwen. De kosten voor grond, architect
e.d. blijven derhalve buiten beschouwing. Deze vormen te zamen met de
bouwkosten de stichtingskosten van een project. Voor wat de bouw-
kosten betreft blijkt dat bij de normale traclitionele woning- en utili-
teitsbouw de directe kosten voor loon en materialen ongeveer 90% van
de aannemingssom of bouwprijzen vormen. Deze verhouding kan ver-
klaard worden uit hetgeen hiervoor met betrekking tot de geringe moge-
lijkheid tot mechanisatie is opgemerkt.

Ondanks de grote verscheidenheid van bouwobjecten zijn voor de
meeste daarvan grotendeels echter dezelfde soorten van arbeiders en
materialen nodig-, Hierdoor ontstaat samenhang tussen de kosten in de
verschillende sectoren van het bouwbedrijf. De verscheidenheid van
bouwobjecten is dan ook minder van belang voor het aanbod dan voor
een onderscheiding naar de verschillende soorten van vragers. Deze
concurreren bij hun vraag naar bouwcapaciteit. Dit leidt ook tot samen-
hang tussen de bouwprijzen.

Hetaanbod

Zoals wij bij de beschrijving van het bouwproces hebben gezien, maakt
de architect of raadgevend ingenieur meestal het ontwerp. Hij besteedt
dan namens de opdrachtgever of principaal het werk aan. Hierbij worden
bouwbedrijven uitgenocligd om een prijs te berekenen, waarvoor zij de
uitvoering van bet werk willen aannemen. Al naar gelang de uit-
nocliging tot aannemen ongelimiteerd of beperkt is, spreekt men van
een openbare dan wel van een onderhandse aanbestecling. De aanbeste-
ding wordt in de praktijk beschouwd als het middel om de laagste prijs
te verkrijgen welke onder de heersende omstancligheden mogelijk is.
Naderhand zal nog blijken in hoeverre wij deze algemene mening kunnen
onderschrijven.

Ook de weg- en waterbouwkundige werken vallen hier ten dele onder, zij het dat deze
werken aanzienlijk minder loonintensief zijn.
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Overeenkomstig de formulering van Hendriks! kan de aanbesteding ge-
zien worden ais een eenmalige specifieke markt, waarop meestal een
vrager of opdrachtgever staat tegenover meer aanbieders of aannemers.
Het gedrag van de aannemers op deze specifiekemarkten en daarmede hun
invloed op de prijs wordt bepaald door het belang dat zij hebben bij de
betreffende opdracht en hun verwachtingen omtrent andere opdrachten.
Hieruit voIgt dat hun houding op de specifieke markt beinvloed wordt
door de verhouding tussen vraag en aanbod op de algemene markt van
bouwobjecten. Deze verhouding bepaalt in hoeverre de concurrentie op
de specifiekemarkt als serieus moet worden beschouwd. Daarnaast is de
algemene markt van invloed op de eigen bezetting en daarmede op de
wijze van calculeren. In de praktijk blijkt dat de hier genoemde subjec-
tieve verwachtingen niet aileen de toeslagen voor indirecte kosten en
winst, doch zelfs de directe kosten beinvloeden. De prijzen op de speci-
fieke markten hangen dientengevolge nauw samen met die op de alge-
menemarkt.

Daarnaast worden de prijzen beinvloed door subjectieve waarderingen
met betrekking tot de omstandigheden welke de aannemer tijdens de
uitvoering van het werk verwacht. Het werk in de open lucht, terreinom-
standigheden e.d. vormen onzekerheden waarover men zowel optimis-
tisch als pessimistisch kan denken. Een andere moeilijkheid is dat men
zich voor de inschrijving over de uitvoeringsmethoden - zeker bij
langdurige werken - dikwijis geen duidelijk beeld kan vormen. Bij de
onzekerheden behoren ook de aanwijzingen van opdrachtgever en
architect. Deze zijn in dit stadium dikwijis nog vaag en summier. De
onzekere kwaliteitseisen vormen dan ook een element van risico. Een
Iastige opdrachtgever of architect kan aanleiding zijn voor een hogere
waardering van de post risico.

Het is dan ook niet te verwonderen dat in de praktijk de inschrij-
vingsbedragen sterk uiteen kunnen lopenoDeze spreiding en de wens tot
eventuele prijscorrectie hebben geleid tot het veel besproken systeem
van voorvergaderingen en opzetregelingen. Opzetten en voorvergade-
ring beogen bovendien een vergoeding te bedingen voor de gemaakte
calculaties. De aannemer die tijdens de voorvergadering de laagste
inschrijver blijkt, heeft - indien hij zich vergist heeft - het recht zich
terug te trekken. Hij kan dan zoals dit heet 'bovenaan gaan stain' en
aldus een gunning ontlopen. Het is ook mogelijk dat de deelnemers aan

A. Hendriks. De prijsvorming in het bouwbedrijf, biz. 183. Rotterdam 1957.
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de voorvergadering de prijs te laag achten. Deze wordt dan in gemeen-
schappelijk overleg verhoogd. Van deze verhoging komt een deel ten
goede aan de laagste inschrijver, terwijl de rest onder de overige gega-
digden wordt verdeeld. In de praktijk blijkt, dat de op deze wijze toege-
paste prijscorrecties, met name in tijden van grote vraag naar bouw-
werken, kunnen leiden tot onvoldoend gemotiveerde prijsverhogingen.
Het aanbestedingsstelselleidt derhalve niet steeds tot de laagste prijs voor
de opdrachtgever. Het is dan ook niet verwonderlijk dat, met name op
de openbare aanbesteding, kritiek is geleverd. Voorstellen om hierin
verbetering te brengen hebben tot nu toe echter nog weinig resultaat
gehad. De vraag rijst of de laagste prijs, behalve de econornisch juiste
prijs, ook steeds de meest rationele uitvoering waarborgt. In sommige
gevallen, bijv. bij de bouw van een winkelpand, zullen de hogere kosten
van een snellere bouwwijze meer dan goedgemaakt kunnen worden door
de voordelen van een eerdere omzet,

Mgezien hiervan heeft het aanbestedingsstelsel andere bezwaren. In
tijden van meer dan normale bezetting zal een aannemer minder geneigd
zijn om een werk erbij aan te nemen. Van de andere kant zal hij niet licht
een uitnodiging afslaan uit vrees de opdrachtgever te kwetsen. In dit geval
is het gebruikelijk om door middel van een hoog inschrijfbedrag de
gunning van het werk te ontlopen. Omgekeerd zal in tijden van depressie
met name de openbare aanbesteding licht kunnen leiden tot prijsbederf
en/of kwaliteitsvermindering.

Bij de woningbouw kan het bouwbedrijf ook zelfhet initiatief tot bouwen
nemen. De bouwer, die of zelf een plan maakt of daartoe opdracht geeft
aan een architect, bouwt dan voor de markt. Hij zal zijn project of voor
zelfbewoning of aan beleggers verkopen. In beide gevallen zal de bouwer,
zowel rekening houden met de vraaghuur als de huur welke op grond
van de bouwkosten nodig zou zijn. Op grond hiervan en de overige
kosten en lasten wordt een exploitatieberekening gemaakt. Indien deze
- ondanks eventuele premies - niet sluit, wordt het project aangepast of
geannuleerd.

De vraag:dJde
De invloed van de bouwprijs op de vraag is in de utiliteitsbouw duidelijk
anders dan in de woningbouw. De bouwprijzen in de utiliteitsbouw
hebben veelal slechts een betrekkelijk geringe betekenis voor de kosten
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van de industrieprodukten. Immers daar vormen in vele gevallen rente
en aflossing van het bouwkapitaal slechts een gering percentage van de
fabricagekosten. Mgezien hiervan zijn bouwprijzen in de utiliteitsbouw
- ten gevolge van zeer uiteenlopende verschillen tussen deze bouwwer-
ken - veel moeilijker te vergelijken dan bij de woningbouw. De vraag
naar utiliteitsbouw is veeleer afhankelijk van vooruitzichten met betrek-
king tot de rentabiliteit en beschikbaarheid van kapitaal dan de prijs.

De vraag naar nieuwbouw van woningen zal in het algemeen door de
verhouding tussen behoefte en voorraad beinvloed worden. Deze ver-
houding bepaalt uiteindelijk het huurpeil. Dit huurpeil heeft op zichzelf
genomen niet zozeer effect op de vraag van zelfbewoners, doch veeleer
op die van beleggers en kredietgevers. Voor de laatsten zijn ook de
bouwprijzen en de rentevoet van belang, aangezien deze mede de renta-
biliteit van de investeringen bepalen. In dit verband zijn - voor het geval
de kostprijshuur hoger is dan de vraaghuur - ook de subsidies van de
overheid van invloed op de ontwikkeling van de vraag. Mgezien hiervan
vormt - zoals in de na-oorlogse jaren is gebleken - het overheidsbeleid
ten aanzien van contingentering een afzonderlijke en belangrijke factor.
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1. DE LANGE ENDOGENE CONJUNCTUURGOLF VAN DE WONING-

PRODUKTIE

In het vorige hoofdstuk hebben wij kennis genomen van het bouwbe-
drijf in het algemeen. Wij hebben daarbij gezien hoe de produktie en de
industrialisatie daarvan zijn belemmerd door omstandigheden welke
inherent zijn aan deze bedrijfstak. Wij zullen ons thans, eveneens in
algemene zin, orienteren omtrent de conjunctuur in het bouwbedrijf en
daarbij in het bijzonder de invloed van de algemene conjunctuur op de
produktie van de woningbouw nagaan.

Of schoon, zoals wij later zul1en zien, de woningbouwproduktie en de
fluctuaties daarin sterk afhankelijk zijn o.a. van het beleid van de over-
heid en uiteraard ook van de feitelijke woningnood, zullen wij ons voor-
lopig nog distantieren van de actuele situatie in ons land. Wij kunnen
deze en de invloed daarvan eerst bepalen nadat wij de feitelijke situatie
en het daarin gevoerde overheidsbeleid hebben leren kennen. In dit
hoofdstuk beperken wij ons derhalve nog tot een studie van de factoren
welke in het algemeen van invloed zijn op de bedrijvigheid in het bouw-
bedrijf.

De fluctuaties in de bouwproduktie hebben reeds eerder de aandacht
getrokken. Zoals o.a. door Van der Wall wordt opgemerkt, is ook ten
aanzien van de conjunctuurgevoeligheid onderscheid gewenst tussen
woning- en utiliteitsbouw. Ofschoon wij ons voornamelijk zullen be-
perken tot de schommelingen in de woningbouw, is een enkele opmerking
vooraf over de invloed van de algemene conjunctuur op de schomme-
lingen in de utiliteitsbouw van belang. De bouwbedrijvigheid in deze
sector wordt bij opgaande conjunctuur bevorderd doordat de stijgende
ornzetten in handel en industrie de behoefte doen ontstaan aan uitbrei-
ding of nieuwbouw. Inhoofdstuk 2. zagen wij dat de vraag naar utiliteits-

J. J. v. d. Wal. De economische ontwikkeling van het bouwbedrijf in Nederland;
biz. 142 e.v. Delft 1940.
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bouw veeleer afhankelijk is van vooruitzichten met betrekking tot de ren-
tabiliteit en beschikbaarheid van kapitaal dan van de bouwprijzen.
Dientengevolge zal in tijden van depressie de vraag naar utiliteitsbouw
zeer sterk dalen. Van der Wal maakt verder nog onderscheid tussen
bouwwerken voor de industrie en de weg- en waterbouw. De conjunc-
tuurgevoeligheid voor deze laatste categorie is minder groot. Weliswaar
zal in tijden van expansie ook de verbetering van bepaalde openbare
werken als wegenaanleg e.d. worden gestimuleerd, doch de uitvoering
van dergelijke werken kan echter ook passen in een anti-cyclische con-
junctuurpolitiek tijdens een depressie.

Voor wat de fluctuaties in de 11loningbou11lbedrijvigheid betreft, wordt
ook in de meer algemene literatuur over conjunctuur wel de aandacht
gevestigd op de typische woningbouwcyclus. In sommige gevallen
blijven deze studies beperkt tot een beschrijving van de verschijnselen
en een berekening van de gemiddelde cyclusduur. Anderen, o.a. Hamberg
en Tinbergen gaan verder in op de endogene oorzaken van de cyclus. Aan
de invloed van exogene factoren als bouwkosten, krediet e.d. is in het
algemeen minder aandacht besteed. Deze factoren en met name de bouw-
kosten houden, zoals wij nog zullen zien, verband met de algemene
conjunctuur en de invloed daarvan op de utiliteitsbouw. Zij verdienen
afzonderlijke aandacht. Alvorens dit te doen, zullen wij echter eerst in-
gaan op de betekenis van de endogene factoren welke de lange conjunc-
tuurgolf in de woningproduktie kunnen verklaren.

Uit statistisch materiaal van vele landen komen diverse schrijvers tot de
conclusie dat de cycli in de woningbouw varieren van 14 tot 22 jaar en
gemiddeld 18 jaar bedragen. Dit blijkt ook uit de studies van Warren en
Pearson". Hieraan zijn de in figuur I getoonde fluctuaties met betrekking
tot de woningbouwproduktie in de U.S.A. ontleend.

Als de endogene factor voor een verandering in de beweging van de
woningproduktie noemt van Berkum'' de discrepantie tussen woning-
behoefte en woningvoorraad, aangezien deze zijns inziens de enige
factor is welke zowel de produktie beinvloedt als door de produktie
beinvloed wordt. Hij voegt hieraan toe dat het cyclische karakter van de
woningbouwproduktie uitsluitend moet worden toegeschreven aan de

G. F. Warren and F. A. Pearson: World prices and the building industry; bIz. 109 e.v.
New York 1937.
P. P. van Berkum, Collegedictaat conjunctuur.
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grate vert raging waarmede de praduktie reageert op veranderingen in
bedoelde discrepantie tussen behoefte en voorraad.
Hamberg! wijst ook op deze vertraging. Hij gaat bij zijn verklaring hier-
van uit van een te grote woningvoorraad. Deze leidt tot prijsdaling en
vermindering van de praduktie. Bet duurt z.i. dan ongeveer een gene-
ratie (± 2.0 jaar) voordat weer voldoende nieuwe vraag ontstaat.

Meer ervaren bouwers zijn beducht voor overproduktie en zullen
derhalve bedachtzaam reageren bij een opleving. Bovendien is door een
voorafgaande depressie schaarste ontstaan aan vaklieden. Deze zijn niet
snel te vervangen.

Wij zouden hieraan willen toevoegen dat vervanging door middel van
mechanische hulpmiddelen evenmin eenvoudig is. De steeds wisselende
produktie-omstandigheden en de onvoldoende normalisatie van het
produkt of onderdelen daarvan vormen ook thans nog een ernstige be-
lemmering voor de mechanisatie van het bouwproces. Bet inelastische
aanbod van de produktiefactor arbeid in het bouwbedrijf is derhalve ook
naar ooze mening een belangrijke factor welke het op gang komen van
het bouwbedrijf bij een opleving remt. Ook in de neergaande conjunc-
tuur zal o.i. de bedrijvigheid, althans in het begin, slechts langzaam af-
nemen.

Hamberg. Business cycles; biz. 14. New York 195 I.
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Op de eerste plaats kunnen in uitvoering zijnde werken welke tijdens
de opgaande conjunctuur zijn begonnen, niet zonder grote verliezen
onvoltooid beeindigd worden. Bovendien zullen de bouwers - wetend
hoe moeilijk het is om in betere tijden bekwame uitvoerders en arbeiders
aan te trekken - zolang mogelijk proberen een vaste kern van uitvoerend
personeel in dienst te houden.

Bij de woningbouw zijn - zoals wij later zullen zien - ook de huren een
oorzaak voor een langzame aanpassing van de produktie. Hierop wijst
ook Tinbergen. Zoals hij opmerkt-, bepalen zowel de huren als het -
positieve of negatieve - tekort zelf de omvang van de bouwbedrijvigheid.
De toevoegingen aan de bestaande woningvoorraad zijn daarom een
weerspiegeling van het tekort (d.w.z. ze lopen daarmede parallel), doch
met een aanzienlijke vertraging. Behalve door de vertraging, waarmede
de huren reageren, wordt het interval tussen het tijdstip waarop het te-
kort wordt geconstateerd en het tijdstip waarop nieuwe woningen aan de
voorraad worden toegevoegd, nog verlengd door de tijd welke nodig is
voor het maken van bouwplannen en de bouwtijd van de toe te voegen
nieuwe woningen. Tinbergen heeft met behulp van een getallenvoorbeeld
een model ontwikkeld. Hij gaat hierbij uit van een totale vertraging van
4 jaar en een afneming van het woningtekort (als gevolg van de bouw-
bedrijvigheid) gelijk aan 0,4 X het tekort van vier jaren tevoren.

J6hr2 heeft, uitgaande van dezelfde vertraging doch een produktie ge-
lijk aan de helft van het tekort van vier jaren tevoren, het hieronder-
volgend model samengesteld: (zie p. 2.0).

Johr gaat uit van een situatie waarin voor de normale bevolkingstoe-
name voortdurend nieuwe woningen gebouwd worden. Zijn model
betreft echter de afwijkingen ten opzichte van deze normale situatie. Hij
veronderstelt daarbij een storing in de jaren 2. tim 5 als gevolg van een
golfbeweging in het aantal gesloten huwelijken. Hierdoor stijgt het tekort
van nul in jaar I tot 4 in jaar 5. In jaar 6 wordt de produktie de helft van
het tekort in jaar 2., nl. 0,5 x I = 0,5. Het tekort in jaar 7 wordt dan
0,5 minder en dus 4 - 0,5 = 3,5. De produktie bereikt in de jaren 9 en
10 haar hoogtepunt en gaat daarna dalen totdat in jaar 18 het dieptepunt
bereikt is.

J. Tinbergen. Economische Bewegingsleer; biz. 2~O e.v. Amsterdam 1943.
W. A. johr. Die Konjunkturschwankungen; biz. HZ e.v. Tiibingen 19~2.
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Periode Woningtekort Woningproduktie
D, = Dt-l - Pt-l Pt = 0,5 Dt-.

° °
2

L °
3 2 °
4 3 °
5 4 °
6 4 --+ 0,5

3>5 ~-- --
7 1,0
8 2,5 1,5

9 1,0 2,0
10 -1,0 2,0
II -3,0 1,75
12 -4,75 1,2.5

13 -6,0 0,5
14 -6,5 -0,5
15 -6,0 -1,5
16 -4,5 -2,375

17 -2.,125 -3,0
18 0,875 - 3,2.5
19 4,12.5 -3,0
2.0 7,125 -2.,25
21 5,9 -1,06
22 4,9 0,44

23 3,5 2,0

24 1,5 3,5

In figuur 2. is het verloop van het tekort en dat van de expansie resp.
contractie van de woningbouwproduktie (gestippelde lijn) gegeven.
Zoals hieruit blijkt, neemt het aanvankelijke tekort progressief af ten
gevolge van de toenemende produktieverhogingen in de jaren 6 tot 10.
Deze toename bereikt dan haar maximum op het moment dat het tekort
tot 0 is gedaald. Bet overschot verloopt dan verder degressief (ten ge-
volge van de afnemende produktie) en wordt maximaal op het punt waar
de produktie 0 wordt. De negatieve produktie doet dan het overschot
geleidelijk weer in een tekort veranderen.

Of schoon de veronderstellingen van Tinbergen en johr met betrekking
tot de reactiesnelheid van het bouwbedrijf uiteraard per situatie kunnen
verschillen, illustreren hun modellen duidelijk de endogene wissel-
werking tussen tekorten en overschotten enerzijds en expansies en
contracties bij de produktie anderzijds. Tevens zien wij hoe de bouw-
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PIGUUR 2 - Ver/oop van tJeranderingen in RloningtJoo"aad en -produklie tJo/gensJob
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cyclus uiteindelijk veroorzaakt wordt door de vertraagde reacties van het
bouwbedrijf. Deze kunnen echter ook berusten op een beduchtheid voor
de hier beschreven overproduktie. Ret is niet onwaarschijnlijk dat om
deze reden de overheid na de oorlog onze bouwproduktie welbewust niet
te sterk heeft willen bevorderen.

2. DE KORTE CONTRAIR VERLOPENDE CONJUNCTUURGOLF EN

DE WONINGPRODUKTIE

De bouwkosten

In de hiervoor besproken modellen zijn de algemene conjunctuur en de
daarmede samenhangende exogene factoren nog buiten beschouwing
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gebleven. Als eerste exogene factor zullen wij aandacht scbenken aan de
bouwkosten en nagaan welk effectde algemene conjunctuur hierop beeft.

De invloed van de algemene conjunctuur op de bouwkosten hangt
in bet algemeen af van de mate waarin de capaciteitsgrens van de pro-
duktiefactoren is bereikt. Zoals opgemerkt, is het bouwbedrijf in de op-
gaande conjunctuur goed bezet met bouwwerken voor de industrie. In
hoofdstuk 2 zagen wij dat de vraag in deze sector bovendien prijs-
inelastisch is.

Voor wat het aanbod betreft, wezen wij in boofdstuk 2 tevens op de
samenhang tussen de bouwkosten bij de utiliteits- en woningbouw,
als gevolg van het feit dat in deze sectoren grotendeels dezelfde arbeiders
en materialen nodig zijn. Tijdens de opgaande conjunctuur zullen der-
halve ook de bouwkosten in de woningbouw stijgen. In een dergelijke
situatie zullen de bouwbedrijven ook grotere risico's calculeren in ver-
band met de kans op stagnaties ten gevolge van het gebrek aan arbeids-
krachten. Mgezien daarvan heeft een toename van de vraag dan op zicb
een prijsstijgend effect. Een aannemer zal, indien hij bij volle bezetting
van zijn bedrijf een uitnodiging krijgt, de opdrachtgever niet spoedig
tegen ziclr in willen nemen door niet in te schrijven. Hij schrijft dan eerder
hoog in ten einde een opdracht te ontgaan. Men zou hier tegenover kun-
nen stellen dat de objectieve begroting van architecten of constructeurs
toch een ricbtsnoer kan zijn bij de beoordeling van de inschrijvingsbe-
dragen en een rem kan zijn tegen prijsstijgingen. In de praktijk blijkt
echter dat deze begrotingen weinig exact zijn en - met name in de
utiliteitsbouw - de prijsontwikkeling eerder volgen dan remmen. In de
woningbouw tracht men de prijsstijging binnen de perken te houden o.a.
door het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid gehanteer-
de systeem van toetsingsprijzen. Ook hier blijkt echter dat, ten gevolge
van de reeds eerder genoemde samenhang tussen de prijsvorming in de
verscbillende sectoren, de prijzen in de woningbouw die van de utiliteits-
bouw volgen.

De prijs-inelasticiteit voor de vraag naar utiliteitsbouwwerken geldt ook
in tijden van depressie. De vraag naar industriele bouwwerken daalt
zeer sterk bij gebrek aan goede afzetverwacbtingen. Dit leidt tot scberpe
daling van de bouwprijzen. Bouwkosten en -prijzen zijn derhalve ge-
voelig voor de algemene conjunctuur.
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De buren

Wij zullen thans nagaan in hoeverre de conjunctuur middels de vraag
naar nieU1ve woningen de woningbouwproduktie beinvloedt. Alvorens wij
echter kunnen spreken van een vraag naar nieuwe woningen dienen wij na
te gaan op welke wijze deze ontstaat uit de meer algemene vraag naar
woningdiensten. In verband hiermede is eerst een analyse van de woning-
markt voor wat de huurwoningen betreft gewenst. Wij zullen hierbij
gebruik maken van het volgende relatieschema:

Zoals uit het schema blijkt, is de vraag naar nieuwe woningen de resultante
van:

de vraag naar woningdiensten door huurders;
het aanbod van de bestaande voorraad. Dit is voor wat het aanbod
van woningdiensten aan huurders betreft, voornamelijk in handen
van het Rijk, gemeenten, woningbouwcorporaties en beleggers.
Op grand van de hierboven gemaakte splitsing is, ook voor wat het
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effectvan de conjuctuur betreft, onderscheid gewenst naar de:
a. veranderingen in de vraag naar woningdiensten, m.a.w. veranderingen

in het gedrag van de huurders;
b. veranderingen in de vraag naar nieuwe woningen. Deze wordt derhalve

mede bepaald door de genoemde aanbieders of verhuurders van de
bestaande woningen.

ad a. Een verandering in de algemene conjunctuur leidt althans voor
het grootste deel van de beroepsbevolking veelal tot een verandering
in inkomen. Het effect hiervan op de vraag is naar onze mening niet
groot. Zo zal een stijging van de inkomens, vooral bij de lagere
loonklassen, eerder leiden tot een toename van de overige con-
sumptieve bestedingen dan tot meer vraag naar wooncomfort.
Mgezien hiervan zal, als gevolg van het regionaal en stedelijk
sterk uiteenlopende.aanbod van woningen en het reeds eerder ge-
noemde inelastische aanbod van nieuwe woningen, de vraag naar
een grotere of meer geriefelijke woning lang niet altijd worden ge-
animeerd. Ook de gebondenheid aan plaatsen waar men werkt en
woont en de verhuiskosten vormen een remmende invloed.

Deze inzichten worden bevestigd door Derksen', die op grond van
gegevens betreffende de Amerikaanse woningmarkt tot de conclusie
komt, dat de veranderingen in de verhouding tussen het aantal ge-
zinnen en het aantal beschikhare woningen aanzienlijk meer effect
hebben dan inkomensveranderingen.

Warren en Pearson- merken nog op dat bij een algemene opleving
in het algemeen meer kleine woningen gevraagd worden door jonge
gezinnen, die in de voorafgaande depressie - in afwachting van
betere tijden - hun huwelijk uitgesteld hebben. Aangezien evenwel
het inkomen van die gezinnen veelal nog bescheiden is, zal de
effectieve vraag hierdoor minder sterk beinvloed worden.

De hier genoemde remmende factoren zijn ook van invloed in
tijden van depressie. Men is dan evenmin geneigd goedkoper te gaan
wonen, doch zal eerder bezuinigen op andere uitgaven. Wij kunnen
derhalve concluderen dat de inkomenselasticiteit en daarmede de

J. B. Derksen. Long cycles in residential building. Econometrica. April 1940.
G. F. Warren and F. A. Pearson: World prices and the building industry. Biz. 140.
New York 1937.
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prijselasticiteit van de vraag naar woningdiensten betrekkelijk ge-
ring is.

ad b. Voor de verandering in de vraag naar nieuwe woningen en voor
het aanbod van woningdiensten van de zijde van beleggers e.d. zijn
de huren, doch vooral de relatie tussen huren en bouwkosten, wel
van belang. De veranderingen in huren en bouwkosten beinvloeden
de rentabiliteit en daarmede ook de plannen van gemeenten, corpora-
ties en beleggers voor de bouw van nieuwe woningen. Veranderingen
in de huren zijn daarbij van grotere invloed dan veranderingen in de
bouwkosten. Immers men gaat in de praktijk bij de opzet van bouw-
plannen veelal uit van de huren en tracht hieraan de bouwkosten
aan te passen. Ook het reeds eerder genoemde onderzoek van Derk-
sen! bevestigt de grotere betekenis van de huren.

De relatie tussen huren en bouwkosten is evenwel minder constant
dan men oppervlakkig meent. De reden hiervan ligt in de eerste
plaats in de lange levensduur van een woning. De huren van de
bestaande woningvoorraad zijn daardoor van invloed op de huur-
prijzen van nieuwbouw. Stijging van nieuwbouwkosten leidt der-
halve niet zonder meer tot een evenredige stijging van de nieuw-
bouwhuren. Wel stijgen dan de onderhoudskosten van de bestaande
woningen, doch deze kosten zijn van weinig belang ten opzichte van
de vaste lasten. Er is derhalve bij stijgende bouwkosten, althans op
korte termijn, weinig noodzaak tot verhoging van de huren voor de
bestaande woningen. Mgezien hiervan stuit een huurverhoging,
gezien de veelallang lopende contracten, op weerstand bij de huur-
ders. Op langere termijn is uiteraard aanpassing nodig, aangezien
anders de financiering van de vervanging van woningen in gevaar
komt.

De hier geschetste traagheid van de huren geldt ook in het geval dat
de bouwkosten dalen. Huiseigenaars zijn dan eerder bereid tot
faciliteiten, meer onderhoud of desnoods enige leegstand dan tot
huurverlaging. De huren zijn, zoals uit het bovenstaande blijkt, der-
halve betrekkelijk ongevoelig voor veranderingen in de algemene
conjunctuur.

J. B. Derksen. Long cycles in residential building. Econometrica, April J940.
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De huren zijn dus minder gevoelig voor de conjunctuur dan de
bouwprijzen. Hierdoor zal in de opgaande conjunctuur de rentabili-
teit van woningen minder worden dan in de depressie. Omgekeerd
wordt ten gevolge van de dating van de bouwprijzen en de aanvanke-
lijk gelijkblijvende huren de rentabiliteit in de woningbouw tijdens
een depressie echter aantrekkelijker-,
De vraag naar nieuwe woningen zal in de opgaande conjunctuur
derhalve geremd en in de neergaande conjunctuur gestimuleerd wor-
den. Zoals verder uit de hiernavolgende bespreking van de invloed
van het krediet zal blijken, wordt deze contraire ontwikkeling be-
vorderd door de situatie op de kapitaalmarkt. Hier is in tijden van
hoogconjunctuur re1atief weinig en in tijden van depressie betrekke-
lijk vee! kapitaal beschikbaar.

Het krcdiet

De financiering van de woningbouw geschiedt in be!angrijke mate door
midde1 van hypothecair krediet-, De vaste lasten voor renteen aflossing
van dit krediet vormen het grootste dee1 van de exploitatiekosten. Aan-
gezien het hier langlopende kredieten betreft, is vooral de rente van grote
invloed. Een geringe verhoging van de rentevoet leidt dan ook meestal
tot een aanzienlijke stijging van de kostprijshuur. Een feitelijke huurver-
hoging is evenwe1 niet zonder risico voor de hypothecaire kredietgever.

Huschka" meent daarom dat hypotheekbanken niet spoedig geneigd
zijn om de emissierentevoet voor hun pandbrieven te verhogen, aangezien
de hieruit vloeiende noodzaak tot huurverhogingen de kansen op leeg-
stand en huurderving vergroten en daardoor de hypothecaire zekerheid
in gevaar brengen. In zijn studie met betrekking tot de ontwikkeling van
hypotheekbanken wijst hij o.m. op de tegenstellingen tussen het verloop
van hypotheken en pandbriefemissies en die van discontovoet anderzijds
(figuur 3).

Aangezien een lage discontovoet in ve1e gevallen symptomatisch is
voor tijden van depressie, blijkt uit deze tegenstelling hoe juist dan pand-
briefemissies gemakke1ijker slagen en het aantal hypotheken doen stijgen.

Ben dergelijke ontwikkeling is echter niet waarschijnlijk bij een voortgezette depressie.
Huurdaling is dan wellicht onvermijdelijk. Dit heeft uiteraard nadelige gevolgen voor
de financiering van de woningbouw.
Hierbij is financiering door de overheid voorlopig buiten beschouwing gelaten.
Huschka. Die Dynarnik des Baumarktes. Vierteljahresheft zur Konjunkturforschung
(Sonderheft 17).
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Zoals Glasz1 ook opmerkt, wordt in tijden van depressie meer risico-
mijdend kapitaal en in een opleving meer risicodragend kapitaal ge-
vraagd. Hieruit voIgt hoe ook de aanpassing van de rentevoet in tijden
van opleving de woningbouw belemmert en in tijden van depressie
stimuleert.

FIGUUR 3 - Omzetten van hypothee/eban/een en renlebeweging 1870-1913
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Deze condusie wordt bevestigd door Grebler-, Uit van voor en na de
eerste wereldoorlog verzamelde gegevens betreffende rentevoet, staal-
produktie en woningbouw leidt hij af dat het verloop van de woning-
bouw inhet algemeen tegengesteld is aan de algemene conjuctuur.

Na de hier behandelde relatie tussen algemene conjunctuur en woning-
bouwbedrijvigheid rijst de vraag inhoeverre de invloed van de hoogcon-
junctuur van de vijftiger jaren van invloed is geweest op de achterstand
bij onze woningbouw en welk conjunctuurbeleid hierbi] is gevoerd.
. Alvorens hierop in te gaan zullen wi] in de hiernavolgende hoofd-

stukken echter eerst de feitelijke ontwikkeling en het feitelijke beleid
nagaan met betrekking tot de bouwproduktie, de bouwkosten en de
huren.

L. Grebler. La construction d'habitations, les fluctuations economiques et l'intervention
des pouvoirs publics. Revue Intemationale du Travail (maart en april 1936).
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1. De ontwikkeling van de bouwproduktie

Ten einde de ontwikkeling en de omvang van de bouwproduktie te leren
kennen, is op grond van de gegevens van het C.B.S. een vergelijking ge-
maakt van de totale bouwproduktie, de woningbouw en het nationale
inkomen (zie tabel z).

T ABEL 2. - BOIIW- en woningproJuktie in verge/fjking met het nationale inkomen

Nationale Bouwproduktie Bouwproduktie in procenten

Jaar inkomen in in mIn. guldens van het nationale inkomen

mln. guldens
Totaal IWoningbouw Totaal 1 Woningbouw

1950 IS .037 2.014 579 13,4 3,9

1951 16.969 2·335 599 13,7 3,5

1952- 17·739 2..414 687 13,4 3,8

1953 19.146 2.874 782 15,0 4,1

1954 21.606 2.818 830 13,0 3,8

1955 24.565 3.034 848 12.,3 3,5

1956 2.6·510 3.62.0 1.140 13.7 4,3

1957 2.9.045 4.089 1.440 14,0 5,0

1958 29.614 4.12.5 1.390 13,8 4,6

1959 31.700 4·751 1.530 14.9 4,8

Zoals daaruit blijkt, is de bouwproduktie in de tweede helft van de
vijftiger jaren gestegen ten opzichte van het nationale inkomen. Deze
ontwikkeling wordt gevolgd door de woningbouw. Duidelijker nog
zien wij de ontwikkeling uit figuur 4, waarin de betreffende indexcijfers,
op basis 1950 = 100, grafisch zijn weergegeven.

In figuur 4 zien wij tevens dat het totale verloop van bouw- en
woningbouwproduktie verre van regelmatig genoemd kan worden. De
bewegingen in het nationale produkt worden in versterkte mate terug-
gevonden bij de bouwproduktie.
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PIGUUR 4 - De onhPikkeling "an de toename bollW- en woningproduktie in vergelfjking met de
loename van bel nationaa] inkomen (1950 = 100)
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De hier gebruikte produktiecijfers zijn in lopende prijzen en geven ons
derhalve nog geen houvast voor de reele bouwproduktie en de groei van
het bouwvolume. Bovendien zijn deze uiteraard sterk afhankelijk van de
samenstelling van de produktie en de bezetting van de produktiefactoren
in de verschillende sectoren van de bouwnijverheid. Het onderhoud van
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woningen is bijv. aanzienlijk arbeidsintensiever dan nieuwbouw, terwijl
de verhoudingen in de wegenbouw uiteraard weer geheel anders liggen.

Voor de woningbouw kunnen wij - met verwaarlozing van ver-
schillen in grootte en kwaliteit - ook de aantallen gereedgekomen
woningen nagaanjtabel j),

TAB E L 3 - Jaarlijks geprodtlceerde aanlallen woningen

Jaar

Jaarlijks aantal
gereedgekomen
woningen in
1000 woningen

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

47
59
55
60
68
61
68
88

89
84

In figuur 5 zijn de jaarlijks gereedgekomen woningen met behulp van
indexcijfers (1950 = 100) grafisch weergegeven en vergeleken met het in
figuur 4 getoonde verloop van de woningbouwproduktie in lopende
prijzen.

Uit het verloop van beide lijnen sinds 1955 blijkt dat de uitbreiding
van de produktie gepaard is gegaan met prijsstijgingen. Deze zouden een
indicatie kunnen vormen voor een met op de bouwcapaciteit afgestemde
bouwproduktie. Alvorens hierop in te gaan, zullen wij echter eerst na-
gaan in hoeverre de woningbouwproduktie doelmatig is geweest met
betrekking tot de behoefte en het tekort aan woningen.

2. WONINGBOUWPRODUKTIE EN BEHOEFTEBEVREDIGING

In het algemeen kan worden gesteld dat in de vijftiger jaren de vraag
naar bouwwerken aanzienlijk groter is geweest dan de bouwcapaciteit.

Als gevolg daarvan heeft de overheid het bouwen in die jaren ge-
contingenteerd ten einde prijsstijgingen te beperken en een zo goed
mogelijke voorziening te bevorderen. Ook thans wordt deze politiek
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FIGUUR 5 - De ontwiJ:J:eling van de toename 1Iande woningbouw in geld en in aantallm woningen
(1950 = 100)
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nog voortgezet. De centrale directie van het Ministerie van Volkshuis-
vesting en Bouwnijverheid, dat belast is met de uitvoering van de woning
bouwpolitiek, heeft zich van meet af aan en voortdurend georienteerd
omtrent het woningtekort, zowel landelijk als regionaal. Zoals uit de
jaarverslagen van deze dienst blijkt, is men hierbij uitgegaan van het

'51 '52 '57 '58, 53 '55 '56
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zgn. statistische woningtekort, d.w.z. het verschil tussen feitelijkewoning-
behoefte en woningvoorraad.
Het aldus berekende tekort geeft geen juist beeld van het werkelijke
tekort, aangezien bij het vastleggen van de woningbehoefte is uitgegaan
van het aantal feitelijke huishoudens. Verloofde paren, m.a.w. mogelijke
huishoudens, zijn dus nog buiten beschouwing gelaten. Bij de vaststel-
ling van de woningvoorraad is nog geen rekening gehouden met de
kwaliteit van de bestaande woningen en met de noodzaak van vervanging
en woningreserve. Ook uit dien hoofde is het begrip statistisch woning-
tekort aanvechtbaar. Indien wij deze bezwaren echter verder buiten be-
schouwing laten, kan uit de gegevens van de jaarverslagen van het
Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid het in tabel 4 be-
rekende verloop van het tekort worden gehanteerd als een indicatie voor
de feitelijke ontwikkeling.

TABEL 4 - Overzicht van de mutaties in l1Ioningbehoefte,-uoorraad en -tekort in dejaren I9Jo-I9!9
(in I.OOO woningen)

---I Behoefte1 IVoorraadi Voorraadmutaties

19jO

jl
j2

B
j4
jj
j6
n
j8
j9

2451
2jOO

2j47
2j86
2625
2670

2715
2766
2815
2872

2203
2252

2312

I 2363
2415
2474
2526
2j84
2664
2744

+ 2

+ 1

-4
-8
-9
-9
-10
-8
-9
-10

47
59
55
60
68
61
68
88

89
84

49
60
51
52

59
52

58
80
80
74

o 10,1

-13
-12

9,9
9,2

8,6
8,-

7,3
7,-
6,5

5.4
4,5

-13
-14
-5
-11

Volgens tabel a is het aanvankelijke tekort weliswaar tot op ongeveer twee
vijfde verrninderd, doch nog steeds aanzienlijk. Opmerkelijk is verder de
toename van de behoefte. Ook uit de genoemde jaarverslagen van de

Na aftrek van ± 60.000 blijvende samenwoningen.
Vermindering door onbewoonbaarverklaring, afbraak, brand, e.d. of vermeerdering
door verbouwing en verandering van bestemrning.
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centrale dienst van het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijver-
heid blijkt dat de feitelijke behoefte de prognoses heeft overtroffen.

De vraag rijst in hoeverre deze overschrijding kan worden verklaard
uit de toename van ooze bevolking en het aantal huishoudens. Ben ver-
gelijking van deze cijfers (tabel y) toont ons dat de bevolkingstoename in
het door ons beschreven tijdvak sterker is dan de gemiddelde stijging in
de vooroorlogse decennia. Hetzelfde geldt voor de toename van het aan-
tal huishoudens.

TABEL 5 - Toename lIan de bevolking en het aantal buisboudens 1

Absolute eijfers Indexcijfers
Jaar

Bevolking Aantal 1920 = 100
X 1.000 huishoudens

IX 1.000 Bevolking Huishoudens

1920 6.865 1.425 100 100
1930 7·935 1.739 Il5 122
1950 10.200 2.430 150 170
1959 11.417 2.778 167 195

De sterke bevolkingstoename in ons land blijkt ook uit een vergelijking
met het buitenland. Volgens het Annual Bulletin of Housing and Buil-
ding Statistics wordt de bevolkingstoename in Nederland slechts door
die in West-Duitsland benaderd (tabel 6). De bevolkingsafname inOost-
Duitsland is in dit opzicht veelzeggend.

TABEL 6 - Gemiddelde jaarliikse belloikingsJoename in
versebillende Janden(periode I948-I9 JJ)

Land Jaarlijkse toename
per 1.000 inwoners

Oostenrijk 1,0
Belgie 5,6
Denemarken 7,5
Engeland 3,2
Frankrijk 8,1
Italie 5,8
Nederland 13,2
Noorwegen 9,7
West-Duitsland 12,2

Oost-Duitsland -9.4

Bron: C.B.S.
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De internationale statistieken maken het ons tevens mogelijk een ver-
gelijking te maken met de woningproduktie in die landen.

TAB E L 7 - Vergelijkend ouerricbt van bel in verscbillende landen aantal ooltooide woningen per
1.000 imuoners

I '50 '51 '52 '53 '54 '55 '56 '57 '58

I
Oostenrijk 6,7 < 3,0 > 5,5 5,8 6,0 6,0 4,9
Belgie 5,2 4,1 3,8 4,5 5,1 5,0 4,9 5,5 5,2
Denemarken 4,8 5,0 4.4 4,9 5,3 5.4 4,4 5,8 4,6
Engeland 4,3 4,2 5,0 6,5 7,0 6.4 6,1 6,0 5,5
Frankrijk 1,7 1,8 2,0 2,7 3,8 4,9 5,4 6,2 6,5
ltalie 1,6 2,0 2,5 3,2 3,7 4,5 4,8 5,6 5,7
Nederland 5.4 6,3 5,5 6,0 6,6 5,8 6.4 8,1 8,1

Noorwegen 6,9 6,3 9,8 10,4 10.4 9.4 7,9 7,5 7,5
West-Duitsland 7,5 8,5 9,1 10,5 10,9 10,7 11,2 10,5 9,4

Volgens tabel 7 lijkt onze produktie slechts door West-Duitsland en ten
dele door Noorwegen te worden overtroffen. Aangezien het begrip
waning rekbaar is, behoeven deze cijfers een nadere detaillering met be-
trekking tot de woninggrootte. In tabel 8 is deze nader aangeduid door
de vermelding van het aantal kamers per waning.

Zoals uit de cijfers blijkt, heeft onze woningproduktie oak qua woning-
grootte een vergelijking met het buitenland kunnen doorstaan. Uit de
vergelijk.ingen volgt tevens dat onze grotere bevolkingstoename een
voor de hand liggende oorzaak is voor onze achterstand. Het is echter de
vraag of hiervoor nag andere oorzaken zouden kunnen gelden. Wij
zullen daartoe nagaan in hoeverre onze produktie in overeenstemming is
geweest met de bezetting van de produktiefactoren.

3. DE WONINGBOUWPRODUKTIE EN DE BEZETTING VAN DE

PRODUKTIEFACTOREN

Uit de verslagen van de centrale dienst van het Ministerie van Volks-
huisvesting en Bouwnijverheid blijkt dat de bouwproduktie in het door
ons beschouwde decennium voornamelijk afhankelijk is geweest van het
aanbod van kapitaal en arbeid. De afhankelijkheid van het kapitaalaan-
bod komt a.m. tot uiting in het jaarverslag van bovengenoemde dienst
over het jaar 195 I (zie figuur 4). Zoals daarin wordt opgemerkt, is bij het
voorgeschreven rentegamma onvoldoende kapitaal voor de woningbouw
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TAB EL 8 - D~ ontwikkeling VIZII de 1J)oningbou1J)naar de grootte VIZII de 1J)oningenin ver/cbil/entie landen

Land
Woningen met

195611957 1958.... vertrekken 1
1950 1951 1952 1953 1954 1955

Oostenrijk I 26,9 23,2 18,3 16,8 18,9 17,6
2 40,1 38,8 41,5 36,3 39.4 39,9

3 23,6 26,7 28,6 32,7 26,1 25.4

4 5,9 6,8 6,9 9,2 9,8 9,9
5 en meer 3,5 4,4 4,7 5,4 5,8 7,3

Denemarken 1 3,4 3,9 4,9 3,9 3,6 5,5 7,9 12,6 9,3
2 18,3 13,9 12,4 13,2 11,3 13,1 15,9 14,4 13,4

3 42,3 43,3 45,1 42,3 41,0 39,2 37,8 36,5 38,9
4 28,0 27,2 26,5 29,6 30,8 29,7 28,6 30,0 31,4

5 en meer 8,0 11,7 I I, I 11,0 13,3 12,5 9,8 6,5 7,0

Engeland 1 of 2 7,4 7,7 7,5 8,2 8,3 9,8 10,6 13,3 17,8

3 of 4 22,9 29,0 35,1 37,1 35,6 35,7 34,7 35,9 36,1
5 of 6 66,2 60,2 54,6 52,6 54,3 52,7 52,8 48,7 43,9

7 of meer 3,5 3,1 2,8 2,1 1,8 1,8 1,9 2,1 2,2

Frankrijk I 3,0 3,0 3,0 3,0
2 12.,0 14,0 11,0 11,0

3 31,0 33,0 32,0 32,0

4 33,0 32,0 34,0 35,0
5 en meer 21,0 18,0 20,0 19,0

Italie 1 4,9 6,0 6,0 5,7 4,9
2 17,1 17,6 17,6 17,7 18,1

3 26,3 25,1 26,0 27,2 28,1

4 28,8 28,4 28,3 28,6 28,3
5 en meer 22,9 22,9 22,1 20,8 20,6

Nederland I en 2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,8

3 7,1 5,6 4,2 3,1 3,5

4 19,9 17,9 13,3 12,5 14,3

5 46,4 48,0 41,0 49,6 50,8
6 of meer 26.4 28,2 31,2 34,3 30,6

Noorwegen 1
} 1,9

0.4 0,3 0,3 0,8 1,4 0,9 1,1

2 3,0 4,0 3,0 3,7 4,7 3.3 3,3

3 13,1 18.4 1I,9 10,6 18,0 14,3 13,5 11,1

4 36,2 39,4 44,6 45,6 41,6 39,5 38,9 39,0
5 en meer 48,8 38,8 39,2 40,5 35,9 40,1 43.4 45,5

West-DuitsIand I of 2 17.4 15,3 15,6 14,0 11,4 10,2 9,6 8,9 8,6

3 45,3 46,2 46,9 44,3 39,7 36,0 33,5 30,4 26,9

4 27.4 28,1 28,2 31,8 37,2 39,6 40,9 42,0 42,3
5 of meer 9,9 10,4 9,3 9,9 1I,7 14,2 16,0 18,7 22,2

In % van de jaarlijkse produktie.
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beschikbaar geweest, zodat dientengevolge in 1952 een beperking van de
woningbouwproduktie onvermijdelijk werd. De hierop gevolgde reactie
in de Tweede Kamer mag in dit verband niet onvermeld blijven. De
aankondiging van een vermindering van de woningbouwproduktie ver-
wekte daar een zodanige onrust, dat men niet wachtte tot de behandeling
van de begroting van het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouw-
nijverheid, doch dit punt reeds bij de Algemene Beschouwingen over de
Rijksbegroting naar voren bracht. Bij monde van de motie Andriessen
werd de regering o.m. uitgenodigd om haar beleid met betrekking tot de
financiering zodanig te voeren, dat onder vooropstelling van de nood-
zakelijkheid van het behoud van monetair evenwicht ook de bouw van
woningwetwoningen in redelijke omvang gewaarborgd zou worden.
Een overeenkomst met verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen
inzake leningen tot 347 miljoen bracht hierin een welkome hulp.

De tweede belangrijke teruggang, in 1958, werd eveneens veroorzaakt
door kapitaalschaarste en stijging van de rentevoet in het voorafgaande
jaar. Ais gevolg hiervan konden de Gemeenten niet langer lenen binnen
de door de Regering voorgeschreven voorwaarden en verminderde de
produktie van de woningbouw.

Betreffende het aanbod van bouwvakarbeiders geven de jaarverslagen
ons weinig houvast. WeI wordt herhaaldelijk gesproken over de zorg
van het Ministerie om overs panning van arbeidsmarkt en stijging van de
bouwkosten te voorkomen. '

In '1954 was men hiervoor dermate bevreesd dat om deze reden tot
een regularisatie van de produktie werd overgegaan-, De twijfel aan het
effect over deze maatregel blijkt evenwel duidelijk uit de hieronder
volgende passage uit het verslag over 1955 :

"De eroaringen, welke met deze regularisatie werden opgedaan, deden ecbter
de vraag opkomen oj dit systeem toch niet in sommige opzichten het doel
voorby schoot. Niet aileen werd uit oele Gemeenten de klacht uerno men, dat
bet arbeidspotentieel niet meer volledig ingeschakeld was, tmv!j! tegelykertyd
uit andere gebieden nog opmerkingen werden uernomen betreffende een 'over-
spannen markt', maar ook tuerd meermalen gewezen op het eave! van het
schoksgewyze optreden van spanning en ontspanning, dat min oj meer een

Aldus het betreffende verslag. In feite betekende regularisatie op dit tijdstip beperking.
Regularisatie van de produktie is nl. reeds vanaf 1945 toegepast.
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gevolg uerd geacht van bet tot nu toe gevoerde goedkeuringsbeleid. Het onder-
zoek da: tuerd ingesteld naar deze klachten en bezwaren leidde tot de con-
clasie, dat in een tydperk als bet huidige, waarin een vrywel onbeperkte vraag
staat tegenover een beperkt aanbod vooral van arbeidskrachten, bet goed-
keuringsbeleid meer moet worden afgestemd op de in werkelykheid aanwezige
en te oern/acbten bouwcapaciteit, waarby bet handhaven van continuitei» in
de bezetting van het grootste belang is."

Bovenstaande ambtelijke geformuleerde twijfel en verzuchtingen zijn ook
door de bedrijven - zij het in meestal rondere bewoordingen - dikwijls
beaamd. Ook uit de mate waarin in die jaren zwarte lonen zijn betaald,
blijkt dat de aanpassing van vraag en aanbod veel te wensen heeft over-
gelaten. Deze afstemming kan o.m. zijn belemmerd door gebrek aan
statistische gegevens omtrent het aanbod van bouwvakarbeiders. Nauw-
keuriger studies omtrent het arbeidsbestand, de samenstelling daarvan
en de geografische spreiding zijn eerst sinds 1957 gepubliceerd-.

Het verband tussen woningbouwproduktie en het aanbod van
bouwvakarbeiders in de vijftiger jaren kan derhalve slechts bij benadering
en met behulp van globale gegevens onderzocht worden. Indit verband

FIGUUR 6 - Aantalwerkeloze bouwarbeiders
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Zie o.a. de publikatie van het C.B.S.: Telling bouwvakarbeiders 1955/1956 en de
publikaties van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid.
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kan de door het C.B.S. gemaakte grafiek (fig. 6) met betrekking tot de
werkeloosheid in de gehele bouwnijverheid - ook voor wat de bezetting
van de arbeiders in de woningbouw betreft - als een eerste indicatie be-
schouwd worden. Van duidelijke werkeloosheid kan slechts gesproken
worden tijdens de reeds eerder genoemde recessies in 1952 en 1958.

Een tweede aanwijzing voor spanningen op de arbeidsmarkt zijn de
gegevens van het C.B.S. met betrekking tot de gemiddelde bouwtijd van
de woningobjecten. Evenals in de industrie duidt een verlenging van
produktietijden op een overbezetting van het produktie-apparaat. Het
effect van de bezetting van de bouwnijverheid op de produktietijd kan
worden nagegaan met behulp van de in figuur 7 getekende relatie-.

FI G U U R 7 - Aigemene relatie limen bouRlttid en aantal bouiuobjecten

aantal
objecten begonnen objecten

voltooide
ebje cten

tijd

In deze figuur is AD het aantal objecten waarmede werd begonnen sedert
het tijdstip to en BD het aantal objecten dat sedertdien is voltooid. AC
geeft dan de bouwtijd van de objecten aan en AB het aantal objecten in
uitvoering.

Zie c.B.s.-publikatie: "De bouwtijd van woningcomplexen" in statistische en econo-
metrische onderzoekingen; jaargang 6, no. 2. Hierin wordt over de aldus berekende
bouwtijd nog een nadere veririering en verklaring gegeven.



De bouwproduktie

Met behulp van soortgelijke grafieken - ontleend aan het rapport
woningproduktie en welvaart! - is in figuur 8 een vergelijking tussen de
bouwtijd van vooroorlogse en na-oorlogse complexen gegeven.

FIGUUR 8 - Vergelijking van uaor- en na-oorlogse bouwlijden
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Ondanks het duidelijke verschil in bouwtijd kunnen hieruit echter niet
zonder meer conclusies met betrekking tot spanningen op de arbeids-
markt getrokken worden. Bij de hier gegeven vergelijkingen tussen voor-
en na-oorlogse bouwtempi dient nl. rekening te worden gehouden met
de complexgrootte. Indien deze toeneemt wordt de bouwtijd per object
- absoluut gezien - groter, doch per woning - als gevolg van een meer
seriematige produktie - relatief korter.

Naarmate nu in een bepaalde periode meer grote objecten voor-
komen, zal de gemiddelde bouwtijd per object stijgen. Aangezien na de
oorlog het aantal objecten in opdracht van Gemeenten en woningbouw-
verenigingen en daarmede het aantal grotere objecten is toegenomen,

Commissie Woningbouw der Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel.
'Woningbouwproduktie en Welvaart', I956. Biz. 12.
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valt reeds uit dien hoofde een verlenging van de bouwtijd ten opzichte
van die in de periode 1930 - 1939 te verwachten. Ten einde deze invloed
van de toename van de objectgrootte te elimineren, dienen derhalve
bouwtijden van ongeveer even grote objecten met elkaar vergeleken te
worden.

Op grand van na 1953 verzamelde gegevens over objectgrootte en
steekproeven met betrekking tot de objectgrootte cit de periode 1930 -
1939 heeft het C.B.S. een vergelijking kunnen maken met betrekking tot
de bouwtijden voor vergelijkbare objectgrootten.

Door voor de periode 1930 - 1939 dezelfde verdeling van grote en
kleinere objecten te veronderstellen als voor de periode 1954 - 1959, is
tevens een vergelijking tussen de gewogen indexcijfers voor die perioden
mogelijk.

TABEL 9 - Vergelijking "men bouwtijden van uoor- en na-oorlogse complexen

Bouwtijd in maanden Bouwtijd (1954-1959 = 100)

Objecten bevattende Objecten bevattende To-
Periode taal

I 1 2 1 4 1 8 I 15 I 3
0 I 60 \

125
I I 2 I 4 \ 8 I 15 1 3

0
1
60

1
125

won. won. won. won. won. won.\won. won. won. won. won. won. won. won. won. won.

1930-1939 4,4\ P \ 5,6\ 5,9 I 6,61 7,8\ 10,7\ 12,9 83 \ 85\ 7
8
\ 7

2
\ 671 67\ 751 7

2 73
1954-1959 5,3 6, I 7,2 8,2 I 9,8 II,6 14,2 18,0 100. 100 100 100 100 100 100 100 100

Zoals uit tabel 9 - waarin deze vergelijking is gemaakt - blijkt, bedraagt
de verlenging van de bouwtijd ongeveer 30% ten opzichte van de bouw-
tijd cit de periode 1930 - 1939. Alhoewel deze bouwtijdverlenging ook
nog beinvloed kan zijn door verandering van de bouwmethode, bijv.
meer betonvloeren dan bij de vooroorlogse woningen, mag ook de hier
geconstateerde bouwtij dverlenging toch als een indicatie voor spanningen
op de arbeidsmarkt beschouwd worden.

Samenvattend kan uit de behandelde relatie bouwpraduktie en
bouwtijd en de werkeloosheidscijfers minstens een volledige bezetting
van de beschikbare arbeiders worden geconstateerd. Daarnaast zijn in de
jaren voor 1958 ook regionale spanningen waargenomen-.

Uit de met de perioden van extra kapitaalschaarste samenvallende
stijgingen van de werkeloosheid blijkt verder dat kapitaal en arbeid - tot

Zie o.a. mededelingen van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid 1959.
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schade van de continuiteit in de produktie - niet steeds op elkaar waren
afgestemd. Indien we deze korte perioden van conjuncturele werkeloos-
heid buiten beschouwing laten, blijkt dat de woningbouwproduktie in
de door ons beschouwde periode overheersend afhankelijk is geweest
van de beschikbare hoeveelheid bouwvakarbeiders, maar dat deze on-
danks volledige bezetting onvoldoende is geweest om het woningtekort
snel op te heffen.

Voor het onderzoek naar de factoren welke het feitelijke aanbod van
woningen bepaald hebben, zijn uiteraard ook het verloop van de bouw-
prijzen en loonkosten van belang. Inhet volgende hoofdstuk, waarin de
ontwikkeling en maatregelen met betrekking tot de bouwkosten worden
behandeld, zullen wij hierop nader ingaan. Wij zullen daarbij tevens na-
gaan welke maatregelen genomen zijn ten einde vervanging c.q. ver-
mindering van arbeidskrachten mogelijk te maken.
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I. De ontwikkeling van de bouwkosten en -pr!Jzen

Wij zullen thans nagaan hoe de in hoofdstuk 4 beschreven arbeids-
schaarste van invloed is geweest op de ontwikkeling van de kosten en
prijzen met betrekking tot de uitvoering van woningbouwwerken.

Voor wat de prijzen betreft vinden wij een indicatie in de cijfers van
tabel 10. Hierin zijn op grond van gegevens van het Ministerie van Volks-
huisvesting en Bouwnijverheid de gewogen indexcijfers van de prijzen
per rn3 bouwinhoud gegeven voor woningwetwoningen, waarvoor in de
vijftiger jaren machtiging tot gunning is verstrekt.

TAB ELI 0 - De ont1lJikkeling van bou1IJ-
pr!izen voor 1IJoningwet1lJoningen

Index
Jaar 1950 = 100

1950 100
1951 116
1952 114
1953 II2
1954 117
1955 129
1956 144
1957 156
1958 156
1959 153

Bij bovenstaande cijfers kon geen correctie voor verandering in con-
structie of afwerking worden aangebracht. Ook is geen onderscheid ge-
rnaakt naar traditionele bouw of systeembouw. Aangezien, zoals nader
zal blijken, deze slechts een gering deel van de totale bouwproduktie
heeft uitgernaakt, is de invloed hiervan niet groot, te meer daar de bouw-
prijzen van systeembouw tot nu toe niet aanrnerkelijk lager waren dan bij
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de traditionele woningbouw. Wel is een correctie toegepast voor de
invloed van wijzigingen in de verdeling van het bouwvolume over de
verschillende provincies in de betteffende periode.

In figuur 9 zijn de indexcijfers van deze bouwprijzen vergeleken met die
van de kosten van levensonderhoud.

FIGUUR 9 - Verloop oan bou11Ipryzen uaor 11IoningIPet11loningenen eosten uoor levensonderboud
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Uit deze vergelijking blijkt, dat de bouwprijzen aanzienlijk sterker zijn
gestegen dan de kosten voor levensonderhoud. Ook zien wij hoe de
sterke toename van de woningbouwproduktie in de jaren 1955 tim 1957
tot krasse prijsstijgingen heeft geleid. Opmerkelijk zijn ook de prijsda-
lingen tijdens de recessies omstreeks 1952. en 1958.

Ten einde de ontwikkeling van deze bouwprijzen te kunnen verklaren,
is een nader inzicht omtrent het verloop van de directe bouwkosten ge-
wenst. Dit is bij gebrek aan statistisch materiaal benaderd met behulp
van door het C.B.S. verstrekte indexcijfers met betrekking tot feitelijke
loonvoet en materiaalprijzen (zie tabel II). Op grond hiervan zijn indices
berekend voor lonen + materialen. De verhouding tussen beide pro-
duktiefactoren is daarbij constant verondersteld, zodat produktiviteits-
veranderingen buiten beschouwing zijn gelaten. Wij kunnen derhalve
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FIGUUR 10 - Output en input indices in vergelyking met woningbouwproduktie (1950 = 100)
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niet spreken van kostenindices, doch eerder van een prijsontwikkeling
van de input. Deze is in fig. 10 vergeleken met de. indexcijfers van de
bouwprijzen van woningwetwoningen (fig. 9) en van de jaarlijks ge-
produceerde aantallen woningen (fig. 5).

TABE L II - Indexcyfers ooor defeitdyke loonsoet en maleriaal-
pryzen (1950 = 100)

Jaar I Lonen I ~~:: I Totaal

1951 109 lZI 1I7
1952 1I5 lZ0 ll8
1953 ll9 ll4 ll5
1954 135 1I8 1z3
1955 143 123 129
1956 161 iZ7 137
1957 181 13z 146
1958 186 IZ7 144
1959 191 124 143
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Opmerkelijk is daarbij de divergentie tussen de ontwikkeling van de
prijzen van de output en die van de input in de jaren 1955 tim 1957. In
deze periode vindt een sterke uitbreiding van de woningbouwproduktie
plaats. Zoals in het s.a.a.srapport' inzake het in 1959 en 1960 te voeren
sociaal-economisch beleid wordt opgemerkr, is deze produktietoename
niet door een adequate uitbreiding van de bouwcapaciteit en van de
produktiviteit opgevangen. De daardoor ontstane spanningen op de
bouwmarkt hebben het niet-looninkomen sneller doen stijgen. In hoe-
verre hierbij de winsten werkelijk zijn toegenomen, hangt o.m. af van de
mate waarin zwarte lonen zijn betaald.

Een en ander voIgt uit de in tabel 12 gegeven vergelijking van de
toegevoegde waarden voor alle bouwwerken en de bedragen voor lonen,
salarissen en sociale lasten.

TABEL 12 - Vergelijking Ilium toegevoegdewaarde en lonen en salarissen

Toegevoegde waarde Lonen en salarissen
Lonen en
salarissen

Jaar netto factorkosten • inc!. soc. lasten • in % van
toegevoegde

X i1.000 I 1950 = 100 X i1.000 I 1950 = 100 waarde

1950 954 100 690 100 72
19P 1.061 lIZ 790 114 73
1952 1.065 112 780 113 73
1953 1·449 152 968 140 66

1954 1.432- 150 1.018 148 71
1955 1.633 172 1.130 164 69
1956 1.932 203 1.247 178 64
1957 2.210 232 1.469 212 66

1958 2.368 248 1.452 210 61

1959 2.461 258 1.542 222 63

De daling van het aandeel van lonen en salarissen duidt - aangezien de
materiaalkosten slechts weinig zijn toegenomen - op een niet-door-
berekenen van de produktiviteitsverbetering in de prijzen en/of een
autonome stijging van de bouwprijzen. Indien we deze ontwikkeling
vergelijken met die bij de woningbouw (zie figuur 9) blijkt dat de

Publikatie van de S.E.R., 1959 no. 2; Bijlage VII.
C.B.S.: Nationale rekeningen 1961 - tabel 26.
C.B.S.: Nationale rekeningen 1961 - tabel 27.
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prijzen voor de totale bouwproduktie nog sterker gestegen zijn dan
bij de woningbouw. Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien - zoals
reeds opgemerkt - met name de vraag naar utiliteitsbouwwerken sterk
prijs-inelastisch is. In de woningbouw liggen de zaken anders. De ver-
gelijking tussen aanbod- en vraagprijzen i.c. de huren is hier veel beter
mogelijk. Bovendien is op grond van de grotere vergelijkbaarheid tussen
de produkten eerder een beoordeling en controle van de prijzen mogelijk
dan in de utiliteitsbouw. In de praktijk heeft deze controle dan ook wel
geleid tot een aanpassing c.q. bezuiniging op ontwerp en constructies.
Om deze redenen is in de woningbouw de divergentie tussen prijzen en
kosten minder groot geweest dan in de utiliteitsbouw.

De prijsstijgingen zijn ten dele ook ontstaan op grond van risico-
overwegingen bij de aannemers. Als gevolg van de overspannen situatie
verschilden de lonen welke in feite werden betaald aanmerkelijk met de
officieel toegestane lonen. De aannemers hielden derhalve rekening met
een toeslag voor zwarte lonen en het risico voor stagnaties ten gevolge
van gebrek aan arbeiders.

FIG UUR II - Regelingflonen en belaalde lonen in de nijverheid en hel bOllwbedrijf (195 a = 100)
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2.. DE ONTWIKKELING VAN DE LONEN EN DE PRODUKTIVITEIT

De sehaarste aan bouwvakarbeiders blijkt ook uit de in fig. II gegeven
vergelijking van de indexeijfers met betrekking tot betaalde lonen in het
bouwbedrijf(zie tabel I I) en de regelingslonen.
De divergentie tussen regelingslonen en betaalde lonen in het bouw-
bedrijf, in de periode I9~ ~ tim 1957, bevestigt de spanning op de arbeids-
markt als gevolg van de uitbreiding van de woningbouwproduktie in die
jaren. De eonvergentie sinds 19~7 is voornamelijk een gevolg van de
sanering in 1958 van de zwarte lonen door een officiele loonsverhoging
van ongeveer 2.0%. Daarnaast heeft de bestedingsbeperking in die tijd
geleid tot een teruggang van de bedrijvigheid in de woningbouw. Hier-
door verminderden de spanningen op de arbeidsmarkt en werd het ver-
schil tussen werkelijke en officielelonen kleiner.

Uit bovenstaande ontwikkelingen blijkt dat de hoogte van de werk-
gelegenheid grotendeels een verklaring geeft voor de beweging van de
werkelijke lonen.

In verband met de te volgen loonpolitiek is door het E.I.B.1 de produkti-
viteit berekend voor burger- en utiliteitsbouwwerken van meer dan
/10.000,-.

Het E.I.B. heeft daarbij de waarde van de produktie, zowel met be-
hulp van de algemene prijsindex als de index m3 prijs bij woningwetbouw,
geeerrigeerd. Het resultaat van deze berekeningen (zie ook bijlage I),
welke met toestemming van het E.I.B. zijn ontleend aan een nota van dit
instituut over de 'ruimte in de bouwnijverheid', is in tabel r j samengevat.

T jI. B BL 13 - T rendmalige ontwikkeling van de produktilliteit

Jaar
Trend (bij toepassing van de

algemene prijsindex)
Trend (bi] toepassing van de

index ml prijs bij
woningwetbouw)

1954 100
1955 109
1956 lI8
1957 u6
1958 135
1959 144

100

Ben berekening van de 'ruimte' in de bouwnijverheid. Nota over een onderzoek,
verricht in 1959 door her B.l.B. op verzoek van de Raad van Bestuur Bouwbedrijf en de
Centrale Commissie Bouwnijverheid.
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Het aanmerkelijke verschil tussen de in deze tabel gegeven cijferreeksen
is uiteraard veroorzaakt door de reeds besproken divergentie tussen de
algemene prijzen en de bouwprijzen. Gezien de aanzienlijk sterkere
stijging van de bouwprijzen kan de algemene prijsindex in dit verband
bezwaarlijk als een correctiefactor worden beschouwd.

Indien wij de stijging van de produktiviteit bij toepassing van de
index voor de mS prijs bij woningwetbouw vergelijken met de betaalde
lonen (zie tabel II) blijken de laatste aanmerkelijk meer te zijn toege-
nomen ten gevolge van de spanningen op de bouwmarkt.

Na de ontwikkeling van lonen en produktiviteit zullen wij in het
hiernavolgende nagaan welk beleid met betrekking tot de beoordering van
de produktiviteit is gevoerd. Wij zullen daarbij beginnen met een orien-
tatie ten aanzien van de gevoerde loonpolitiek.

3. LOONPOLITIEK EN PRODUKTIVITEIT

He! a/gemene beleid

Evenals in het voorgaande zullen wij ons ook met betrekking tot de
loonpolitiek voorlopig beperken tot een beschrijving en verklaring van
de feitelijke maatregelen en ontwikkelingen van de woningbouw in de
vijftiger jaren. Een beoordeling van de gevoerde loonpolitiek op econo-
mische gronden zal eerst mogelijk zijn nadat de gevolgen hiervan in
ruimer verband zijn onderzocht,

Wij beperken ons derhalve door) in aansluiting op het voorgaande,
de maatregelen en ontwikkelingen na te gaan betreffende de beloning
van de arbeid en de opvoering van de arbeidsproduktiviteit in het bouw-
bedrijf. Aangezien deze verband houden met de algemene loonpolitiek,
is hiervoor eerst een orientatie gewenst.

De doelstellingen en middelen hierbij kunnen als voIgt samengevat
worden:

Het scheppen van evenwicht tussen prijzen en lonen door middel
van loonbeheersingen zonder inflatie.

Coordinatie tussen de lonen in de verschillende bedrijfstakken. Voor
gelijke arbeid diende gelijk loon betaald te worden.

Opvoering van de produktiviteit. Loonsverhogingen dienden ter
wille van de prijsstabiliteit gebaseerd te worden op de verhoging van
de produktiviteit.
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Zowel uitvoering van de loonpolitiek als beslissingsbevoegdheid was in
handen gelegd van het College van Rijksbemiddelaars. De door dit
College goedgekeurde en bindend verklaarde collectieve contracten en
bindende regelingen omvatten zowel een loonvloer als een loonplafond.
De daarin genoemde bedragen waren daarbij niet slechts minimum-
normen, doch ook absolute normen! geworden.

Alhoewel de eindbeslissing voor loonhoogte en loonstructuur bij de
overheid berustte, heeft niettemin een intens overleg tussen overheid en
bedrijfsleven plaatsgevonden. Vele adviezen zijn daarbij tot stand ge-
komen via het overleg van werkgevers en werknemers in de Stichting
van de Arbeid.

Deze Stichting welke was gegroeid uit de in de bezettingstijd ont-
stane samenwerking tussen werkgevers en werknemers, werd na de
oorlog door de regering als verplicht adviesorgaan van het College van
Rijksbemiddelaars erkend.

Daamaast hebben de door het Centraal Bureau voor de Statistiek
verschafte gegevens en door het Centraal Planbureau gemaakte ramingen
een belangrijke plaats gehad bii het algemene loonbeleid.

Uit de genomen maatregelen en de wijze waarop deze tot stand kwamen
blijkt een opvallend verschil zowel met de vooroorlogse loonvorming
als met de omringende landen.

De betrokken partijen zochten meer naar objectieve maatstavens om
de redelijkheid van het loon te kunnen beoordelen. De pogingen om
door middel van werkclassificatie en op grond van arbeidsstudies vast-
gestelde tarieven een houvast te krijgen voor de beloning van functies
en prestaties, vormen daarvoor duidelijke voorbeelden.

Of schoon werkclassificatie een te technocratisch middellijkt voor
algemene loonvorming, heeft dit instrument het overleg tussen werk-
gevers en -nemers over de functielonen bevorderd. De partijen kregen
niet altijd wat zij verlangden. Desondanks werd door hen actief meege-
werkt en in beginsel verantwoordelijkheid voor loonbeheersing aan-
vaard. Geleidelijk is meer de nadruk komen te liggen op het overleg
tussen werkgevers en werknemers. Daarbij is tevens meer onderscheid
ontstaan tussen de verschillende bedrijfstakken en de problemen welke
daar aan de orde waren.

M. G. Levenbach: De Nederlandse loonpolitiek; blz. 17. Alphen aan de Rijn 1955.
Th. B. C. Mulder S.).: Loonvorming in overleg; blz. 89. Assen 1956.
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De prestatiebeloning in bet bouwbedry/

De algemene politiek van loonbeheersing heeft ook in het bouwbedrijf
geleid tot een duidelijk streven naar een meer objectieve prestatiebe-
loning voor de arbeiders.

Ook hier heeft in ruime mate overleg plaatsgevonden tussen over-
held en bedrijfsleven. De Stichting van de Arbeid c.q. haar looncommis-
sie 'hoorde' daarbij, o.a. via de Bedrijfsraad voor het Bouwbedrijf, de
mening van de werkgevers en -nemers alvorens het College van Rijks-
bemiddelaars te adviseren. Het merendeel van de adviezen van de
Bedrijfsraad had betrekking op verzoeken van werkgevers om ontheffing
van de bepalingen betreffende de prestatiebeloning-.

Aanvankelijk was het plafond op maximaal 25% per arbeider per week
boven het basisloon gesteld. Hiervoor was per bouwwerk dispensatie
van het College van Rijksbemiddelaars nodig. Dit besliste daarbij aan-
vankelijk zelf over de juistheid van de toe te passen tarieven. Deze tijd-
rovende en omslachtige procedure wekte op den duur weerstand.
Vooral het individuele plafond van 25% werd door werkgevers en werk-
nemers als een rem op de bereikbare prestatie gevoeld.

Nadat in 1948 op bouwwerken te Groningen, Eindhoven en Nij-
megen proefnemingen waren genomen met tarieftoepassing zonder
loonplafond, werd door de Raad van Bestuur Bouwbedrijf aan het Raad-
gevend Bureau Berenschot opdracht verleend tijdstudies te verrichten bij
de voornaamste bewerkingen in de volkswoningbouw. Mede op grand
hiervan konden zowel werkgevers, werknemers als de overheid tot
overeenstemming komen over richttarieven met betrekking tot de volks-
woningbouw. De tarieven waren in tijd uitgedrukt, zodat deze bij wijzi-
ging van het basisuurloon gehandhaafd konden blijven. Slechts door
wijziging in de technische omstandigheden en werkmethoden was her-
ziening van de tarieftijden nodig. De prestatie werd hierbij berekend uit
het quotient van de voor een hoeveelheid werk toegestane tijd en de
daaraan werkelijk bestede tijd. 100% prestatie betekende derhalve een
gelijkheid van toegestane en bestede tijd. Bij deze prestatie mocht een
premie van 25% boven het basisloon betaald worden. De premiebereke-
ning was verder gebaseerd op het stelsel van rechtevenredig stukloon.
Het basisuurloon geldt hierbij evenwel als loonvloer. Het voor dit loon-
systeem geldende verband tussen prestatie en beloning is met behulp van
figuur 12 in beeld gebracht.

G. J. Stapelkamp: De Bedrijfsraad voor het Bouwbedrijf; biz. 198. Assen 1957.
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FIGUUR 12 - Verband tussen beloning en arbeidsprestatie b#i rechlstukloonIi loon in 010 van hd basis loon
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Indien T de toegestane tijd en B de bestede tijd is, voIgt de prestatie A
uit:

T
A = 13 X 100%,

terwijl de premie P berekend wordt uit:

P = 1,2.5 A - 100

Bet loonplafond dat tot dusverre als een individueel maximum van 2.5%
gold, werd gesteld op 2.5% van de loonsom van alle tariefarbeiders op
een bepaald bouwobject, waarbij deze 2.5% beschouwd mocht worden
als een voortschrijdend gemiddelde over 6 aaneengesloten loonweken.
Hierdoor werd bereikt dat individueel hogere prestaties resp. groeps-
prestaties volledig konden worden betaald zonder dat daarmede het loon-
plafond feitelijk werd doorbroken.

Door de looncontrole van de Arbeidsinspectie werd nagegaan of de
prestaties per man of per ploeg werkelijk berekend waren volgens de
goedgekeurde tarieftijden.

Het resultaat van bovengenoemde regeling, die in het begin van de vijf-
tiger jaren met name in de woningbouw een uitgebreide toepassing vond,
kan slechts twijfelachtig genoemd worden. De voornaamste oorzaken
daarvoor kunnen als voIgt samengevat worden:
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Afw!Jkingen tussen ueronderstelde en feitel!Jke omstandigheden. Ofschoon de
tarieftijden, gebaseerd op de in 1948 gemaakte tijdstudies, weliswaar
beter gedifferentieerd en gedocumenteerd waren dan de vroegere er-
varingstarieven, waren ook de tijdstudietarieven overwegend standaard-
tarieven d.w.z. gebaseerd op bepaalde aangenomen werkmethoden en
omstandigheden. Deze kwamen dikwijls niet overeen met de feitelijke
omstandigheden.

Omslachtige behandeling b!J afw!Jkende gevallen. Mwijkende tariefvoorstellen
moesten schriftelijk met vermelding van omstandigheden bij de Advies-
commissie Dispensaties van de Bedrijfsraad voor het Bouwbedrijf
worden ingediend. Deze procedure bleek in de praktijk te ingewikkeld
en te tijdrovend. Bovendien was deze dispensatiecommissie, mede ten
gevolge van onvoldoende informatie over de omstandigheden van het
betreffende bouwwerk, niet altijd in staat zich een oordeel te vormen
over de juiste tarieven.

Ontoereihende organisatie in de bedr!Jven. In vele gevallen was de organisatie
in de bedrijven en op de werken nog niet rijp voor toepassing van pres-
tatiebeloning. Door gebrek aan planning en werkregeling verliep de uit-
voering van de werken dikwijls zeer onregelmatig, zodat ook van een
duidelijke taakstelling en -instructie nog geen sprake kon zijn, Met name
gold dit voor de zeer vele kleine bedrijven waarin dikwijls weinig begrip
en mogelijkheden voor betere organisatie waren. Aangezien een onregel-
matig verloop van de werkzaamheden een goede tijdverantwoording
bemoeilijkt, kon dikwijls niet van een objectieve prestatiecontrole ge-
sproken worden.

Overspanning van de bouwmarkt. In situaties met een tekort aan vakbekwame
arbeiders werd met de tariefadministratie zodanig gemanipuleerd, dat
hiermede een arbeidsprestatie en prestatiepremie berekend werd welke
een betaling van de in feite gevraagde lonen mogelijk maakte.

De resultaren bij de tarifiering in het bouwbedrijf blijken o.m. uit een
rapport dat door het Nederlands Economisch Instituut in opdracht van
de Minister van Volkshuisvesting en Wederopbouw in 1956 werd uitge-
bracht-. Ronduit wordt hierin toegegeven dat, gezien de ontoereikende
toepassing van het tariefstelsel, de daarbij berekende arbeidsprestaties

Enige aspecten van de arbeidsproduktiviteit in de bouwnijverheid. Interimrapport van
het Nederlandsch Economisch Instituut. Rotterdam 1956.
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geen inzicht konden geven in de ontwikkeling van de arbeidsproduktivi-
teit,
Rond 1954 ontstonden met de ontwikkeling van de research op het ge-
bied van arbeidsstudies nieuwe mogelijkheden voor het toepassen van
tarieven. Met behulp van de door het bureau Berenschot ontwikkelde
grondtijden en de daarmede ontwikkelde tijdformules was een betere
aanpassing van de tarieven aan de werkelijke omstandigheden op de
bouwplaats - ook voor utiliteitsbouwwerken - mogelijk gebleken. Door
deze methode en het inschakelen van de inmiddels in opdracht van ver-
schillende bouwbedrijven opgeleide arbeidsanalisten en tariefcalculators
zou bovendien de tariefstelling aanzienlijk soepeler en meer gedecentra-
liseerd kunnen verlopen. Aangezien deze mogelijkheid een sterk ver-
minderde controle, zowel van de overheid als van de vakbonden be-
tekende, was uitvoerig overleg tussen overheid en de organisaties nodig
alvorens deze methode kon worden aanvaard. Gezien ook de minder
goede ervaringen bij de hiervoor beschreven centrale tarieven ging het
College rond 1954 voor bedrijven, die over eigen deskundige krachten
beschikten, over tot ruimere dispensatiemogelijkheden met betrekking
tot de prestatiebeloning.

Ofschoon deze regeling, voor die bedrijven welke tezelfdertijd hun
organisatie verbeterden, goede resultaten heeft gehad, heeft in het alge-
meen ook bij deze methode een prestatiebeloning nog veel te wensen over
gelaten. Naast het gebrek aan belangstelling en deskundige krachten
hebben met name de spanningen op de bouwmarkt in de jaren 1955 tIm
1957 prestatiebeloning en opvoering van de arbeidsproduktiviteit ernstig
bemoeilijkt. Door gebrek aan arbeidskrachten stagneerden de werken,
terwijl de bedrijven dikwijls gedwongen waren minder vakbekwame
arbeiders aan te trekken. Invele gevallen kochten de bedrijven de arbei-
ders van elkaar weg. Hierbij werd dan zonder meer een bepaalde overver-
dienste gegarandeerd.

In dergelijke situaties zijn arbeidsanalisten, tariefcalculators en de
door hen toegepaste technieken dikwijls meer gebruikt om de zwarte
lonen te legaliseren dan om de arbeidsproduktiviteit te verhogen.

Met name in het westen van het land, waar de overspanning van de
bouwmarkt het grootst was, werd de premie van 25%, welke officieel
slechts bij 100% prestatie mocht worden uitgekeerd, als normaal bij
het loon behorend beschouwd. Na langdurige onderhandelingen met de
overheid werd deze situatie in 1958 'gesaneerd' door middel van een
officiele loonsverhoging van ± .w%. Ben en ander werd bekrachtigd in
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een C.A.O. waarin o.m. ook uitgebreide regelingen met betrekking tot
prestatiebeloning waren opgenomen. De uitvoering hiervan is sindsdien
vrijwel geheel in handen gekomen van een uit werkgevers en werknemers
bestaande centrale bedrijfsinstantie.

Deze instantie is zowel belast met behandeling van de aanvragen tot
tariefdispensatie als de contrale op de naleving daarvan. Indien men deze
toepassing van de geleide loonpolitiek vergelijkt met de situatie in 1948,
blijkt duidelijk de verschuiving van het beleid in de richting van het be-
drijfsleven. Met deze verandering is echter nog geen verbetering be-
reikt. Ook bij de huidige schaarste aan arbeidskrachten ziet men, evenals
rand 1956, weer dezelfde 'aanpassing' van de prestatiebeloning aan de
gevraagde lonen.

Ondanks de ontwikkeling van de arbeidstechniek en de meer aan de
praktijk aangepaste regelingen ten aanzien van dispensatieverlening,
heeft de prestatiebeloning derhalve ook in de tweede helft van de vijftiger
jaren in het algemeen niet het verwachte resultaat gehad.

De oorzaak hiervoor moet behalve in de overspanning op de bouw-
markt in die jaren ook in de structuur van het bouwbedrijf gezocht
worden. De vele kIeine bedrijven beschikken in het algemeen niet over
de arbeidstechnisch geschoolde krachten, welke voor een [uiste toepas-
sing van de prestatiebeloning nodig zijn.

Zoals uit tabel I van hoofdstuk 2 is gebleken, is het grootste deel
van de bouwvakarbeiders werkzaam in kIeinere bedrijven.

Uitgaande van de in tabel I gegeven verdeling zou naar schatting
slechts voor 20 - 30% van het totaal aantal bouwvakarbeiders of ongeveer
40% van de bouwproduktie de hier beschreven prestatiebeloning moge-
lijk zijn. Het geringe effect van de prestatiebeloning blijkt ook uit de in
fig. I I gemaakte vergelijking tussen de in feite betaalde lonen en de rege-
lingslonen.

Niettemin heeft, zoals wij gezien hebben, toch een stijging van de pro-
duktiviteit plaatsgehad.

Zoals in hoofdstuk 3 reeds is opgemerkt, is o.m. de toename van de
objectgrootte van invloed geweest op de stijging van de praduktiviteit.
Bij grotere objecten is men eerder geneigd aandacht te schenken aan een
goede organisatie dan bij kleinere werken. Bovendien bevordert, zoals
o.a. van Nieuwkerk! aantoont, een meer seriematige produktie een
daling van de arbeidskosten.

W. J. van Nieuwkerk: Industrieel Bouwen; Tijdschrift 'Bouw' van 24 sept. 1960.
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Uiteraard heeft ook de schaarste aan arbeiders geleid tot een meer
efficient gebruik van de beschikbare arbeidskrachten en waar mogelijk
ook tot vervanging daarvan. Grotere bouwobjecten vormen ook in dit
opzicht een aanmoediging, aangezien daar een betere bezetting van
bouwmachines bereikbaar is dan op kleinere werken.

Ook mag niet worden vergeten, dat een algemeen opgelegd systeem van
prestatiebeloning - hoe gebrekkig dan ook toegepast - prikkelt tot het
nemen van maatregelen om de arbeidsprestatie te verhogen. De loon-
politiek heeft verder ook de ontwikkeling van de arbeidsanalyse in het
bouwbedrijf bevorderd. Uit gedetailleerde tijdstudies bleek dat, ondanks
de uiteenlopende verschillen tussen de betreffende bouwwerken, toch
vergelijkbare elementen aanwezig waren, waarvoor we! normen - de zgn.
grondtijden - konden worden bepaald. Hierdoor zijn de mogelijkheden
om vooraf - d.w.z. zonder telkens weer nieuwe tijdstudies te maken -
bewerkingstijden te berekenen, met sprongen gestegen. Na een aanvanke-
lijke en zeer begrijpelijke scepsis kwamen zowel werkgevers als werk-
nemers tot de overtuiging dat met behulp van grondtijden inderdaad een
aanvaardbare normstelling voor het bouwbedrijf mogelijk moet zijn.
Kenmerkend, zowel voor de loonpolitiek in die tijd, als de invloed van
het College van Rijksbemiddelaars, waren de zgn. hearings in 1952.
Hierbij werden onder leiding van Mr. J. A. Berger - de toenmalige voor-
zitter van het College van Rijksbemiddelaars - werkgevers, werknemers
en deskundigen met hun meningen over grondtijden in het bouwbedrijf
-letterlijk - bijeengebracht. De overtuiging dat het hier inderdaad alge-
mene normen betrof en de waarde welke men aan tijdnormen ging
hechten als middel tot een betere werkorganisatie, heeft geleid tot initia-
tieven welke voor 1950 ondenkbaar zouden zijn geweest. Zo werd in
1955 door een aantal bouwbedrijven de Stichting voor Arbeidstechnisch
Onderzoek in de Bouwnijverheid opgericht, met het doel gezamenlijk
research te verrichten met betrekking tot arbeidsstudies en de toepassing
daarvan. Ook uit de in die jaren gegroeide behoeften aan arbeidsanalis-
ten en organisatie-assistenten blijkt dat, ondanks de ongunstige ornstan-
digheden, de loonpolitiek de ontwikkeling van de werkorganisatie in het
bouwbedrijf sterk heeft bevorderd. Zoals ook Hulshoff Poll opmerkt,
heeft men ook met betrekking tot de lonen beter onderscheid leren
maken tussen prijzen en hoeveelheden manuren. Hierdoor is een meer

F. J. Hulshoff Pol: Interne organisatie in het bouwbedrijf. Ontwikkeling en perspectief.
'Bouwwereld' van 2 maart I962.
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objectieve grondslag verkregen voor het berekenen van de loonkosten.
Men heeft daarbij ook voor het bouwbedrijf de betekenis van de arbeids-
analyse ontdekt, zowel in verband met het opsporen van verspillingen,
verbeteringen van werkmethoden als het stellen van normen. Door de
moeilijkheden welke men ondervond bij de prestatiebeloning is men ge-
dwongen geweest meer aandacht te besteden aan planmatig werken.
Mede hierdoor is de ontwikkeling van de produktiviteit bevorderd.

Wij mogen dan ook, ondanks de ontoereikendheid van de prestatie-
beloning, niet concluderen dat de bemoeiingen van het College van Rijks-
bemiddelaars, de controles van de Arbeidsinspectie, de voorlichtingen
van de Bedrijfsraad voor het Bouwbedrijf en niet te vergeten de construe-
tieve medewerking van de vakbonden, voor niets zijn geweest. Tijdens de
vele contacten en besprekingen tussen de bedrijven en deze instanties is
door deze voortdurend ook gesproken over de noodzaak en de midde-
len tot opvoering van de produktiviteit. Ook hierdoor is in de bedrijven
belangstelling gewekt voor de tekortkomingen in de organisatie en de
mogelijkheden tot verbetering daarvan.

Ook op grond van eigen praktijkervaringen bij het adviseren van bouw-
bedrijven op het gebied van bedrijfsorganisatie menen wij1 dat, ondanks
de belemmeringen - welke inherent zijn aan het bouwbedrijf -, gesproken
kan worden van verandering in mentaliteit en een toegenomen ver-
trouwen in de mogelijkheden van een meer wetenschappelijke bedrijfs-
voering.

Gezien echter de vele kleine bedrijven en de daar heersende menta-
liteit kunnen hiervan niet op korte termijn algemeen merkbare resultaten
worden verwacht. Afgezien hiervan mag een verbetering van de organi-
satie en de arbeidsproduktiviteit in het bouwbedrijf niet uitsluitend van
het uitvoerende bouwbedrijf verwacht worden. De opvattingen en ge-
dragingen van opdrachtgevers en architecten en ook van de overheid zijn
eveneens van betekenis bij de ontwikkeling van kosten en prijzen.
Efficiencymaatregelen alleen kunnen geen middel vormen tegen kosten-
en prijsstijgingen, indien de oorzaak daarvan ligt in een overspannen
bouwmarkt met schaarste aan arbeiders.

lndien men in een dergelijke situatie toch een woningnood moet
oplossen, is prestatiebeloning niet het eerste middel om de arbeids-

R. H. Bredero: Organisatorische en structurele ontwikkelingen in het bouwbedrijf.
Tijdschrift 'Bouw', 24 september 1960.
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produktiviteit te bevorderen. Research en maatregelen gericht op het
ontwikkelen van arbeidsbesparende methoden zijn dan urgenter. Men
dient zich hierbij echter niet alleen te beperken tot de uitvoering van
bouwwerken, doch evenzeer te richten op ontwerp, constructies en het
scheppen van omstandigheden, waarin een zo efficient mogelijk gebruik
van de beschikbare arbeid gemaakt kan worden.

Zoals reeds besproken, kan - gezien de splitsing van opdracht, ontwerp
en uitvoering - op dit punt slechts ten dele resultaat van het beleid in de
bouwbedrijven zelf verwacht worden. De houding van architecten en
het beleid van de overheid met betrekking tot de mogelijkheid van
rationalisatie zijn hier van grate invloed. In het hiernavolgende zullen
wij nagaan welke ontwikkeling hier heeft plaatsgevonden.

4. RATIONALISERING VAN DE WONINGBOUW

De ontwikkeling van de systeembouw

In aansluiting op het voorgaande zullen wij thans nagaan in hoeverre
getracht is door rationalisatie van ontwerp en constructies besparing aan
arbeid en verhoging van de woningbouwproduktie te bereiken.

Van de belangrijkste ontwikkelingen, welke zich daarbij hebben
voorgedaan, zullen wij eerst de toepassing van meer industriele bouw-
methoden - in de praktijk kortweg systeembouw genoemd - bespreken.
Daarna zullen wij nagaan in hoeverre door middel van standaardisatie
van woningen of woningonderdelen en een normalisatie van de vele uit-
eenlopende gemeentelijke bauwvoorschriften in meer algemene zin,
m.a.w. ook voor de traditionele bouw, een arbeidsbesparende bouw-
produktie is mogelijk gemaakt.

Bij de systeembouw heeft men in het algemeen getracht een vermindering
en vereenvoudiging van de arbeid op de bouwplaats te bereiken door
prefabicage van grotere bouwonderdelen. Dit betekende een aanpassing
van de bouwconstructies, De traditionele eeuwenoude vaderlandse bak-
steenbouw heeft op dit punt al voor de huidige woningnood stof tot
kritiek en studie geleverd. Zoals Van der Wall opmerkt, worden bij de
traditionele baksteenbouw, evenals ten tijde van de oude Egyptenaren,
de muren nog geconstrueerd door het op elkaar stapelen van kleine een-

J.]. v. d. Wal: De economische ontwikkeling van het bouwbedrijf in Nederland.
BIz. 208. Delft 1940.
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heden. Deze eenheden worden verbonden met mortel en daardoor met
water doordrenkt. Hiermede wordt een element in het werk gebracht,
waarvan elke leek weet, dat het de grootste vijand van het gebouw is,
welke zich slechts via een langdurig droogpraces laat verwijderen. De
pogingen om deze en andere bezwaren van de traditionele bouwwijze
op te heffen, hebben geresulteerd ineen aantal bouwsystemen. De muren
bestaan hierbij in het algemeen uit grotere holle blokken van poreus
beton of geprefabriceerde grate betonplaten of zijn ter plaatse gestort.
De traditionele vloerconstructies met de houten balklagen en de plank
voor plank aan te brengen houten vloeren zijn hierbij, mede in verband
met de eisen ten aanzien van brandveiligheid, veelal vervangen door
grote vooraf vervaardigde elementen van gewapend beton of gewapend
metselwerk. Daarnaast zijn ook in de afbouw experimenten genomen
met grotere halffabrikaten, zoals in de timmerfabrieken afgehangen
ramen en deuren, vooraf gemonteerde hulpstukken bij leidingen e.d.

Vele van de bovengenoemde mogelijkheden zijn echter niet veel
verder dan de tekentafel gekomen. Elk nieuw systeem is op technische
en arbeidsbesparende merites beoordeeld. Voor wat het laatste betreft
eiste het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid dat van be-
paalde groepen van schaarse arbeiders (timmerlieden, rnetselaars, stuka-
doors en voegers) niet meer dan 60% van het voor traditionele bouw
benodigde aantal gebruikt zou worden.

Sinds 1945 zijn door de Stichting Ratiobouw ongeveer 450 bouw-
systemen beoordeeld. Van dit aantal hebben ongeveer 75het tot een eerste
goedkeuring gebracht. Hiervan zijn ongeveer 50 tot bouwen gekomen.
Bij verreweg de meeste systemen bleek echter reeds spoedig, dat een

TABEL 14 - De bfjdrage van de systeembouw

Jaar I Percentage systeemwoningen
I ten opzichte van totaal

195° 17
1951 19
1952 16,5

1953 13
1954 7,5
1955 5
1956 4
1957 7,4
1958 10,5
1959 10,8
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economische concurrentie met de traditionele bouw niet mogelijk was.
Slechts 8 a 10 bouwsystemen hebben de vergelijking met de traditionele
bouw kunnen doorstaan. Zoals ook blijkt uit de cijfers van tabel 14, is
het aantal systeemwoningen in de vijftiger jaren gering geweest.

Opmerkelijk is de sterke teruggang van de systeembouw na 195 I. Deze
teruggang moet geweten worden aan de betrekkelijk optimistische ver-
wachtingen in die tijd met betrekking tot het einde van de woningnood.
Men meende, dat met de traditionele bouw de woningnood wel over-
wonnen kon worden. Vergunning tot systeembouw kon slechts ver-
kregen worden, indien de bouwkosten daarvan lager waren dan bij
traditionele bouw. Deze opvatting heeft het aantal bouwsystemen dras-
tisch verminderd.

Toen na 1954 de voortdurende woningnood weinig reden tot
optimisme overliet ten aanzien van de mogelijkheden van traditionele
bouw, werden de eisen milder. Woningen gebouwd in systemen met
minstens 40% besparing op vakarbeid zouden slechts voor 3/4 'contin-
gentswoning' tellen. De hierdoor ontstane stimulans voor systeembouw
werd in 1956 nog versterkt door de mogelijkheden van continucontrac-
ten. Hierbij kon een bouwbedrijf onder bepaalde voorwaarden gedurende
5 a 6 jaren voor een gemeente in een systeem grotere complexen bouwen.
Met deze grotere continuireit werden -zij het vrij laat - de voorwaarden
voor een meer industriele bouwwijze verbeterd.

AI met al is de bijdrage van de systeembouw in de vijftiger jaren slechts
gering geweest. Gemiddeld is slechts voor ongeveer 11% van de pro-
duktie een besparing op vakarbeiders bereikt. Verder kan helaas met
geen enkel bouwsysteem duidelijk goedkoper gebouwd worden dan bij
de traditionele bouw. De oorzaak hiervan dient op de eerste plaats ge-
zocht te worden in het produktieproces van de traditionele bouw. On-
danks de overwegend ambachtelijke vorm van werken op de bouwplaats
is het produkt hiervan - in vergelijking met de industrie - bijzonder
goedkoop. Een arbeiderswoning kostte in 1959 ruw gesprokenf 45,-
per mS,f 150,- per m2 vloeroppervlakte off 0,2.5 per kg. Van de meeste
industriele voorwerpen liggen de prijzen aanzienlijk hoger (een auto
kost bijv. ±f 10,- per kg). De oorzaak van de relatief lage bouwkosten
kunnen voor een groot deel verklaard worden uit de goedkope grond-
stoffen. Baksteen, hout en beton - om ons tot de voornaamste materialen
te beperken - zijn uitgedrukt in prijzen per kg zeer goedkoop. Het is
moeilijk om, ook bij meer industriele produktie, hiervoor een goedkoper
equivalent te vinden.



Rationalisering van de woningbouw

Mgezien hiervan vergt de montage veelal aanzienlijke investeringen,
welke slechts bij grote series rendabel kunnen worden. Op dit punt zijn
eerst in de latere jaren grotere mogelijkheden ontstaan.

Het gebrek aan goede afzetverwachtingen op langere termijn heeft
een van de ernstigste belemmeringen gevormd voor de ontwikkeling van
een meer industriele bouwproduktie. Naast bovengenoemde, aan het
bouwproces inherente factoren, hebben de maatregelen van de overheid
hiervoor onvoldoende steun gegeven. Daarnaast is de ontwikkeling van
de systeembouw bemoeilijkt door het gebrek aan eenheid in de gemeente-
lijke bouwvoorschriften en de grote vrijheid met betrekking tot de
dimensies van bouwonderdelen, welke door vele architecten als nood-
zakelijk voor een goed ontwerp werden beschouwd. Door dit gebrek aan
normalisatie en standaardisatie is zowel de prefabricage als de montage
bemoeilijkt.

Ontwikkelingen met betrekking tot de traditionele bouw

Reeds na de eerste wereldoorlog zijn gedachten over normalisatie ge-
propageerd. Op het woningcongres in februari 1918 werd in verband
met de ook to en heersende woningnood gewezen- op de noodzaak
van meer eenheid in de diverse gemeentelijke voorschriften, ten einde
normalisatie van bouwonderdelen en een meer economische produktie
te bevorderen.

Opmerkelijk was de steun, welke niemand minder dan Berlage aan
deze gedachte gaf. Tegenover de grote verontwaardiging van vele
architecten, die door normalisatie een aantasting vreesden van hun vrij-
heid, wees Berlage op de vele goede voorbeelden van ritmische bouw-
blokken en de mogelijkheden die met normalisatie bereikbaar waren.
Met de daling van de bouwkosten in de jaren 1921 - 1925 en de nog
sterkere daling in de depressie van de dertiger jaren, verdween echter de
belangstelling voor rationalisatie en normalisatie.

Of schoon deze belangstelling in de vijftiger jaren weer is toegenomen,
zijn, ondanks de grotere woningnood, geen grotere vorderingen gemaakt.
Duidelijk blijkt dit, indien men uit de jaarverslagen van de Centrale
Dienst van het Ministerie voor Volkshuisvesting en Bouwnijverheid de
ontwikkeling met betrekking tot de normalisatie van de bouwvoor-

Normalisatie in de woningbouw: Voordracht van Dr. H. P. Berlage en preadvies van
Ir. ]. van der Waerden voor het woningcongres in februari 1918 te Amsterdam.
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schriften voIgt. Volgens deze versiagen heeft men sinds rond 1950 zowel
de mogelijkheid van standaard-plattegronden als de normalisatie van
bouwvoorschriften in studie genomen. In de Staatscourant van 23
februari 1951 werden de "Voorschriften en wenken voor het ontwerpen
van woningen" gepubliceerd, terwiji in juli 1952 het rapport van de
Studiecommissie Bouwvoorschriften (Commissie Mazure) gereedkwam.
In 1954 werden, naar aanleiding van de kritiek van de Studiegroep
Woningarchitectuur van de B.N .A. en de Woningcommissie van de
Nederlandse Huishoudraad, nieuwe seriesplattegronden in voorbereiding
genomen.

Berst in dit jaar werd een aanpassing van de bouwvoorschriften door de
gemeentelijke diensten in studie genomen. De Vereniging van Neder-
landse Gemeenten benoemde een commissie, die tot taak kreeg het in-
stellen van een onderzoek naar de vraag of en in hoeverre aan de gemeen-
tebesturen grotere uniformiteit in de bouwvoorschriften kon worden
aanbevolen.

De voortvarendheid in deze kringen laat zich raden uit het commen-
taar van de Centrale Dienst van het Ministerie op het Koninklijk Besluit
van 11 juni 1956, inzake uniforme bouwvoorschriften.

"B!! dit besluit werd gebruikgemaakt van de mogel!Jkheid, gegeven in art. 22a
van de Wederopbouwwet, om op enkele punten voorscbriften te geven waaraan
moet worden uoldaan bi! bet bouwen. Hoewel dit artikel reeds b!J de wet van
I I april I9 J 2 aan de Wederopbouwwet werd toegevoegd, iuerd van de gegeven
mogel!Jkheid niet eerder gebruik gemaakt, doordat aanvankel!Jk de indruk
bestond, dat door het eigen initiatie] van de gemeentebesturen de nodige maat-
regelen tot stand zouden komen.
De uitvaardiging van bet Besluit mag niet worden gezien als bet bew!Js ooor
een cosclusie, dat op dit stuk op provinciaal en gemeentel!Jk terrein niets tot
stand komt."

Ondanks deze verzachting op het einde van het commentaar blijkt
ook uit de verzuchting in het jaarverslag 1957: "dat standaardisatie op
oee! meer punten en in breder omvang mogel!Jk zou z!jn, zonder enig wezenl!Jk
belang te schaden" , dat ook het Ministerie ongeduldig is geworden.
Eerst in 1958 beveelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
haar leden aan de ontworpen bepalingen in de bouwverordening op
te nemen.
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Dat zowel grotere uniformiteit in de bouwvoorschriften als standaardi-
satie van plattegronden nog steeds onvervulde wensen zijn, blijkt uit de
discussies, welke in de 'week van volkshuisvesting' van 13 tim 16 februari
1961 in het Bouwcentrum te Rotterdam zijn gehouden-, Ondanks de ver-
richte studies zijn dwingende voorschriften op dit punt uitgebleven.
Evenals in 1918 worden voorstanders van normalisatie nog bestreden
door te veel aan hun vrijheid vasthoudende architecten en gemeenten.
Sterker nog dan toen zou ook voor onze tijd de waarschuwing van
Berlage: "aux grands maux, les grands remedes" hebben moeten gelden.

Tegenover deze ontwikkelingen kunnen gelukkig echter ook andere
worden gesteld.

In 1956 werden op initiatief van de Dienst van de Volkshuisvesting
Rotterdam bij een aantal woningbouwcomplexen de uitvoerende bouw-
bedrijven reeds tijdens het ontwerp betrokken in het overleg tussen de
gemeentelijke diensten en de architecten. Dit initiatief is van groot belang
geweest voor de ontwikkeling van de zgn. bouwteams. Deze kunnen be-
schouwd worden als een tijdelijke organisatie. Hierin wordt door het
laten samenwerken van allen, die bij initiatief, ontwerp en uitvoering zijn
betrokken en een coordinatie van het gehele bouwproces gestreefd naar
een zo doelmatig mogelijk verwezenlijking van het betreffende bouw-
object. De coordinatie van het bouwproces wordt daarbij bevorderd door
een vroegtijdig betrekken van de aannemer in de fase van het ontwerp.
Deze wordt na een selectie uit een aantal gegadigden - waarbij o.m. op
organisatiekwaliteiten wordt gelet - aanvankelijk als uitvoerings-
deskundige geraadpleegd.

Eerst als de opdrachtgever zijn aanbieding accepteert, wordt hij
aannemer van het werk.

Zoals Twijnstra'' in zijn proefschrift - waarin hij ook de werking van
bouwteams nader beschrijft - opmerkt, is, in vergelijking met de traditio-
nele wijze van opdrachtverkrijging (aanbesteding), de kennis van de aan-
nemer zeer volledig door de intensieve wijze waarop hij bij het in ont-
werp zijnde project, is betrokken. Hij heeft daarbij ruimschoots de tijd
om te calculeren en gelegenheid zich te orienteren. Door deze omstandig-
heden, welke tevens een aanzienlijke vermindering van zijn risico's in-
houden, kan het kostenniveau lager liggen dan bij de traditionele wijze.

Tijdschrift 'Bouw' van 25 februari 1961.
A. Twijnstra ; Kostprijsberekening in het aannemiogsbedrijf; blz. 139. Alphen aan de
Rijn 1962.
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De ontwikkeling van de teamprojecten is niet aileen van belang geweest
voor de projecten welke volgens deze wijze zijn tot stand gekomen, doch
ook voor de invloed welke hiervan is uitgegaan op opdrachtgevers en
architecten. Deze gaan meer dan vroeger beseffen wat doelmatig bouwen
van hen vraagt.

Het aantal teamprojecten in de woningbouw is echter nog gering
geweest, zodat ook uit dien hoofde nog slechts van een begin van een ont-
wikkeling kan worden gesproken.

Indien wij aan het einde van dit hoofdstuk de gehele ontwikkeling
overzien, blijkt, dat zowel met betrekking tot de bouwproduktie als de
bouwkosten, met name het overheidsbeleid, veel te wensen heeft over-
gelaten. Het ongegronde optimisme in 195 I, de sterke uitbreiding rond
1956, gevolgd door een inkrimping in 1958 duiden op een gebrek aan
planning op langere termijnen een gebrek aan inzicht met betrekking tot
de schaarste aan bouwvakarbeiders. Helaas moet hetzelfde geconstateerd
worden ten aanzien van het beleid van de overheid betreffende rationali-
satie van de bouwproduktie. Het beleid van de overheid heeft hier onvol-
doende steun gegeven voor een verantwoord bedrijfsbeleid op langere
termijn,

Daarnaast heeft het gebrek aan planning en beleid op langere termijn ook
de loonpolitiek doorkruist en belemrnerd. Het mogelijk gunstige effect
hiervan op de arbeidsproduktiviteit is te niet gedaan door de - ten ge-
volge van de overspanning ontstane - stijgingen van kosten en prijzen.

Wij zijn hiermede aan het einde gekomen van ooze analyse betreffende
het verloop van de bouwproduktie, de bouwkosten en -prijzen. In de
volgende hoofdstukken zullen wij nagaan in hoeverre de geschetste
kosten- en prijsinflatie van invloed is geweest op de financiering van de
woningbouw en daarmede op de ontwikkeling van de algemene situatie
in die jaren.
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1. MAATREGELEN BETREFFENDE DE BESTAANDE WONINGVOOR-

RAAD

De na-oorlogse politiek met betrekking tot de woningbouw heeft zich
ook uitgestrekt tot een beheersing van de huren. Na de bevrijding werd
in het kader van de algemene prijscontrole de tijdens de bezetting tot
stand gekomen huurprijsbeheersing gehandhaafd. Deze met - gedeelte-
lijk ook na de bevrijding getroffen - uitvoeringsmaatregelen was neer-
gelegd in het Huurprijsbesluit 1940 en het Huurbeschermingsbesluit 1941.
Deze regeling had de huurprijzen van onroerend goed op 27 december
1940 bevroren. Ook na de bevrijding werd door de toenmalige regeringen
handhaving van de huurregelingen wenselijk geacht. De door het herstel
van het economische leven ontstane ruimte in de gezinsbudgetten
diende in de eerste plaats bestemd te worden voor de verbetering van
voeding en kleding. Men trachtte te voorkomen, dat, bij de beperkte
mogelijkheden van vergroting van het aanbod van woonruimte, de
huurprijzen op onverantwoorde wijze zouden worden opgedreven. De
huurbeheersing hield verder nauw verband met de loonpolitiek welke
o.a. gericht was op bevordering van de export en de werkgelegenheid.

In deze situatie kwam - ondanks de stijging van de overige kosten van
het levensonderhoud - eerst in 1950 verandering. Met de huurwet, welke
op 1 januari 195 1 werd ingevoerd, werd een eerste stap gezet in de rich-
ting van ontdooiing van de huren en een aanpassing daarvan aan de
inmiddels aanzienlijk sterker gestegen bouwkosten. Deze eerste na-
oorlogse huurverhoging bedroeg 15% voor woningen welke voor 2.7
december 1940 tot stand waren gekomen. Na die datum gereedgekomen
woningen bleven in het algemeen buiten de huurverhoging. De eerste
verhoging werd gevolgd door verhogingen van (afhankelijk van de ge-
meenteklasse) 17, 2.0, 2.3, 2.6 of 2.9% op 1 januari 1954, van 5% op 1
september 1955, 25% op 1 augustus 1957 en 2.0% op 1 april 1960. Voor
na de oorlog gebouwde woningen, welke voor het overgrote deel met
subsidie van het Rijk tot stand zijn gekomen, golden afwijkende regelen.
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Naast voorschriften betreffende huurprijzen bevatte de huurwet maar-
regelen met betrekking tot bepalingen omtrent huuradviescommissies,
vaststelling van de betalingsverplichting en huurbescherming. Verder is
sedert 1955 ook voorzien in de mogelijkheid, dat huurverhogingen niet
van toepassing zijn voor in minder goede staat verkerende woningen.

2. MAATREGELEN BETREFFENDE DE NIEUWBOUW

Voor wat de na-oorlogse woningbouw betreft is onderscheid gewenst
tussen de huren, welke overeenkomstig de bouw- en stichtingskosten
nodig zouden zijn, m.a.w. de zogenaamde kostprijshuren en de vraag-
huren. Ten gevolge van de stijging van de bouwkosten en depolitiek van
huurbeheersing lagen de kostprijshuren reeds in 1950 aanzienlijk hoger
dan de vraaghuren. Ten einde zowel een te betalen huur als een sluitende
exploitatie mogelijk te maken, werd - en wordt nog - het verschil tussen
beide overbrugd door bijdragen van het Rijk in het exploitatietekort.
Ten aanzien van deze bijdragen bestaat verschil tussen woningwetbouw
en premiebouw. Deze bijdragen waren althans na 1950 in het algemeen
afhankelijk van de huisvestingscapaciteit van de te bouwen woningen,
doch stonden los van de stijging van het bouwkostenniveau. In tegen-
stelling met voor 1950 geldende regelingen was hierbij de huurprijs der-
halve de sluitpost van de exploitatie. De overheid i.c, het Ministerie van
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid heeft hierbij de huurprijzen be-
waakt door de bouwkosten te toetsen aan haar normen, de zgn. bouw-
kostencurve. Aileen voor plannen waarvan de bouwkosten onder de
gestelde normen blijven, pleegt de machtiging tot gunning te worden
afgegeven en de nodige steun uit 's Rijks kas te worden toegezegd. Ook
ten aanzien van de opzet van de exploitatierekeningen voor woning-
wetwoningen en de in rekening te brengen onderhoudskosten en
algemene kosten zijn van rijkswege normen gesteld, welke door de ge-
meenten en de woningbouwcorporaties in acht moeten worden genomen.
Alhoewel bij de algemene huurverhogingen ook de normen met betrek-
king tot de toegestane onderhoudskosten verhoogd werden, hebben
- zoals ook in het commentaar op de Woningwet1 in de vijftiger jaren
wordt opgemerkt - de corporaties moeite gehad om met de norm rond te
komen.

Zie Volkshuisvesting III. Een aanvulling, handelende over de periode van oktober
1948 tim [uni 1960 op Mr. P. A. v. d. Drift Volkshuisvesting II ingeleid door Prof. Dr.
S. O. van Poelje en bewerkt door Dr. P. D. M. Pijnenburg met medewerking van
M. J. G. A. Haringman.
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Ook ten aanzien van de financiering zijn door het Rijk richtlijnen ver-
strekt. Mede in verband met de invloed van de rentevoet van de lang-
lopende woningbouwkredieten op de hoogte van de huren, trachtte de
overheid ook de rentevoet van de door de gemeenten te sluiten leningen
binnen de perken te houden. Door de ministers van Binnenlandse Zaken
en Financien werden hiertoe volgens het zgn. 'rentegamma' nadere
richtlijnen gegeven. Alhoewel de gemeenten in het algemeen aanvanke-
lijk slaagden zich binnen deze grenzen de nodigemiddelen teverschaffen,
leidde - zoals wij nog zullen zien - de stijging van de rentestand in latere
jaren tot gevaarlijke financiering met kort geld. De regering werd hier-
door genoopt te hulp te komen. Vanaf 1958 wordt de financiering van
de woningwetbouw geleid via de Rijksbegroting.
Door de divergentie tussen de kostprijshuren en vraaghuren stagneerde
uiteraard ook de financiering van de particuliere bouw. Ook hier heeft de '
overheid door het verlenen van financiele steun de bouwbedrijvigheid
trachten te bevorderen. De aanvankelijk hiervoor getroffen regelingen,
met name de Financieringsregelingen Woningbouw 1947 en 19481 be-
oogde de particuliere woningbouw te steunen met een jaarlijkse bijdrage.
Deze bijdrage was afgestemd op de zgn. onrendabele stichtingskosten.
Deze zouden eerst 10 jaar na het gereedkomen van een woning als bij-
drage-in-eens worden uitgekeerd. Men hield n1. rekening met een stabili-
sering van de bouwkosten, de mogelijkheid van een aanpassing van het
huurniveau en derhalve met een mogelijke daling van de onrendabele
stichtingskosten. Met dit aldus gemotiveerde uitstel van de uiteindelijke
afrekening met de bouwers trachtte men niet rneer uit te geven dan strikt
noodzakelijk was. Het Rijk zou gedurende de gestelde periode van 10 jaar,
welke verlengbaar was tot 15 jaar, de exploitatie steunen door een jaar-
lijkse bijdrage ter grootte van 4% over het onrendabele deel van de
stichtingskosten. Aangezien deze regeling vrij veel weerstand veroor-•zaakt bij de bouwondernemers en weinig stimulerend was voor de parti-
culiere bouwactiviteit, greep men in 1950 naar het reeds na de eerste
wereldoorlog met succes toegepaste middel nl. de bouwpremie: een uit-
kering ineens, te betalen terstond na het gereedkomen van de woningen.

Bij deze regeling - vervat in de Premieregeling Woningbouw 1950 -
vormt, evenals bij de regeling met betrekking tot de woningwetbouw, de
premie het vaste gegeven en fungeert de huurprijs als sluitpost van de
exploitatie. Ook hier is de hoogte van de premie afhankelijk van de huis-

Zie P. A. v. d. Drift: Volkshuisvesting dee! II, biz. 377 en 42.9.
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vestingscapaciteit van de te bouwen woningen, terwijl - al naar gelang
de toegepaste fundering en gemeenteklasse - nag differentiatie van de
premies mogelijk was. Daamaast bevat de regeling nag bepalingen ten
aanzien van de maximale inhoud van de woningen en minimum opper-
vlakten en hoogten voor de verschlllende vertrekken. Deze subsidiering
van de particuliere woningbouw, welke van 1950 tot 1960 - behoudens
verfijningen en uitbreidingen - in grate lijnen ongewijzigd is gebleven,
heeft ten opzichte van de vroegere regelingen een sterkere prikkel ge-
geven voor goedkoop bouwen.

Met het oog op de beheersing van de huren en het stimuleren van de
bouw van woningen in lagere huurklassen werd met de Premiebeschik-
kingen van 1957 en 1958 oak onderscheid gemaakt tussen woningen
voor zelfbewoning en verhuur. De eigenaren van voor de verhuur be-
stemde woningen, die deze gedurende ten minste 10 achtereenvolgende
jaren zouden verhuren, konden rekenen op een premie van 125% van
het normale bedrag, mits de huur bepaalde - naar gemeenteklassen ge-
differentieerde - normen niet zou overschrijden. Volgens de Premiebe-
schikking Woningbouw 1958 werd bij overschrijding van de grens voor
de stichtingskosten de premie verminderd met een bedrag gelijk aan de
overschrijding. Verder waren hierin bepalingen opgenomen betreffende
de maximum huurgrens. Al naar gelang deze overschrijding werd de
premie verminderd of kwam te vervallen.

Zoals uit het bovenstaande blijkt, heeft de overheid getracht door
mid del van de subsidieregelingen zowel de huren te beheersen als de
bouwbedrijvigheid te stimuleren.

Na de bespreking van de hierboven beschreven overheidspolitiek met
bettekking tot huurbeheersing en bevordering van bouwactiviteit zullen
wij in het hiernavolgende de feitelijke ontwikkeling van de huren en de
gevolgen daarvan nagaan.

3. DE ONTWIKKELING VAN DE HUREN

Ondanks de besproken huurverhogingen is het huurpeil van de voor-
oorlogse woningen belangrijk achtergebleven bij de stijgingen van de
overige prijzen. Duidelijk blijkt deze achterstand, indien wij de ontwikke-
ling van de huurprijsindex vergelijken met die van de bouwprijzen.
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TABEL 15 - De ontwjkkeling van de buren, de kOjlen van levensonderboud en de bouwprfizen
1938/1939 = 100

Jaar
Huurprijsindex 1 van Prijsindex van het Prijsindex

vooroorlogse woningen levensonderhoud woningwetwoningen

1950 100 240 350
1951 II5 262 405
1952 Il5 262 400
1953 Il5 263 392.
1954 140 2.75 410
1955 142 2.81 450
1956 147 2.82 505
1957 162 312 545
1958 184 312 545
1959 184 323 535

Zoals uit bovenstaande cijfers volgt, is bij de vooroorlogse woningen -
ondanks de tot stand gekomen huurverhogingen - de ongunstige ver-
houding tussen huren en bouwkosten niet noemenswaardig verbeterd.

De aan het S.E.R.-rapport 19592 en meer recente gegevens van het C.B.S.
ontleende cijfers van tabel 16 geven een nadere detaillering van de ont-
wikkeling van de huren bij verschillende categorieen van woningen.

Bij de vooroorlogse woningwetwoningen is het daarvoor geldende
huurpeil in 1959 nog aanzienlijk achtergebleven ten opzichte van de
vraaghuren voor de na-oorlogse woningwetwoningen in dat jaar. Voor
wat de nieuwbouw betreft is, zoals besproken, het verschil tussen
huren en bouwkosten overbrugd door middel van overheidssubsidies.
Wij hebben daarbij gezien dat de stijging van de bouwkosten tevens
automatisch geleid heeft tot hogere huren.

Hierop is ook, zij het in beperkte mate, de stijging van de grond-
kosten van invloed geweest. De grondkosten zijn, zoals uit een recente
studies blijkt, in de periode 1957 - 1959 met ongeveer 82.% gestegen ten
opzichte van de jaren 195 1- 1953. De oorzaak hiervan moet volgens deze
studie behalve in hogere verwervingskosten ook gezocht worden in de
toename van de kosten voor grondwerk, straatwerk, riolering en groen-
voorziening en de geringe na-oorlogse bebouwingsdichtheid. Aangezien
uit andere cijfers voIgt dat de grondkosten in de vijftiger jaren ongeveer

C.B.S. Zestig jaren statistiek in tijdreeksen.
S.E.R.-advies inzake het in 1959 en 1960 te voeren sociaal-econornisch beleid. Bijlage VI,
biz. 6. 's-Gravenhage 1959.
Rapport van de Commissie Grondkosten 's-Gravenhage 1962.



TABEL 16 - Vraagburen en kostprijshuren

De huren

Soorten van woningen Vraaghuren

Kostprijshuur
voor woningen
gereedgekomen

in 19~8/19~9

Vooroorlogse woningwetwoningen

Overige huurwoningen

Na-oorlogse woningwetwoningen
voltooid in:

194~-19~~
19~6
1957
19~8
19~9

Premiewoningen voltooid in:

194~-19n
19~6
1957
19~8
1959

575
730
81~

9n
1000

13 - 15% hebben bedragen van de totale stichtingskosten, mag worden
aangenomen dat de stijging van de huren van de na-oorlogse woning-
bouw voornamelijk een gevolg is geweest van de ontwikkeling van de
bouwkosten. De gemiddelde vraaghuur van na-oorlogse woningwet-
woningen is vanj 477,- in de periode 1945 - 1955 gestegen tot f 785,-
in 1959. Deze toename van 65% is meer dan de 50% waarmede de bouw-
prijzen per m3 voor woningwetwoningen in die jaren zijn gestegen
(zie hoofdstuk 5,tabel 10).

Uit de kostprijshuur van f 1036,- blijkt dat, om het evenwichts-
niveau te bereiken, ook in 1959 de vraaghuren van de toen gereed-
gekomen woningwetwoningen echter nog met 32% hadden moeten
worden verhoogd. Bij de premiewoningen zijn de vraaghuren van
1575,- eveneens gestegen met 65% totj955,- in 1958. In dat jaar
bedroeg de kostprijshuur 11360,- per jaar, zodat voor het verkrijgen
van evenwicht toen nog een stijging van 42% van de vraaghuren nodig
zou zijn geweest.

Op basis van 4% rente en annuiteitenfinanciering,
Op basis van 4,~% rente en een gemengd financieringssysteem t.w. voor 75% van de
woningen een stelsel van rente en aflossing en voor 2.~ % van de woningen een annul-
teitenstelsel.
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4. DE GEVOLGEN VAN DE HUURPOLITIEK

Volgens de hiervoor gegevens cijfer heeft de huurbeheersing bij de voor-
oorlogse woningen geleid zowel tot aanzienlijke verschillen tussen huren
en bouwkosten als tot een achterstand van de huren van de vooroorlogse
woningen. Deze vormden ook in 1959 nog ca. 75% van de totale
woningvoorraad. Ten gevolge van de ontstane prijsverhouding tussen
oude en nieuwe woningen zijn oudere ruime huizen, ook bij afnemende
gezinsgrootte, aantrekkelijker gebleven dan nieuwe kleinere doch relatief
duurdere woningen. Hierdoor is de bij normale huurverhoudingen
plaatsvindende doorstroming van jonge zich uitbreidende gezinnen
naar grotere woningen en van de oudere, weer kleinerwordende gezinnen,
naar kleine woningen belemmerd. Dit heeft geleid tot een minder doel-
matig gebruik van de oude woningvoorraad en derhalve tot een onnodige
vraagvergroting naar nieuwbouw.

Als gevolg van gunstigere finanderingsregelingen is de bouw van
woningwetwoningen in de vijftiger jaren aanzienlijk toegenomen. Ge-
zien echter de doelstelling van woningwetbouw, nl. het scheppen van
mogelijkheden om ook bevolkingsgroepen met lage inkomens een
passende huisvesting te verschaffen, rijst voor ons de vraag of een begun-
stiging van de woningwetwoningen geen ongunstige invloed heeft ge-
had op de verdeling daarvan. Anders gezegd: worden bij een relatieve
toename van de woningwetwoningen deze inderdaad nog bewoond door
die inkomensgroepen waarvoor ze bestemd zijn.

Hierop is ook in een studie van de Prof. Mr. B. M. Teldersstichting ge-
wezen-, Men heeft daarbij de frequentieverdeling naar huurklasse van het
totale huizenbezit in 1947 vergeleken met de overeenkomstige verdeling
van de in 1957 gebouwde woningen.

Ten einde de indeling in huurklassen van 1947 en 1957 te kunnen
vergelijken zijn de klassegrenzen van 1947 met drie vermenigvuldigd.
In figuur 13 zijn de relatieve frequenties met betrekking tot de huur-
klassen in die jaren grafisch weergegeven.

Bij de vergelijking tussen de verdeling in 1947 en 1957 blijkt de spreiding
over de klassen in 1947 veel groter dan in 1957. Dit hangt ten dele
samen met het feit, dat de verdeling van 1947 betrekking heeft op de

Het woningvraagstuk in een beslissende fase. 's-Gravenbage 1959·
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FIGUUR 13 - VergeJ;jking tussen de verde/ing naar buurk/auen van bet buizenbezit in-I947 en I9!7
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gehele woningvoorraad - dus op een groot aantal achtereenvolgende
bouwjaren - en die van 1957slechts op een bouwjaar.

Opvallend is echter het verschil tussen de bezetting in de drie goed-
koopste klassen. Indien men deze combineert, blijken deze klassen in
1957 in totaal met 20% ten opzichte van 1947 te zijn toegenomen. De
drie duurste klassen zijn in 1957in totaal minder dan in 1947 (21,3% in
1957tegenover 38,5% in 1947).

De te lage huren hebben met name bij de bestaande woningen een ren-
dabele exploitatie verstoord. Door de gestegen bouwkosten heeft het
onderhoud onvoldoende plaatsgehad. Bovendien was ten gevolge van
het verschil tussen huren en bouwkosten geen rationele vervanging en
afschrijving mogelijk. Deze ontwikkeling vormde, zoals ook uit de
kamerverslagen over de behandeling van de huurverhoging en wijzigin-
gen van de huurwet hlijkt, aanleiding tot ernstige kritiek op het gevoerde
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huurbeleid. Het rendabele huurpeil, de berekening en met name de be-
stemming van de afschrijvingen gaven hier dikwijls aanleiding tot diep-
gaande meningsverschillen. De voorstanders van huurverhoging wezen
op de noodzaak tot afschrijven op basis van vervangingswaarde ten
einde intering op het oude huizenbezit te voorkomen en bronnen voor
vervanging en vernieuwing te vormen. Daarentegen meenden anderen,
dat huiseigenaren geen hogere beloning zouden mogen ontvangen dan
houders van nominale vermogenstitels als obligatiehouders.

Tegenover deze uiteenlopende meningen werd door de regering
geen duidelijk standpunt gesteld. Zo werd bij de behandeling van de
huurverhoging 1954 door de Minister van Volkshuisvesting en Bouw-
nijverheid in diens Memorie van Antwoord o.a. gesteld:

»Voor wat de vragen omtrent bet 'rendabel huurpeil' betreft z!/ opgemerkt
dat, indien men aanneemt, dat onder 'rendabele huren'· van uooroorlogse
woningen moeten worden uerstaan een huur, welke een rendabele exploitatie
en dus t.Z.t. een vervanging van de uooroorlogsewoningen op grond van de
huidige bouwkosten mogeltJk maakt, deze huur volgens de berekeningen van
de S.E.R. op 2fO% van bet huurpeil IINO ZOUmoeten worden gesteld, het-
gem dus een verhoging van de huidige huren met ruim IJO% betekent."

Het is dus ook niet te verwonderen dat bij de verhoging van de huren aan
de regering gebrek aan een plan werd verweten. De tot stand gekomen
huurverhogingen kregen hierdoor het karakter van een politiek com-
promis. Met name blijkt dit uit de regeling waarbij met betrekking tot de
huurverhoging in 1955 van 25% werd bepaald, dat de uit de huurverho-
ging voortvloeiende meerdere opbrengst voor de helft moest worden ge-
stort op een geblokkeerde rekening. AI naar gelang bepaalde verbete-
ringen aan een woning waren aangebracht, was - na beslissing van
Burgemeester en Wethouders - gehele of gedeeltelijke deblokkering
mogelijk.

Ondanks de politiek van huurbeheersing op een te laag en onren-
dabel niveau is het aanbod van woningdiensten in de vorm van nieuw-
bouw, zoals bij onze studie over de bouwproduktie in hoofdstuk 4 reeds
is gebleken, in het algemeen bepaald niet gestagneerd. De hoge be-
zettingsgraad in de woningbouwproduktie kan dan ook slechts verklaard
worden door de overheidsmaatregelen met betrekking tot subsidies en
goedkope financiering. Deze zijn het noodzakelijke gevolg geweest van
een politiek welke zowel huurbeheersing als aanmoediging van de
produktie nastreefde. Zoals gebleken is, heeft de overheid bij haar voor-
schriften ten aanzien van huurbeheersing en financiering onderscheid
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gemaakt tussen de bouw van woningen door particuliere bouwers en de
woningwetbouw door woningbouwcorporaties en gemeenten.

Ten aanzien van de laatste groep werden in het kader van depolitiek van
lage huren naast vrijstelling van registratierechten ook faciliteiten ver-
strekt door kapitaalverstrekking tegen een rente van maximaa14%. Ten
gevolge van deze faciliteiten konden de huren van woningwetwoningen
lager liggen dan bij de particuliere bouw. Deze begunstiging van de
woningwetbouw heeft, zoals uit tabel 17 blijkt, geleid tot opmerkelijke
verschuivingen in de verhoudingen tussen particuliere bouw en bouw
voor rekening van gemeenten en woningbouwcorporaties.

TAB ELI 7 - .Aantalle« voor rekening. van particulieren, woningbouwverenigingen, gemeenlen en het
R.fjk uoltooide J1Ioningen1

Gemeenten Woningbouw- Parti-

Jaar Rijk
verenigingen culiere Totaal

totaal totaal bouwI waarvan I waarvan
woningwet woningwet

1930
1939

_I

-'
_I

-'

1950 895 17.508 -' 12.280 -' 16.527 47.800
1951 813 24.310 -' 16.039 -• 17.504 58.866
1952 839 18.728 -' 14.638 -' 20.936 54.601
1953 288 20.810 -' 18.413 -' 19.586 59·597
1954 645 20.695 18.706 21.II5 19.612 26.032 68.487
1955 569 16.932 15.129 14.911 13·514 28.407 60.819
1956 729 15.463 14.059 19.088 18.067 33.004 68.284

1957 620 23.05 I 20.983 24.147 22.874 40.579 88·397
1958 513 27· 139 25.792 24· 177 23.280 37.208 89.037
1959 282 24.436 23·449 22.912 22.026 36.002 83.632

Bron: C.B.S.

Niet bekend.

Ten opzichte van de vooroorlogse verhoudingen heeft een duidelijke
verschuiving ten nadele van de particuliere bouw plaatsgehad. In de
plaats daarvan is het aandeel van de woningwetbouw aanzienlijk ge-
stegen.

Zoals wij later (in hoofdstuk 7) nog zullen zien, is de toename van de
woningwetbouw niet steeds in overeenstemming geweest met het be-



De gevolgen van de huurpolitiek 75

schikbare kapitaal op langere termijn. De hieruit voortvloeiende in-
flatoire financiering is van invloed geweest op de stijging van de bouw-
kosten en -prijzen. Weliswaar heeft de overheid hier de prijzen bewaakt
aan de hand van de zgn. toetsingsprijzen, doch deze controle heeft
uiteindelijk een stijging van de bouwprijzen niet kunnen voorkomen.

Samenvattend kunnen wij concluderen dat ook het huur- en
subsidiebeleid de spanningen op de bouwrnarkt niet hebben kunnen
voorkomen en de bouwprijzen hebben doen toenemen.

De politiek van lage huren heeft uiteraard ook op de algemene rentestand
effect gesorteerd. Zowellangs deze weg als door het directe effectvan de
lage huren op de bestedingen heeft het huurbeleid ook ingewerkt op de
algemene conjunctuur. Wij zullen in dit verband in het volgende hoofd-
stuk de kapitaalvoorziening van de woningbouw nagaan.
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1. DE HYPOTHECAIRE KREDIETVERLENING

De algemene werking van de rypotheekbanken

De in het vorige hoofdstuk beschreven ontwikkeling met betrekking tot
het huurbeleid en de uitbreiding van nieuwbouw heeft uiteraard ook de
kapitaalmarkt beinvloed. Deze is echter ook afhankelijk van de algemene
conjunctuur. Ben studie van de kapitaalmarkt is derhalve van belang
voor de door ons te onderzoeken relatie tussen algemene conjunctuur en
woningbouwbedrijvigheid.

Aangezien het hypothecaire krediet in het algemeen van grate be-
tekenis is voor de financiering van de woningbouw, zullen wij ons eerst
orienteren betreffende de kredietverstrekking door de hypotheekbanken
in de door ons beschouwde periode. Hiervoor is echter eerst een korte
algemene beschouwing over woningbouwfinanciering en hypotheek-
banken gewenst.

De financiering van een woning vergt in het algemeen een hoeveelheid
kapitaal, dat in de meeste gevallen niet of slechts gedeeltelijk door de
bewoner van die woning zelf kan worden verschaft. Ook voor het veel
voorkomende geval waarbij eigendom en gebruik zijn gescheiden, be-
schikt de eigenaar-niet-bewoner dikwijls niet over alle middelen voor de
financiering van de aankoop of de bouw van een woning en behoeft der-
halve krediet. Aangezien hier sprake is van een onroerend goed dat
als zekerheid dient, is het hypothecaire krediet daartoe bij uitstek ge-
schikt. Ofschoon het hypothecaire krediet ook in ons land aanvankelijk
voor de financiering van de landbouw bedoeld was, hebben de hypo-
theekbanken in Nederland zich voornamelijk ontwikkeld in de richting
van de finandering van de woningbouw. Doordat de waarde van het
onderpand en daarmede de hypothecaire zekerheid bepaald wordt uit de
kapitalisatie van de huren, vormen deze een belangrijke factor in het be-
leid van de hypotheekbanken. De hypotheekrente is de discontovoet, met
behulp waarvan de opbrengstwaarde van een woning wordt berekend.
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Derhalve zijn enerzijds de huren en anderzijds de hypotheekrente
bepalend voor het verschil tussen opbrengstwaarde en nieuwbouw resp.
de vervangingswaarde van een woning en daarmede voor de inves-
teringsneiging en het beleid van de hypotheekbanken.

Het eigen kapitaal van de hypotheekbanken is meestal betrekkelijk gering
en bedraagt in de regel slechts 1/10 van het eigenlijke werkkapitaal dat
verkregen wordt door middel van pandbrieven.

Deze zijn te vergelijken met obligaties. De pandbriefhouder heeft
geen pandrecht, doch is een gewone crediteur. De zekerheid voor de
pandbrieven wordt gevormd door de hypotheken, verplichtingen ten aan-
zien van nog vol te storten aandelen en gekweekte reserves.

Er bestaat een nauwe relatie tussen het door middel van pandbrieven
gefourneerde kapitaal en het totaal verstrekte hypothecaire krediet. De
pandbrieven vormen immers de bron voor de te verstrekken hypotheken,
terwijl de aflossing van hypotheken ook voor de uitloting van pandbrie-
ven gebruik!t moet worden. Er is uiteraard ook verband tussen de rente
van de pandbrieven en die van de hypotheken. De marge tussen hypo-
theek- en pandbriefrente schommelt gewoonlijk tussen 0,5 en I procent.
Veranderingen in de algemene discontovoet hebben een duidelijke in-
vloed op de toe- of afname van pandbriefemissies. In tijden van een
stijging van het algemene disconto zijn pandbriefhouders geneigd tot
verkoop van pandbrieven van de lagere rente-typen en eventuele aan-
koop van hogere rente-typen. De hypotheekbanken zullen hiertoe - als
gevolg van een teruglopen van de aflossingen van bestaande relatief
goedkope hypotheken - echter minder middelen onrvangen, Aangezien
de hypotheekbanken nieuwe hypotheken slechts tegen een hogere
rentevoet zullen verstrekken, zullen zowel de pandbriefemissies als de
uitgifte van nieuwe hypotheken afnemen. Een daling van het algemeen
disconto zal daarentegen leiden tot een stijging van de pandbriefemissies
en het aantal nieuwe hYJ?otheken.

De feitelijke ontwikkelingen van bet f?ypothecaire krediet

Na de hiervoor gegeven algemene samenvatting over de werking van
hypotheekbanken en de reactie daarvan op de algemene conjunctuur
zullen wij thans de feitelijke ontwikkeling van het hypothecaire krediet
in de na-oorlogse periode nagaan. ,

Van deze ontwikkeling kan men zich een indruk vormen, indien
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men de bouwinvesteringen van voor en na 1945 vergelijkt met de in die
jaren verstrekte hypotheken.

Volgens Scholten! zijn de jaarlijks geinvesteerde bouwsommen in
de woningbouw - excl. woningwetbouw - als voIgt:

1938
1955
1956
1957

90 mln.
715 "
893 "
991 "

De investeringen in de woningbouw, voor zover in aanmerking komend
voor financiering door middel van hypothecair krediet, zijn in 1957
derhalve ongeveer 1 I maal zo hoog geweest als in 1938.

Scholten gaat vervolgens na in hoeverre deze groei van de inves-
teringen tot uiting komt in de ontwikkeling van de nieuw ingeschreven
hypotheken, zowel bij hypotheekbanken, andere banken en instellingen
als bij particulieren.

Hij komt hierbij tot het in tabel 18 gegeven overzicht.

TABEL 18 - Verge/liking van voor- en na-oorlogse nieuw ingesfhreven hypolheken
(in miljoenen guldens)

Hypotheek- Andere
Jaar Totaal banken banken en Particulieren Diversen

instellingen

1937 484 46 238 169 31
1938 574 61 3II 192 10.
1939 443 5I 241 140 II

Totaal 790

% 100 II 33 3

1955 1.710 247 1.296 167 -
1956 1.902 206 1.517 179 -
1957 1.715 173 1.299 243 -

Totaal 626

% 100 77 II

De conclusies van Scholten uit de cijfers van tabel 18 zijn als voIgt:
De totale hypothecaire kredietverlening is in de na-oorlogse periode
Th. M. Scholten: De ontwikkeling van de hypotheekbanken. Zie: Bank- en efIecten-
bedrijf oktober en december 1958.
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ongeveer 3,5 X zo hoog als in de periode 1937 tim 1939. Aangezien
de index voor de bouwkosten in 1957 ten opzichte van 1938 echter
tot ongeveer 550 is gestegen, blijkt dat de hypotheken aanzienlijk
minder zijn gestegen dan de bouwinvesteringen.
De hypotheekbanken hebben de groei van het totale hypothecaire
krediet goed gevolgd. De omvang van de door de hypotheekbanken
nieuw verstrekte hypotheken is ten opzichte van voor de oorlog
ongeveer 4 X zo groot geworden.
Het hypothecaire krediet is bij de groep 'andere banken en instel-
lingen' gestegen tot ongeveer 500% ten opzichte van de vooroor-
logse omvang. Bij de particulieren is deze verhouding 120%. De
andere banken en instellingen hebben blijkbaar grotendeels de
plaats van de particulieren ingenomen.

De vergelijking tussen woningbouwinvesteringen en door Scholten
gegeven hypotheekomzetten is niet zonder bezwaren, aangezien in zijn
eijfers ook hypotheken voor bestaande gebouwen en landbouwgronden
zijn begrepen. De laatste post is echter procentueel slechts gering.
Ten einde een nader inzicht te krijgen in de na-oorlogse ontwikkeling,
zijn in tabel 19 de jaarcijfers verzameld van de in de vijftiger jaren door
hypotheekbanken en andere banken en instellingen nieuw verstrekte
hypotheken op gebouwen. Deze cijfers zijn, op basis 1950 =100, in
figuur 14 vergeleken met het verloop van de discontovoet.

TAB ELI 9 - Overzicht van nieuw verstrekte hypotheken (in miljoenen guldens) door hypotheekbanken
en andere banken en instellingen

Hypotheek- Andere banken
Jaar Totaal banken en instellingen

1950 681 156 409
1951 713 137 455
1952 586 1I8 338
1953 674 155 389
1954 935 196 606
1955 1.193 236 830
1956 1.317 195 982
1957 1.1I0 162 753
1958 1.136 172 780
1959 1.476 323 973
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FIGUUR I4 - Verloop lIan bypothel:en en bet disconto van de Nederlandsthe Bank
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Uit het beeld van figuur 14 blijkt het volgende:
De reeds in hoofdstuk 3 genoemde onderzoekingen van Huschka!
met betrekking tot de relatie tussen hypotheken en discontovoet
worden ook hier bevestigd. Opmerkelijk is daarbij het verschil in
reactie bij de genoemde categorieen. De sterkste reacties vindt men
bij de hypotheekbanken en met name in het vedoop van de nieuw
verstrekte hypotheken,

Huschka: Die Dynamik des Baumarktes. Vierteljahresheft zur Konjunkturforschung.
(Sonderheft 17).
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Dit is begrijpelijk gezien de veelal geringe marge tussen de rente van
hypotheken en pandbrieven.
De groep andere banken en instellingen is na 195 3 meer actief
dan de hypotheekbanken. Men mag aannemen dat de houding van
de levensverzekeringsmaatschappijen hier van grote invloed is ge-
weest, aangezien juist bij deze maatschappijen het belegde vermogen
in de na-oorlogse jaren sterk is toegenomen. Deze maatschappijen
hebben minder direct opeisbare gelden en kunnen derhalve beter
hypotheken verstrekken dan de spaarbanken. Zij vergelijken de
hypotheekrente met de rente waarop zij de berekening van hun
premiereserves baseren. De marge met de hypotheekrente is bij hen,
doorgaans, groter dan bij de hypotheekbanken.
Ondanks deze marge is de stijging van de hypotheken van 1953 tot
1956 opvallend. In deze periode is echter bij de levensverzekerings-
maatschappijen de koppeling van levensverzekeringen met hypo-
theken sterk toegenomen.
Uit het verloop van de cijfers blijkt echter ook dat, ondanks enig
verschil in reactie, de ontwikkeling bij de belangrijke categorie
andere banken en instellingen in grote lijnen dezelfde is geweest als
bij de hypotheekbanken. Zoals opgemerkt, is bij de andere banken en
instellingen de toename van het aantal hypotheken vanaf 1953 meer
toegenomen. Mede om deze reden zullen wij nader ingaan op de
beleggingen van de voornaamste representanten van deze groep,
nl. de levensverzekeringsmaatschappijen.

De beleggingen by de levensverzekeringsmaatschappyen

Uit de sterkere groei van het aantal hypotheken bij levensverzekerings-
maatschappijen voIgt nog niet dat bij deze maatschappijen een grotere
voorkeur voor hypotheken is gegroeid. De toename hiervan kan een
gevolg zijn geweest van de toegenomen hoeveelheid belegbare gelden.

Ten einde hierin meer inzicht te krijgen, zijn in tabel 20 de beleg-
gingen van deze maatschappijen nader geanalyseerd.

Indien men de verdeling van de beleggingen in procenten van het totaal
grafisch uitzet, krijgt men het in figuur 15 gegeven beeld.
Volgens fig. 15 is sinds 1946 weliswaar een groei van de hypotheken te
bespeuren, doch hieruit blijkt nog niet dat de gunstiger positie van de
levensverzekeringsmaatschappijen op de hypothekenmarkt correspon-
deert met een stijging van de voorkeur voor hypotheken.
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TAB EL 20 - De tJerdeling tJan de beleggingen btl de letJenstJerzekeringsmaats&happijen

Balanswaatde in miljoenen guldensSoorten van
beleggingen

Vaste eigendommen 126 142 162 227 275 348 434 492 531 584
Hypotheken 442 253 297 443 598 773 1.156 1.302 1.450 1.612
Aandelen 33 59 103 I40 145 199 2I4 223 247 2.8z
Obligaties 134 977 958 1.2.51 428 517 553 1.I93 1.216 1.346
Onderhandse leningen 341 396 49z 750 2.613 3.108 3.601 3.296 3.656 3·935
Overige beleggingen 284 753 959 941 170 183 221 166 I94 225

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1.360 2.580 2.971 3.752 4.229 5.12.86·179 6.672 7.294 7-984

FIG U U R 1 5 - Verdeling uan de beleggingen bij letJenstJerzekeringsmaalschapPijenr p r ocenten van de tc ta le bdeggingen
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Verder zien wij uit tabel 20 dat de vaste eigendommen procentueel
niet veel zijn veranderd. Absoluut gezien zijn deze ten opzichte van 1938
ongeveer 4 maal zo groot geworden. Dit komt ongeveer overeen met de
stijging van de bouwkostenindex. Ook qua volume heeft men hier der-
halve niet meer belegd.

Opvallend is de sterke toename van de leningen op schuldbekentenis-
sen. De levensverzekeringsmaatschappijen hebben bijvoorbeeld rand
1951 voor ongeveer f 250 miljoen aan langlopende leningen aan de
gemeenten verstrekt.

Ofschoon de concurrentie van de levensverzekeringsmaatschappijen op
de hypothekenmarkt niet spreekt uit de beleggingsvoorkeur, blijkt uit
bovenstaande analyse de betekenis welke de via deze maatschappijen
aangeboden besparingen voor de financiering van de woningbouw
hebben gehad.

De vraag rijst in hoeverre deze en andere besparingen voldoende zijn
geweest voor de totale vraag naar woningbouwkapitaal. Ten einde deze
vraag te kunnen beantwoorden, zullen wij ons in het hiernavolgende wat
ruimer orienteren en o.a. de algemene situatie op de kapitaalmarkt nagaan.

2. DE ALGEMENE ECONOMISCHE SITUATIE

Alvorens wij uit de ontwikkelingen van de kapitaalmarkt de gevolgen
van de algemene conjunctuur kunnen nagaan, dienen wij ons eerst een
beeld te vormen van de algemene economische situatie in de vijftiger
jaren. Wij zullen hiertoe de ontwikkeling nagaan van ons nationaal in-
komen in die jaren met de daarbij behorende consumpties, investeringen
en besparingen.

Deze grootheden zijn op grand van de in de bijlagen 2 en 3 opge-
nomen kerngegevens in de figuren 16, 17 en 18 in beeld gebracht. Zoals
daaruit blijkt, is de toename van nationaal inkomen en consumptie niet
steeds regelmatig geweest.

De perioden 1951 - 1952 en 1957 - 1958 tonen een duidelijke stag-
natie in de ontwikkeling. Voor wat het verschil tussen 1950 en 1951 be-
treft, zijn zowel de prijsstijgingen - ten gevolge van het bekende Korea-
effect - als de politiek van het in maart 195 I aan het bewind gekomen
nieuwe kabinet van invloed geweest. De daarbij genomen maatregelen
als discontoverhoging en kredietrestricties hebben, zoals in fig. 18 blijkt,
een duidelijke dating van de investeringen veroorzaakt. Deze daling heeft
tot een geringere omvang van devoorradenen onderhanden werken geleid.
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F1GUUR 16 - Onlwikkeling naliOfllUJIinkomen en Gonsumptie (1950 = 100)

210r---.---_.--_.---.----.---.---~--_.--~
200
190
180

110

na t ionaal
in kornen

170
160

consumptic
onrhcid -_,150

130
120

'51 '52 '53 '54 '55 '56 '57 '58 '59
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PIGUUR 18 - Ovtrzicbl buparingen en invesleringen in procenlen van bel nationaal inkomen
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Zoals reeds in hoofdstuk 4 is opgemerkt, veroorzaakte de stijging van de
rentevo'et moeilijkheden bij de financiering van de bouwwerken, een
inkrimping van de bouwactiviteit en een stijging van de werkeloosheid.
De dating van de investeringen heeft zich ook nog in 195 z voortgezet.
Volgens de gegevens van het C.B.S. is - aangezien de netto investeringen
in kapitaalgoederen in dat jaar slechts in geringe mate zijn verminderd -
deze daling voornamelijk veroorzaakt door een vermindering van de
speculatieve invoer van grondstoffen.

De stijging van de investeringen in 1953 is, gezien de geringe terug-
gang in de industrie, in belangrijke mate een gevolg geweest van de her-
stelschade na de februari-ramp in Zeeland en een uitbreiding van het
woningbouwprogramma.

In 1954 (zie fig. 17) stijgen zowel de consumptie als de prijzen voor
het levensonderhoud. Deze ontwikkeling heeft blijkbaar geen nadelige



86 De kapitaalvoorziening

gevolgen gehad voor de besparingen welke, zoals uit fig. 18 blijkt, in
dezelfde mate als in 1953 gestegen zijn.

Ook 195 5 toont, als gevolg van de grotere werkgelegenheid, een
voortgaande expansie. De consumptie neernt nagenoeg in dezelfde mate
toe als het nationale inkomen. De gunstige conjunctuur blijkt verder
duidelijk uit de sterkere stijging van de investeringen. De expansie van
deze jaren leidt in 1956 echter tot een verstoring van het evenwicht
tussen rniddelen en bestedingen. Uit grafiek 18 blijkt dat in dit jaar de
besparingen verontrustend dalen. Voor wat de daling van de besparingen
betreft moet de loonsverhoging van niet minder dan 12%, gevoegd bij
de door de toenmalige Minister van Economische Zaken gevoerde
politiek van prijsstabilisatie, ongetwijfeld van invloed zijn geweest.

Ofschoon ook in 1957, met name in de woningbouw, nog aanzien-
lijke investeringen plaatsvinden, brengen de krachtige tegenacties - o.a.
twee discontoverhogingen en de bestedingsbeperking - de hausse tot
eeneinde.

De gevolgen van de beperkende maatregelen met betrekking tot
besteding en de bouwvergunningen blijken, vooral wat de investeringen
betreft, eerst duidelijk in 1958. Wij zien dan hoe met de daling van de
investeringen ook de toename van het nationale inkomen aanzienlijk
minder is geworden. Dat de recessie slechts kort en mild is geweest, blijkt
uit de cijfers betreffende 1959.

De consumpties blijven weliswaar nog wat achter bij de ontwikke-
ling van het inkomen - zodat de besparingen toenemen - doch de stij-
ging van investeringen duidt weer op een opleving.

3. DE KAPITAALMARKT

Na de bespreking van de algemene ontwikkeling met betrekking tot de
consumpties, besparingen en investeringen zullen wij thans nagaan wat
de gevolgen hiervan geweest zijn voor de kapitaalmarkt. De analyse
hiervan in de verslagen van de Nederlandsche Bank - samengevat in
tabel 2 I - biedt hiervoor waardevol materiaal.
Ten einde de veranderingen van bovenstaande vraag- en aanbodcornpo-
nenten duidelijker in het verloop van de tijd te kunnen volgen, zijn deze
in de grafieken 19 en 20 tevens als een percentage van het totaal uitgezet.

Uit grafiek 19 blijkt hoe het aanbod in de vijftiger jaren overwegend
bepaald is door spaarinstellingen en institutionele beleggers.

Opvallend is ook de betekenis van het buitenlandse aanbod, dat be-
houdens een inzinking rond 1956, ruim 17% van het totale binnenlandse
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TABEL 21 - Aanbod ell beroep op de kapitaalmarkt' (in miljoenen guldens en afgerondop veelvouden
vanf IO miljoen)

1. Netto aanbod van
a. Fondsen en spaar-
instellingen 900 870 1.000 1.250 1.500 1.900 2.050 1.380 2.170 2.650

b. Gezinnen en bedrijven - - 50 - - 220 300 770 FO po

-- -- -- -- -- -- -- -- --
900 870 1.050 1.250 1.500 2.120 2.350 2.150 2.690 2.970

2. Netto aanbod minus
netto beroep van het
buitenland 100 200 200 230 350 210 1I0 340 470 840

3. Netto aanbod minus
netto beroep van geld-
scheppende instellingen - 10 20 50 80 90 70 -50 40 90

-- -- -- -- -- -- -- -- --
4. Totaal 1 tim 3 1.000 1.080 1.270 1.530 1.930 2.420 2.530 2.440 3.200 3.900

5. Netto beroep van het
Rijk 200 - 340 - 250 500 300 640 240 ~ 250 720

6. Netto beroep van de
lagere overheid 460 150 1.260 470 670 660 760 610 1.530 1.180

-- -- , -- -- -- -- ------
Totaal waarneembaar 660 - 190 1.010 970 970 1.300 1.000 670 1.780 1.900

Netto beroep van het be-
drijfsleven, incl. particu-
Jiere woningbouw (niet
waarneembaar) 340 1.270 260 560 960 1.120 1.530 1.770 1.420 2.000

-- -- -- -- -- -- -- -- --
11.000 1.080 1.270 1.530 1.930 2.420 2.530 2.440 3.200 3.900

Bron: Verslagen van de Nederlandsche Bank

aanbod heeft gevormd. Het aanbod van bedrijven en gezinnen is in de
jaren 1950 en 195 I nihil geweest.

In feite vindt in 1950 zelfs een ontsparing plaats als - in verband met
de spanning rond Korea - de consumptieve bestedingen toenemen. 195 I
toont mede door de sterke stijging van de openbare emissies ten behoeve
van het bedrijfsleven een duidelijke verkrapping. In 1952 verandert de
situatie. Mede ten gevolge van het herstel van spaarneiging en een sterk
verminderde vraag van het bedrijfsleven ontstaat een aanzienlijke ver-
ruiming van het aanbod. Deze ruimte is in belangrijke mate benut door de
lagere overheid welke voor f I 260 miljoen aan middelen heeft opgenomen.
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F1GUUR 19 en 20 - OtJerZicht IIan de aanbodtJactoren en tk vraagcomponmten van tk kapitaalmarkt
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In 19B vindt (zie figuur 2.0) weer een sterke inkrimping van de vraag
naar leenkapitaal van de zijde van de lagere overheid plaats. Mede
hierdoor en het geringe bedrag aan aandelen- en obligatie-emissies heeft
de reeds in 195 2. begonnen verruiming van de kapitaalmarkt ten behoeve
van het bedrijfsleven zich ook in 195 3voortgezet.

Ook 1954 heeft zich nog gekenmerkt door een relatief overvloedig
aanbod, ook van risicodragend kapitaal. Hiervan is in het algemeen door
het bedrijfsleven weinig gebruik gemaakt. In de sector van de overheid
blijkt een toename van het beroep van de lagere overheid gecompen-
seerd te worden door een verminderde vraag van het Rijk. Ofschoon ook
in 1955 de markt nog ruim blijft, daalt - zoals uit fig. 19 blijkt - het netto
aanbod van het buitenlands kapitaal. De verminderde aankoop van
Nederlandse fondsen - waarschijnlijk in verband met de internationale
spanningen in die tijd - heeft zich ook in 1956 voortgezet. Zoals reeds
besproken, heeft in die tijd het bedrijfsleven ten gevolge van de loons-
verhogingen en de politiek van prijsstabilisatie, minder mogelijkheden
tot zelf-financiering gehad. Deze ontwikkelingen hebben met de ver-
mindering van de besparingen (zie fig. 18) en ondanks een geringer
beroep van het Rijk, geleid tot een duidelijke verkrapping van de kapitaal-
markt.

Ofschoon de aankopen van Nederlandse effecten door het buiten-
land weer stijgen en het Rijk nagenoeg van een beroep op de kapitaal-
markt afziet, zet de verkrapping van de kapitaalmarkt zich in 1957 in
versterkte mate voort. Zoals uit tabel 2. I blijkt, is met name het binnen-
lands aanbod van fondsen en spaarinstellingen aanzienlijk gedaald.
Deze teruggang is blijkens de cijfers in het verslag van de Nederlandsche
Bank! over dat jaar voornamelijk veroorzaakt door een daling van de
stortingsoverschotten bij de spaarbanken en landbouw-kredietbanken.

Daarnaast wijst de President van de Nederlandsche Bank in zijn
verslag nog op het streven naar een verbetering van de liquiditeit bij
deze instellingen, nadat in 1956 een belangrijke omzetting van liquidi-
teiten in kapitaalmarktbeleggingen had plaatsgevonden. Vanuit ren-
tabiliteitsoogpunt gezien, is dit streven nog gestimuleerd door de
mogelijkheid tegen hoge rente kasgeldleningen aan de gemeenten te ver-
strekken. Uit tabel 2. I blijkt tevens dat het reeds zeer hoge beroep van de
particuliere sector van 1956 nog overtroffen is door dat van 1957.

De algemene recessie van 1958 heeft ook voor de kapitaalmarkt
ontspanning gebracht en een daling van de inmiddels kras gestegen

Verslag van de Ned. Bank 1957, tabel j r , blz. 94.
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rente. De ontspanning is zowel veroorzaakt door een stijging van het
binnenlandse aanbod als door een daling van de vraag in de particuliere
sector. Daarnaast is evenals in 1957 de kapitaalmarkt gesteund door aan-
bod van buitenlands kapitaal.

De algemene ontspanning (zie fig. 20) komt, voor wat 1959 be-
treft, tot uiting in een toename van de vraag in de particuliere sector en
van het Rijk. Het binnenlandse aanbod blijftten gevolge van het geringere
aanbod van gezinnen en bedrijven (tabel 2I) evenwel nog terughoudend.
Evenals in 1958 blijkt de kapitaalmarkt nog in belangrijke mate te zijn
gevoed door een aanzienlijke import van buitenlands kapitaal. Mede
hierdoor eindigen - ook voor wat de kapitaalmarkt betreft - de vijftiger
jaren in een evenwichtige situatie.

4. DE FINANCIERING VAN DE LAGERE OVERHEID

Na de beschrijving van de kapitaalmarktontwikkeling rest ons nog het
antwoord op de belangrijke vraag naar de toereikendheid van het aan-
bod op de kapitaalmarkt. Is dit voldoende geweest voor de totale
financiering van de woningbouw?

Voor wat de financiering van de woningbouw betreft is bij hoofd-
stuk 6 reeds gewezen op het onderscheid tussen particuliere bouw - al
dan niet met premie - en de woningwetbouw. Bij de eerstgenoemde
categorie mag worden aangenomen dat de particuliere bouwers in het
algemeen de nodige gelden op lange termijn hebben kunnen aantrekken.

De vraag rijst of dit ook het geval is geweest bij de woningwetbouw.
Deze categorie is, althans tot I januari 1958, voornamelijk gefinancierd
door de gemeenten.

Aangezien de woningwetwoningen, zoals in tabel 17 van hoofdstuk
6 is gebleken, gemiddeld ongeveer 60% van de woningbouw in de vijf-
tiger jaren hebben bedragen, zullen wij voor deze categorie afzonderlijk
nagaan in hoeverre hiervoor het aanbod op de kapitaalmarkt toereikend
is geweest.

Ook hiervoor bieden de betreffende cijfers in de verslagen van de
Nederlandsche Bank waardevolle gegevens. Tabel 22 geeft vanaf 1953
een gedetailleerd overzicht van de kapitaaldienst van gemeenten en
provincies en het daaruit resulterende financieringstekort. Indien men
hieronder plaatst het in tabel 21 gegeven netto beroep van de lagere over-
heid op de kapitaalmarkt, verkrijgt men het liquiditeitstekort in deze
sector.
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T ABEL 22 - Overzichl op basis van de ftnanciin van de lagere ouerbeid l (in mi/joenen guldens en
afgerond op vee/voudenvan flo mi/joen)

Omschrijving I 19B I 1954 ~I 1956 I 1957 I 1958 I 1959

I. Saldo gewone dienst 450 4
10 I 380 490 BO 430 540

2.Kapitaaldienst van
gemeenten
a. Bruto uitgaven voor:
I. Woningbouw - 510 - 470 - 470 - 630 - 920 - 940 - 890
2.Openbare werken - 250 - 290 - 360 - 440 - 450 - 3So - 470
3.Nutsbedrijven - ISO - 150 - 190 - 220 - 230 - 210 - 210
4.Onderwijs - 100 - 140 - 160 - 190 - 220 - 180 - 230
5.Overige projecten - 190 - 260 - 290 - 350 - 370 - 340 - 400

--- --- --- ---
-1.230 -1.310 -1.470 -1.830 -2.190 -2.050 -2.200

b. Kapitaalontvangsten 1 180 190 110 230 280 480 880
--- --- --- ---

c. Saldo kapitaaldienst -1.050 -1.120 -1.360 -1.600 -1.910 -1.570 -1.320
3.Kapitaaldienst van
provicnien
a. Bruto uitgaven (-) - 70 - 70 - 80 - 13 - 140 - 120 - 140
b. kapitaalontvangsten 1 20 20 20 30 40 40 40

--- --- --- ---
Saldo kapitaaldienst - 50 - 50 - 60 - 100 - 100 - 80 - 100

4.Diverse posten - 20 - 120 - 40 - 20 - 60 - 20 - 10
--- --- --- ---

5.Financieringstekort
(I tim 4) - 670 - 880 -1.080 -1.230 -1.540 -1.200 - 890

6.Netto beroep op binnen-
landse kapitaalmarkt 470 670 670 760 610 loBO 1.180

--- --- --- ---
7.Liquiditeitstekort - 200 - 210 - 410 - 470 - 930 330 290
8.Netto plaatsing van onder-
handse vaste schuld bi]
geldscheppende instellingen 30 50 160 - 30 - 40 30 40

--- --- --- ---
9.Dekkingstekort (-)
(= 7 + 8) - 170 - 160 - 250 - 500 - 970 360 330

Excl. budgettaire ontvangsten aan afschrijvingen.
Bron: Verslagen van de Nederlandsche Bank.

Volgens de cijfers van tabel 22 zijn de op de kapitaalmarkt aangetrokken
middelen doorgaans niet toereikend geweest. Ook uit de cijfers met be-
trekking tot de netto vlottende schuld, welke in tabel 23 zijn samengevat,
blijkt hetzelfde.
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TABEL 23 - Oven:.i&ht nello vlollmtie sehuld van d8/agere oIJerheid1 (in miljoenenguldens)

Provincien Gemeenten Totale

Jaar Bruto Netto Bruto Netto netto

vlottende
Liquide

vlottende vlottende
Liquide

vlottende vlottende
activa activa schuldschuld schuld schuld schuld

1950 13 -33 -20 653 - 86 576 547
1951 29 -42 -13 1.129 -131 998 985
1952 29 -62 -33 387 -515 -128 -161

1953 20 -78 -58 328 -265 63 5
1954 16 -86 -70 390 -234 156 96
19H 15 -69 -54 473 -ZI5 258 204
1956 25 -52 -27 878 -129 749 722

1957 54 -73 -19 2.261 - 130 2.131 2.112

1958 50 -80 -30 1.553 -202 1.351 1.321

1959 42 -92 -50 1.217 - 184 1.033 983

Bron: Verslagen van de Nederlandsche Bank.

Ten einde de ontwikkeling van de financiering van de lagere overheid
nag duidelijker te kunnen aantonen, zijn de bedoelde ontwikkelingen in
figuur 21 ook in het vedoop van de tijd uitgezet.

De verkrapping van de kapitaalmarkt in 1951 blijkt duidelijk uit de
daling van het liquiditeitsoverschot en de stijging van de netto vlottende
schuld. Hieruit ontstaan de moeilijkheden, waarmede de gemeenten te
kampen krijgen, als ten gevolge van de maximum toegestane lening-
condities een beroep op de kapitaalmarkt en daarmede consolidatie van
de vlottende schuld onmogelijk wordt.

Tweemaal is de regering in 1951 overgegaan tot verhoging van het
door de ministers van Financien en Binnenlandse Zaken voor leningen van
lagere publiekrechtelijke lichamen voorgeschreven rentegamma.

Volgens de in november 1950 vastgestelde voorschriften was de
maximale rente voor leningen met een looptijd van 20 tot 30 jaar 3%.
In april 195 1 wordt de hoogste rentenorm voor leningen met een gemid-
delde looptijd van 15 jaar oflanger vastgesteld op 3,5%.

Deze verhoging wordt echter spoedig achterhaald door de rentestijging
op de kapitaalmarkt. Reeds in juli vindt een nieuwe verhoging plaats,
waarbij de bovenbedoelde hoogste rentenorm op 4% wordt vastgesteld.
Vooral de door de gemeenten gefinancierde woningbouw krijgt nu de
last van de financieringsmoeilijkheden te dragen. In de zomer van 1951
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wordt door een voorschrift van de minister van Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid verdere uitbreiding van vlottende schuld tegengegaan.
Rijksgoedkeuringen va or de uitvoer van woningbouwplannen worden
slechts verleend, indien de betrokken gemeenten die uitvoering door
middel van vaste leningen kunnen financieren. Mede hierdoor ontstaat de
reeds eerder besproken daling van de bouwactiviteit in dit jaar. Ten einde
in de kapitaalbehoeften te kunnen voorzien, gaan vele gemeenten eind
19~lover tot uitgifte van zgn. burgerzin-leningen.

Daarnaast worden onderhandse leningen bij het bedrijfsleven aan-
gegaan, waarbij aan de geldgevende bedrijven in bepaalde gevallen een
zeker woonvolume ten behoeve van hun personeel wordt verzekerd. Van
grote betekenis is de overeenkomst tussen de schatkist en de institutio-
nele beleggers. Deze laatsten verbinden zich dan om gedurende twee
jaar - van medio 19~ 1 tot medio 1953 - aan de gemeenten langlopende
leningen te verstrekken tot een totaal bedrag van f 347 miljoen. Van dit
bedrag hebben de levensverzekeringsmaatschappijen f 250 miljoen voor
hun rekening genomen.

De aanzienlijke stijging van het beroep van de lagere overheid op de
kapitaalmarkt (zie tabel 21) is mogelijk geworden door de reeds bespro-
ken verruiming van de kapitaalmarkt. Het ongekende omvangrijke be-
roep van 1952 loopt in I 9~3 terug tot f 470 milj oen. Het liquiditeitsover-
schot van 1952 blijkt (figuur 21) niet van lange duur te zijn. Zoals uit
tabel 22 blijkt, is in de jaren 1953 tot 19~6 het financieringstekort sterker
gestegen dan de middelen welke de gemeenten in die jaren op de kapitaal-
markt konden opnemen. De reeds besproken verkrapping van de kapitaal
markt brengt in I9~6 opnieuw financieringsmoeilijkheden. Binnen het
kader van het rentegamma kunnen, bij de gestegen rentevoet, onvoldoen-
de middelen op langere termijn worden aangetrokken. Bij de desondanks
sterk uitgebreide woningbouwproduktie is het gerealiseerde beroep op de
kapitaalmarkt dan ook slechts metf 100 miljoen toegenomen.

Uit de vergroting van de netto vlottende schuld blijkt hoe in toe-
nemende mate een beroep wordt gedaan op kort krediet. Deze ontwikke-
ling, waarvoor de President van de Nederlandsche Bank in zijn jaarver-
slagen bij herhaling waarschuwt, noopt de overheid tot ingrijpen.

Met het schrijven van 12 december I9~6 verzoekt de minister van,
Binnenlandse Zaken de gemeentebesturen geen nieuwe kapitaalwerken
of -bestedingen te beginnen, indien deze leiden tot een vergroting van de
kasgeldschuld.

Ondanks deze maatregel en een overeenkomst tussen de minister
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PIG UUR 2 I - OverzichJ van de ftnanciile situati« van de lagere overheidr in miljoenen guldens
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\J financierings -
te kert op kasbasis

van Financien met levensverzekeringsmaatschappijen en pensioen-
fandsen inzake een in 1957 en 1958 aan de Bank voor Nederlandse
Gemeenten te verstrekken lening ten behoeve van de waningbauw,
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stijgen ten gevolge van de reeds in uitvoering zijnde projecten ook in
1957 de uitgaven van de gemeenten (tabel 22) en de vlottende schuld
(tabel ay) nog onrustbarend.

Het tekort aan vaste dekkingsmiddelen leidt, als in het derde kwar-
taal een deel van de vlottende schuld wordt opgevraagd en verdere
plaatsing onmogelijk blijkt, tot ernstige moeilijkheden. Door het ver-
lenen van een liquiditeitskrediet van het Rijk aan de Bank voor Neder-
landse Gemeenten wordt een kredietcrisis echter voorkomen.

Naast de bovengenoemde maatregelen verschijnt op IZ juli 1957
een circulaire van de minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid.
Deze maakt een einde aan het in uitvoering nemen van investeringen,
zonder middelen op lange termijn.

De investeringen worden, behalve door de genoemde voorwaarden
en de ministeriele circulaire van 1957, ook beperkt door een strenge
controle op het naleven van de rentevoorschriften.

Raadsbesluiten tot het aangaan van leningen tegen afwijkende
voorwaarden worden in strijd geacht met het algemene belang en door de
Kroon vernietigd. De regering heeft hierdoor een tegen elkaar opbieden
van gemeenten trachten te voorkomen en de gevolgen van de rente-
stijging voor de huren te beperken. Als in het laatste kwartaal van 1957
niet anders dan tegen 6% kan worden geleend, wijst de regering de ge-
meenten op de noodzaak van centralisatie van de vraag naar kapitaal
tegen van het rentegamma afwijkende voorwaarden. Dergelijke leningen
mogen slechts geaccepteerd worden, indien deze haar door de Bank van
Nederlandse Gemeenten worden aangeboden.

In oktober 1957, als de rente op de kapitaalmarkt tot bijna 6% is ge-
stegen, doet de Bank voor Nederlandse Gemeenten een beroep op de
openbare emissiemarkt door uitgifte van de eerste Nationale Woning-
bouwlening 1957 tegen een rente van 6%. Op deze lening wordt voor
het zeer hoge bedrag van f 394 miljoen ingeschreven. Een tweede
Nationale Woningbouwlening - in november 1957 bestaande uit rente-
spaarbrieven met een rendement van 5,5% - slaagt voor f 234 miljoen.
Ten einde de invloed van de hogere rente op de huren te voorkomen,
worden door het Rijk aan de gemeenten rentetoeslagen toegezegd, waar-
door de rentelast voor de gemeenten op 4% bleef gefixeerd.

Mede door de hierboven beschreven maatregelen tegen verdere in-
flatoire financiering wordt eind 1957 het evenwicht tussen bestedingen en
middelen hersteld, waardoor een einde komt aan de conjuncturele over-
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spanning. Deze blijkt uit de ontwikkeling op de kapitaalmarkt waar in
1958 het binnenlands aanbod met /540 miljoen toeneemt (tabel 2.1).
Het financieringstekort van de lagere overheid daalt hierdoor met / 340
miljoen (tabel 2.2.),waardoor het liquiditeitstekort verandert in een over-
schot. Ondanks de daling van het beroep op de kapitaalmarkt blijft,
mede door het toezicht van de regering op de omvang van de gemeente-
lijke kapitaalultgaven, ook in 1959 een liqulditeitsoverschot gehandhaafd.

5. DE FINANCIERING VAN DE CENTRALE OVERHEID

In hoofdstuk 6 hebben wij reeds gewezen op de overheidssubsidies met
behulp waarvan de overheid getracht heeft zowel de huren te beheersen
als de woningbouwbedrijvigheid te bevorderen,

TABEL 24 - Rfjksuitgaven len behoeve van de woningbouw

Nationaal Rijksuitgaven ten beboeve van de woningbouw

Jaar inkomen Woning- In % van betHuur-netto bouw- Totaal nationalesubsidies 1marktprijzen premies • inkomen
I

I

I1950 17.168 37 I 38 0,22

1951 19.513 44 14 58 0,30

1952 20·335 58 54 II2 0,55

1953 21.836 66 64 13° 0,60

1954 24·557 99 89 188 0,77
27.568

.
1955 120 102 222 0,80

1956 29.604 125 II9 244 0,82

1957 32'°36 II7 150 267 0,83

1958 32.461 120 203 323 1,00

1959 34.970 122 250 373 1,07

Bron C.B.S. Nationale rekeningen 1960, tabel 38.
Bron C.B.S. Nationale rekeningen 1960, tabel 40.

Volgens de in tabel 2.4 gegeven cijfers is de subsidielast zowel absoluut
als relatief aanmerkelijk toegenomen.
Ten einde de invloed van de centrale overheid op de algemene conjunc-
tuur te kunnen nagaan, dienen wij echter ook na te gaan hoe de verhou-
ding is geweest tussen de totale ultgaven van het Rijk en de beschikbare
middelen en hoe het Rijk gereageerd heeft op de kapitaalbehoefte in de
andere sectoren.

In het voorgaande - met name bij de bespreking van de situatie op
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de kapitaalmarkt - hebben wij reeds kunnen constaren hoe in sommige
gevallen bijvoorbeeld eentoename van het beroep van de lagere over-
heid is gecompenseerd door een verminderde vraag van het Rijk,
Duidelijk blijkt dit (zie tabel zr) bijv, uit de jaren 1951 en 1952 waarin
.het beroep van het Rijk op de kapitaalmarkt negatief is geweest. Uit
figuur 20 zien wij verder dat de vraag van het Rijk tegengesteld is aan die
~van de lagere overheid.

De reacties van het Rijk blijken, behalve uit het beroep op de kapitaal-
markt, uiteraard ook uit het verloop van de belastingdruk en de uitgaven.
Het saldo van deze posten vormt dan het financieringsoverschot c.q.
-tekort. In figuur 22 is het verloop van deze - aan opgaven van het
Centraal Planbureau ontleende - gegevens in de tijd weergegeven.

Uit het verloop van belastingdruk en uitgaven blijkt datvan 1950 tim
1953 een financieringsoverschot heeft bestaan. De uitgaven van het Rijk
zijn tot en met 1953 beneden debelastingbaten (minus subsidies) gebleven.

De vermindering welke daarna tussen beide grootheden onstaat, is
onder meer veroorzaakt door een daling van de belastingdruk in 195 3
en de stijging van de uitgaven ten behoeve van defensie en herstel van de
schade ten gevolge van de watersnood. Ondanks deze hoge uitgaven is,
mede dank zij een voortgezet inhalen van belastingachterstand, een midde-
,lenoverschot behaald. Het aanzienlijke beroep dat desondanks - in ver-
band met verwachte behoeften voor 1954 - op de kapitaalmarkt is
gedaan (zie tabel 21), betekent dan ook een voortzetting van de deflatoire
druk van de voorafgaande jaren. Deze druk wordt echter meer dan
gecompenseerd door de inflatoire invloed van het buitenland en de op-
leving van de binnenlandse conjunctuur. Deze leiden in 1955 tot toe-
name van de conjuncturele spanningen. Ook nu tracht de overheid, mede
in verband met het inmiddels ontstane financieringstekort, een matigende
invloed uit te oefenen door een aanzienlijk beroep op de kapitaalmarkt te
doen.De hausse welke, zoals wij hebben gezien, in 1956 heeft geleid tot
'een verstoring van het evenwicht tussen nationale middelen en beste-
dingen, leidt ook voor de centrale overheid tot een verslechtering van de
financiele situatie. Ondanks eigen financieringstekort, o.a, veroorzaakt
,door het inhalen van een achterstand in de defensie-uitgaven, heeft het
Rijk door een bewuste beperking van het beroep op de kapitaalmarkt ZQ

veel mogelijk getracht de financiering van de gemeentelijke woning-
bouwinvesteringen te garanderen. Het tekort aan vaste dekkingsmiddelen
kon daarmede echter niet worden voorkomen en heeft in 1957, zoals
wij bij de bespreking van de financiering van de lagere overheid heb-
ben gezien, geleid tot een kredietcrisis in deze sector. Het Rijk ziet zich
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dan genoodzaakt tot een bedrag van circa f 530 miljoen liquiditeitsvoor-
schotten te verstrekken aan de Bank voor Nederlandse Gemeenten, ten
einde te voorkomen dat in financiele nood geraakte gemeenten haar
betalingen zouden moeten staken. Uit figuur 22, waarin bovengenoemde
hulp van het Rijk nog buiten beschouwing is gebleven, blijkt dat in
1957 het financieringstekort van de centrale overheid is verminderd door
verhoogde belastingen en door vermindering van de uitgaven in het
kader van de bestedingsbeperking. Verder zien wij dat de na 1955 inge-
treden stijging van de belastingdruk zich, ten gevolge van de verhoging
van de belastingtarieven, ook in 195 8 heeft voortgezet.

De algemene opleving in 1959 blijkt ook uit de verbetering van de
Rijksfinancien. Voor het eerst sinds 1955 wordt weer een financierings-
overschot bereikt. Ondanks de omstandigheid dat de uitgaven veel
lager zijn dan in 195 8 en de belastingontvangsten - blij kens het cornmen-
taar in het verslag van de Nederlandsche Bankl- meevallen, doet het Rijk
in 1959 een grater beroep op de kapitaalmarkt dan in 1958. Het Rijk tracht
hier door binding van de liquiditeiten, welke mede door omvangrijke
verkopen van effecten zijn ontstaan, een deflatoire invloed uit te oefenen
op de expansie welke dan weer ontstaat.

6. SAMENV ATTING

Zoals in het begin van dit hoofdstuk is opgemerkt, hebben wij de kapi-
taalmarkt in de vijftiger jaren onderzocht, ten einde de relatie tussen
algemene conjunctuur en de woningbouwbedrijvigheid te leren kennen.

De conclusies welke wij dienaangaande thans kunnen maken zijn
overeenkomstig onze analyse van de feitelijke situatie als voIgt samen te
vatten:

De beteeenis van bet particuliere krediet
Uit de ontwikkeling van het hypothecaire krediet is gebleken dat de
groei hiervan aanzienlijk minder is geweest dan de toename van de
investeringen in de woningbouw.
De feitelijke ontwikkelingen op dit punt bevestigen de reeds in
vroegere literatuurstudies opgemerkte tegengestelde beweging
tussen discontovoet en verstrekte hypotheken.
De levensverzekeringsmaatschappijen zijn - met name door de
onderhandse leningen - van grote betekenis geweest voor de
financiering van de woningbouw.
Zie verslag van de Nederlandsche Bank 1959, bIz. 106.
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De inuloed van de algemene situatie
De verkrapping van de kapitaalmarkt rond 195 I en 1957 en de daar-
door ontstane moeilijkheden voor de financiering van de woning-
bouw bevestigen de 'averechtse' invloed van de opgaande conjunc-
tuur op de woningbouw.
De snelle opleving van de bouwbedrijvigheid kort na de tijdens de
recessies ontstane ruimte op de kapitaalmarkt is typerend voor de af-
hankelijkheid van het bouwbedrijf van de situatie op deze markt.

De financiering van de lagere ouerbeid
Het aanbod van kapitaal op lange termijn is, bij het gegeven rente-
gamma veelal en met name bij de bovenste omslagpunten van de con-
junctuurbeweging niet toereikend geweest voor de financiering van
de woningwetbouw.
De uitbreiding van de woningbouwproduktie bij deze bovenste
omslagpunten is gefinancierd met behulp van kortlopende in-
fiatoire middelen.
De hierdoor veroorzaakte financieringsmoeilijkheden hebben o.m.
geleid tot een centralisatie van de kredietverstrekking onder toe-
zicht van het Rijk.

De inuloed van de centrale ouerbeid
Het overheidsbeleid is zowel gericht geweest op de bevordering
van de bouwproduktie als op de beheersing van huurprijzen.
Ten einde ondanks bovengenoemde huurbeheersing toch de finan-
ciering van de woningbouw mogelijk te maken, heeft de centrale
overheid geholpen door subsidies, kredietfaciliteiten, overeen-
komsten met institutionele beleggers en matiging van het eigen be-
roep op de kapitaalmarkt.
De beheersing van de inflatoire ontwikkelingen tijdens de opgaande
conjunctuur heeft voor wat de woningbouw betreft geleid tot ver-
hoging van de subsidies! en beperking van de produktie.

De in dit hoofdstuk gegeven analyses van de feitelijke ontwikkelingen
zijn, behalve voor het opsporen van wetmatigheden tussen de algemene
conjunctuur en de bouwbedrijvigheid, ook van belang voor de beoorde-
ling van het daarbij gevoerde overheidsbeleid. Hierop zal in het volgende
hoofdstuk worden ingegaan.

nl. de rentestijging in verband met de 6,5%- en 5,5%-leningen in 1957.
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1. DE SITUATIE MET BETREKKING TOT DE CONJUNCTUUR

Met behulp van het feitenmateriaal uit de hoofdstukken 4 tot en met 7zullen
wij thans trachten een beoordeling te geven van het gevoerde beleid en na-
"gaanin hoeverre rut doelmatig is geweest voor de woningbouwproduktie.

Zoals wij voornamelijk in hoofdstuk 7 hebben gezien, heeft de alge-
mene conjunctuur de kapitaalvoorziening voor de woningbouw en
daarmede de bedrijvigheid in deze sector duidelijk belnvloed, Wij rue-
nen derhalve ook na te gaan in hoeverre het overheidsbeleid met betrek-
king tot de woningbouw doelmatig is geweest in verband met een
inpassing daarvan in het conjuncturele bestel. Ons oordeel zal daarbij
allereerst gefundeerd moeten zijn op een zo goed mogelijk inzicht in de
conjuncturele situatie.

Zoals in hoofdstuk 4 is vermeld, is in de vijftiger jaren ons nationale in-
komen in lopende prijzen ongeveer tweemaal zo groot geworden. Deze
expansie - welke mede als gevolg van bevolkingsgroei en industrialisatie
is ontstaan - heeft, behoudens onderbrekingen in 195 2 en 1958, een over-
wegend opgaande conj unctuur en grate investeringsactiviteit veraorzaakt.
De omvang van de bruto-investeringen in vaste activa steeg in rue jaren
met ongeveer 60%. De bouwproduktie, welke gemiddeld ongeveer de
helft van de totale bruto-investeringen vergde, is vrijwel in dezelfde mate
toegenomen. Dat deze graei van de bouwinvesteringen niet zonder
spanningen is gerealiseerd, kan worden afgeleid uit de aanzienlijke
prijsstijgingen.

Uit tabel 2 van hoofdstuk 4 voIgt, dat de woningbouwpraduktie in
1950 ongeveer 1/4 bedraagt van de totale bouwinvesteringen en daarna
geleidelijk oploopt tot ongeveer 1/3' Ook in deze sector (zie figuur 4)
hebben zich aanzienlijke prijsstijgingen voorgedaan.
Inhoofdstuk 7 werd de averechtse invloed van de algemene conjunctuur
gedemonstreerd, doordat het aanbod van kapitaal op lange termijn, bij
het gegeven rente gamma, niet toereikend is geweest voor de financiering
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van de relatief grote hoeveelheid woningwetbouw. Ondanks de hulp van
de centrale overheid in de vorm van subsidies, overeenkomsten met
institutionele beleggers en streven naar matiging van de eigen uitgaven
is de uitbreiding van de woningbouw - met name in de hausse rond
1956 - in belangrijke mate gefinancierd met behulp van kortlopende
inflatoire middelen.

Evenals in 1951 ontstond overbesteding en leidde de schaarste aan
kapitaal daarna tot stagnaties in de economische ontwikkeling en tot een
korte en milde recessie, In beide gevallen zijn daarbij en de bestedingen
en de vergunningen tot bouwen beperkt, Het is niet verwonderlijk dat de
discontinuiteit welke hierdoor in de bouwproduktie ontstond, verbazing
en ontstemming heeft gewekt. De vraag rijst hoe een dergelijke con-
junctuurpolitiek te rijmen valt met een beleid dat anderzijds streefde naar
bevordering van woningbouwproduktie en verhoging van de arbeids-
produktiviteit. Alvorens hierop in te kunnen gaan, is eerst een nadere
bespreking gewenst van de beleidsinstrumenten welke de overheid ge-
hanteerd heeft bij haar conjunctuurpolitiek en het effect daarvan op het
conjunctuurverloop.

2. DE CONJUNCTUURPOLITIEK

~ud~ettaireinstru~enten

Bij de bespreking van de conjunctuurpolitiek zullen wij achtereenvolgens
aandacht schenken aan de budgetpolitiek van de overheid, de monetaire
maatregelen en de politiek met betrekking tot lonen en prijzen.

Voor wat de budgettaire instrumenten betreft is door het Centraal
Planbureau! nagegaan welk effect de budgettaire impulsen hebben veroor-
zaakt. In bijlage 4 zijn hiertoe de impulsen als gevolg van mutaties in
overheidsconsumpties en -investeringen, tariefveranderingen met be-
trekking tot de belastingen, overdrachten en prijsmaatregelen - al naar
gelang deze de spanningen tenderen te stimuleren resp. te verminderen-
voorzien van een plus-teken resp. min-teken. De totaalbedragen welke
daaruit resulteren, zijn uitgedrukt in procenten van het bruto nationale
produkt in het voorafgaande jaar. In tabel 25 zijn de aldus berekende
impulsen vergeleken met het niveau van de werkeloosheid en de stand
van de deviezenvoorraad.

Centraal Planbureau, Conjunctuurpolitiek in en om de jaren vijftig. Monografieen
no. 8. 's-Gravenhage 1963.
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TABEL 25 - Totaal van de bllligellaire impulJtn versus werkelooJheid en deviezenvoo"ood

Gewogen impulsen Werkeloosheid Deviezenvoorraad
Jaar in % van het in % van de in maanden

nationaal inkomen afhankelijke goedereninvoer 1

in voorafgaand jaar beroepsbevolking

1950 2,4 2,4 1,4

1951 2,6 2,7 1,8

1952 0,4 4,1 1,8

19B 4,0 4,6 4,8

1954 3,1 2,8 5,4

1955 4,5 1,9 4,8

1956 4,1 1,4 4,3

1951 2,0 1,0 2,9

1958 0,5 2,4 3,0

1959 0,3 2,7 4,8

Per 1 januari.

Zoals uit tabe1 25 voIgt, verlopen de werkeloosheidcijfers, zij het - zoals
in 195 8 en 1959 - soms na een enigszins verlate reactie, contrair aan de
impulsen.

In de betreffende studie van het C.E.P. wordt opgemerkt, dat het
totale verloop van de impulsen slechts door een beperkt aantal wordt
bepaald. Uit bijlage 4 blijkt hoe de investeringen van de lagere overheid
- in belangrijke mate samenhangend met de woningbouw - procyclisch
werken. Opmerkelijk is ook de omvang van de belastingverlaging in de
hausseperiode 1954- 1956.

Monetaire instrumenten

Zoals wij in hoofdstuk 7 reeds zagen, heeft de overheid met diverse
middelen de kredietverlening beinvloed. Duidelijk voIgt dit uit de voor-
schriften voor de lagere overheid met betrekking tot het rentegamma voor
langlopende leningen. Ook uit de wijze waarop de centrale overheid heeft
gereageerd op de situatie met betrekking tot de kapitaalmarkt valt een
bewuste beinvloeding van liquiditeiten en investeringen af te leiden.

Opmerkelijk is ook de directe invloed van het Rijk zoals deze blijkt
uit overeenkomsten tussen schatkist en institutione1e beleggers, de
circulaire van juli 1957 betreffende het in uitvoering nemen van investe-
ringen door de lagere overheid zonder middelen op lange termijn, het
liquiditeitskrediet in 1957 aan de Bank van Nederlandse Gemeenten en
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de centralisatie van de vraag van de lagere overheid naar kapitaal tegen
van het rentegamma afwijkende voorwaarden.

Ook door de Centrale Bank zijn kredietpolitieke maatregelen ge-
nomen. Bind 1950 en begin 195 I werd de kredietverlening door het
bankwezen beperkt en een kredietplafond ingesteld. In 1954 werd mede
in verband met een mogelijke open-markt politiek van de Nederlandsche
Bank een belangrijk deel van de liquide middelen van de banken gebon-
den door het afgeven van langlopend schatkistpapier.In 1955 vond over-
leg met het bankwezen plaats om te komen tot een beperking van het
afbetalings- en investeringskrediet, terwijl in 1957, toen de monetaire
spanningen een hoogtepunt bereikten, overgegaan werd tot kwantitatie-
ve kredietbeperking.

Naast bovengenoemde rnaatregelen valt in de vijftiger jaren een
duidelijke discontopolitiek van de Centrale Bank waar te nemen. In
figuur 23 zijn de veranderingen van de discontovoet vergeleken met de
indexcijfers met betrekking tot de bruto-investeringen.

Alhoewel een teruggang in de investeringen in het algemeen mede
afhankelijk is van bestaande liquide reserves en derhalve niet zonder
meer aan discontoverhogingen kan worden toegeschreven, blijkt uit
figuur 23 toch een duidelijk effectvan de monetaire rnaatregel.

Lones enpr!fzcn
In hoofdstuk 5 spraken wij reeds over de geleide loonpolitiek in verband
met de ontwikkeling van de bouwkosten en het beleid met betrekking
tot de bevordering van de arbeidsproduktiviteit.

Het loonpeil was daarbij aanvankelijk gebonden aan de kosten voor
het levensonderhoud. Daarnaast werd de loonpolitiek beheerst door een
streven naar objectieve maatstaven voor de bepaling van functielonen,
op tijdstudienormen berustende prestatiebeloning e.d. De spelregels van
deze systemen en het gemeenschappelijk besef bij partijen met betrek-
king tot de noodzaak van loonbeheersing hebben - met name in het
begin van de vijftiger jaren - het overleg tussen partijen bevorderd.

Deze situatie heeft echter niet lang geduurd. In 1954 wordt de mogelijk-
heid geopend voor uniforme welvaartsloonronden. Met de toename van
de welvaart worden zowel de weerstanden tegen de geleide loonpolitiek
als de meningsverschillen over de verdeling van de welvaartsvermeerde-
ring echter groter. Ofschoon de discussies hierover reeds in 1955 begin-
nen, besluit de regering eerst in mei 1959 tot een grotere mate van
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FIGUUR 23 - Bruso invuteringen en discontovoeJ
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bedrijfstakgewijze differentiatie in de loonvorming en het leggen van een
grotere verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven zelf. De loonpolitiek
is in de vijftiger jaren dan ook overwegend bepaald geweest door
centrale leiding en uniforme loonronden. Daarnaast hebben verschillende
incidentele aanpassingen plaatsgehad. Figuur 24, ontleend aan ge-
gevens van het Centraal Planbureau! toont de ontwikkeling met betrek-

C.E.P. 1961, bijlage C. 2, en nota conjunctuurpolitiek in en om de jaren vijftig (tabel 6,

biz. 25).
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FIG UUR 24 - Loonsom per werknemer, leosten uoor levensonderhoud en arbeitisproduletiviteit verSUI
de werleeloosheid
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king tot de lonen, kosten voor levensonderhoud en arbeidsproduktiviteit
versus de mutaties in de werkeloosheid.

Uit figuur 2.4blijkt dat de stijging van de loonsom per werknemer
aanzienlijk sterker is geweest dan de toename van de kosten voor levens-
onderhoud. Opvallend is ook de ontwikkeling van lonen en arbeids-
produktiviteit. Volgens figuur 2.4is de loonsom per werknemer sterker
gestegen dan de arbeidsproduktiviteit, Mede hierdoor zijn, met enige
vertraging, ook de kosten voor levensonderhoud toegenomen.

In hoeverre is het loonpeil gebruikt als een instrument van econo-
mische politiek?

Alvorens hierop te antwoorden kan men zich zelfs afvragen of men
bij de loonvorming met economische politiek moet rekening houden.

Deze vraag kan, indien de werkgelegenheid primair wordt gesteld,
in het algemeen bevestigend beantwoord worden. Een aanpassing aan de
buitenlandse ontwikkeling is dan, gezien de zeer open economie van ons
land en het systeem van vaste wisselkoersen, noodzakelijk.

Over de in de praktijk te volgen politiek en te verwachten gevolgen
lopen de meningen echter sterk uiteen-.

Dit is ook bij de S.E.R. het geval geweest. Als rand 1955 de vraag
gesteld wordt of de lonen wel gelijke tred houden met de algemene wel-
vaartsvermeerdering, constateert de S.E.R. dat - op grond van de verge-
lijking tussen de ontwikkeling van de loonsom per hoofd van de in de
bedrijven werkzarne beroepsbevolking en de ontwikkeling van het
nationale inkomen per hoofd van de actieve beroepsbevolking - niet van
een achterstand in de loonontwikkeling kan worden gesproken. Reke-
ning houdend met de omstreeks 1957 in het uitzicht gestelde verruiming
van de secundaire arbeidsvoorwaarden, de invoering van de algemene
ouderdomsverzekering en compensaties voor te verwachten huurver-
hoging, waarschuwt het rapport tegen een verhouding van bovenbe-
doelde inkomens welke hoger zou liggen. De realisering daarvan zou,
aldus het rapport, grate gevaren met zich mee kunnen brengen. De Raad
meent nochtans niet de in feite te volgen loonpolitiek uitsluitend te
kunnen baseren op de ontwikkeling van de normale inkomensverhou-
dingen. Over het wei te kiezen uitgangspunt wordt echter geen overeen-
stemming bereikt.

Zie o.rn. Preadviezen VOO! de Vereniging voor de Staathuishoudkunde betreffende het
.systeem van loonvorming. 's-Gravenhage 1960.
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In hoeverre hebben de feitelijke loonpolitiek en loonsverhogingen de
conjunctuur beinvloed.
Uit de tegengesteld verlopende bewegingen van lonen en werkeloosheid
(zie 6guur 2.4) zou men kunnen concluderen dat de lonen in feite meer
afhankelijk zijn geweest van de situatie op de arbeidsmarkt dan van het
systeem van loonvorming. Wij dienen hierbij evenwel niet te vergeten
dat het loonpeil in het begin van de vijftiger jaren duidelijk gebonden is
geweest aan de kosten van levensonderhoud en de maatregelen ten be-
hoeve van de bestedingsbeperking. Deze vallen samen met de reces-
sies rond 1952. en 1958 en dus met de stijging van dewerkeloosheidin die
jaren. De geringe loonsverhogingen in de jaren 1952./1953 en 1957/1959
hebben, zoals in de eerder genoemde nota van het Centraal Planbureau-
wordt opgemerkt, bijgedragen tot de verbetering van de betalings-
balans en een stimulans voor de vergroting van de uitvoer en van de in-
vesteringen.

Minder duidelijk is het effectvan de loonsverhogingen in de opgaan-
de conjunctuur. Hierover is men blijkens de vele discussies en polemische
beschouwingen nog niet tot algemeen aanvaarde opvattingen gekomen.

Het al dan niet procyclische effect van loonsverhogingen zal in het alge-
meen bepaald worden door de mate waarin loonsverhogingen de afzet
stimuleren dan wel kostenverhogingen veroorzaken. Indien men - zoals
Den Uyl doet in zijn preadvies- - primair let op het kostenaspect, zal een
laag-houden van de lonen in de oplopende conjunctuur eerder een accele-
rator dan een rem zijn in de cyclus. Hij voegt daaraan toe dat het te laat
invoeren van loonsverhogingen een van de voornaamste gebreken van
de loonpolitiek in de na-oorlogse periode is geweest. Een juiste 'timing'
van loonsverhogingen is zijns inziens dan ook belangrijker dan de vraag
naar de differentiatie van de lonen.

Ook Hessel- attendeert op het gevaar van een te langzame aanpassing.
Hij wijst erop, dat hij daarbij niet teruggrijpt op de onderconsumptie-
theorie, omdat hij niet een te lage, maar een te late loonsverhoging
bestrijdt. Ben eerdere loonsverhoging zal tot een geringere winstaccumu-
latie leiden en daarmede de liquiditeitsruimte en dus de stijging van de in-
vesteringen beperken. De greep van de monetaire autoriteiten zou dan

Conjunctuurpolitiek in en om de jaren vijftig, blz. 2.
Zie O.m. Preadviezen voor de Vereniging voor de Staathuishoudkunde betreffende het
systeem van loonvorming.
W. Hessel, 'Winstinflatie' en loonpolitiek. E.S.B. 2-12-1959.
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zijns inziens wellicht versterkt worden, waardoor aan conjunctuur-
politieke rnogelijkheden wordt gewonnen.

Op deze zienswijze wordt - in hetzelfde z.s.a-nummer- gereageerd door
Witteveen en Andriessen.

Witteveen merkt daarbij op dat de toeneming van de liquiditeits-
ruimte, waarover Hessel zich veron trust, een potentieel inflatiegevaar
inhoudt, dat later actueel kan worden; het ontstaan van die liquiditeits-
ruimte op zichzelf is echter een deflatoir element. Ben vervroeging van de
loonsverhoging in het begin van een expansie, terwijl in de naaste
toekomst nog verdere bestedingsverruimende impulsen zijn te ver-
wachten, kan slechts verwarring veroorzaken.

Andriessen wijst erop dat de investeringsactiviteiten meer afhangen van
afzetverwachtingen dan van liquiditeitsomstandigheden. Loonsver-
hogingen in een vroeg stadium van de hoogconjunctuur en met name als
ze nog niet verdiend zijn door een adequate produktiviteitsstijging, zijn
allerminst gunstig voor de export.

.Andriessen! wil wat loonsverhogingen reserveren voor de laag-
conjunctuur. Ben soort anti-cyclische loonpolitiek dus, welke een zekere
gelijkmatigheid brengt in het verloop van de consumptie. Dit is z.i.
iets heel anders dan de door Hessel bepleite procyclische loonpolitiek
welke in de hoogconjunctuur de consumptie nog verder stimuleert.

Ten einde de feitelijke ontwikkeling te analyseren is in figuur 2.5de loon-
som per werknemer in de bedrijven vergeleken met de volumina van de
particuliere consumpties en de bruto investeringen in vaste activa door
de bedrijven, inclusief de woningbouw. .

Uit figuur 25 zien wij dat de investeringen in de jaren 1953 tim 1956
sterker zijn gestegen dan de loonsom per werknemer.

In 1956 verandert het beeld. De lonen stijgen dan nog sterker - als
gevolg van de welvaartsloonronde in dat jaar - terwijl de investeringen
duidelijk minder sterk toenemen. Daarnaast is de verminderde toename
van de investeringen welke, zoals blijkt, reeds in 1955 begint, belnvloed
door de reeds genoemde politiek van prijsstabilisatie rond 1955. Deze
heeft, zoals wij in hoofdstuk 7 hebben gezien (figuur 18), geleid tot een

J. E. Andriessen: De conjunctuurpolitiek in Westeuropees verband. Inaugurale rede

Amsterdam 1959, biz. 8.
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FIGUUR 2:5 - Verge/fiking lIan tU Ioononlwikke/ing mel die lIan inllesleringen en consump#u
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vermindering van de besparingen en een verkrapping van de kapitaal-
markt.

De krasse daling van de investeringen in 1958 is een duidelijk ge-
volg van de genoemde bestedingsbeperkende maatregelen en de ver-
hogingen van het disconto in 1957 (zie figuur 2.3).

Voor wat het volume van de consumpties betreft, blijkt dat deze in
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de periode 1954 tim 1956 onder invloed van de vrijwel gelijkblijvende
kosten voor levensonderhoud nagenoeg parallel verlopen met de ont-
wikkeling van de loonsom per werknemer. Opvallend is daarbij het
samenvallen van de vermindering van de consumpties en de toename van
de kosten voor levensonderhoud in 1951 (fig. 24). Deze stijging is niet
aileen een gevolg van de loonsverhogingen in 1956, doch echter ook van
autonome mutaties als de huurverhoging in 1951 en de vermindering
van subsidies in het kader van de bestedingsbeperking.

Uit bovenstaande analyse zien wij, dat het conjunctuurbeleid tot
overwegend procyclische effecten heeft geleid. De toename van de inves-
teringen, welke in de jaren 1953 tim 1956 sterker was dan bij de lonen,
kan echter niet zonder meer aan toegenomen winsten als gevolg van
achtergebleven loonsverhogingen worden toegeschreven. Ook de meer
autonome uitbreidingsinvesteringen ten behoeve van de woningbouw
zijn van invloed geweest. In de latere Ease van de hoogconjunctuur,
namelijk in 1956, hebben de loonsverhogingen en de politiek van prijs-
stabilisatie evenwel geleid tot vermindering van de besparingen en daar-
door in 1957 de omslag van de hoogconjunctuur bevorderd. Deze is,
zoals wij in hoofdstuk 7 hebben gezien, echter ook bevorderd door de
inflatoire financiering van de woningbouwinvesteringen door de lagere
overheid. Aangezien deze financiering beinvloed is door het centrale
beleid met betrekking tot rentevoet en huren, heeft ook langs deze weg
de prijspolitiek procyclisch gewerkt.

Samenvattend kunnen wij, mede op grond van hetgeen in hoofdstuk 7 is
opgemerkt over de verlaging van de belastingdruk (zie figuur za),
concluderen dat het beleid van de overheid de hoogconjunctuur in het
algemeen procyclisch heeft beinvloed. Hetzelfde kan gezegd worden van
de maatregelen in 1951 en 1958. De recessie, als gevolg van de daaraan
voorafgaande overbesteding, is versterkt door de maatregelen met be-
trekking tot de bestedingsbeperking.

In het hiernavolgende zullen wij nader ingaan op de doelmatigheid
van de gevoerde conjunctuurpolitiek en de gevolgen welke dit beleid
heeft gehad voor de woningbouwproduktie.
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3. BEOORDELING VAN DE CONJUNCTUURPOLITIEK

Wi; zullen thans ttachten na te gaan in hoeverre de overheidsmaatregelen
doelmatig zijn geweest voor het bevorderen van de woningbouw-
produktie.

Ben doelmatigheidskritiek vergt een toetsing van de feitelijke
resultaten aan de gestelde doeleinden. Men dient daarbij evenwel ook
rekening te houden met de mogelijkheid dat de feitelijke resultaten van
de verwachte kunnen afwijken, omdat de gestelde doeleinden niet afge-
stemd zijn op de mogelijkheden in een bepaalde situatie.

Zo is in ons land in de vijftiger jaren primair gestreefd naar werk-
gelegenheid. Op grond hiervan en het peil van onze welvaart in het begin
van de vijftiger jaren is het verklaarbaar dat aanvankelijk het overheids-
beleid gericht was op de beheersing van prijzen en lonen. Mede onder
invloed hiervan steeg de vraag van het buitenland.

Inde periode van hoogconjunctuur welke ontstond na 1952, is onze
produktie echter niet zozeer door de vraag naar goederen dan wel door
het aanbod van de produktiefactoren bepaald. Ondanks deze veranderde
situatie zijn, in verband met de geleide loonpolitiek, de prijzen en met
name die van de huren onder controle van de overheid gebleven.

Uit onze studie met betrekking tot het aanbod van arbeid en kapitaal is
verder gebleken, dat ook in de vijftiger jaren de hoogconjunctuur
weinig gunstig is geweest voor een uitbreiding van de woningbouw-
produktie. Wi; zullen de doelmatigheid van het overheidsbeleid derhalve
trachten te toetsen door na te gaan of de conjunctuurpolitiek en het daar-
bij gevoerde loon- en prijsbeleid effect heeft gehad op een vermindering
van de ongunstige invloed van de conjunctuur op het aanbod van arbeid
en kapitaal ten behoeve van de produktie in de woningbouw.

Het aanbod van arbeid

In hoofdstuk 5 is behandeld, hoe de overheid getracht heeft om door
middel van een op tijdstudienormen gebaseerde prestatiebeloning de
arbeidsproduktiviteit te bevorderen. Zoals wij hebben gezien, zijn de
resultaten van dit beleid echter, voornamelijk ten gevolge van de niet op
de bouwcapaciteit afgestemde uitbreiding van de woningbouwproduktie
en de daardoor veroorzaakte spanningen op de arbeidsmarkt, twijfel-
achtig geweest. Daamaast zagen wij dat ook de inzichten in de bedrijven
met betrekking tot de mogelijkheden van betere bedrijfsorganisatie nog
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een belemmering hebben gevormd. Ook uit dien hoofde is prestatie-
beloning bepaald ontijdig geweest. In dit verband hebben wij echter ook
gewezen op de gevolgen van de activiteiten van instanties als College
van Rijksbemiddelaars, Raad van Bestuur Bouwbedrijf, de Bedrijfsraad
voor het Bouwbedrijf en de constructieve medewerking van de vakbon-
den. Mede hierdoor zijn ook in het bouwbedrijf de ogen geopend voor
mogelijke verbeteringen van het bedrijfsbeleid.

Bij de behandeling van het bouwproces en bouwbedrijf zagen wij dat
de structurele factoren in deze bedrijfstak - als gevolg van de eigen aard
van het produkt en de historisch gegroeide verhoudingen - echter van
dien aard zijn, dat een grotere doelmatigheid bij het bouwen niet uit-
sluitend van het uitvoerende bouwbedrijf verwacht mocht worden.

Met name voor de verbetering van de arbeidsproduktiviteit door
middel van rationalisatie van ontwerp en constructies is het bouwbedrijf
in sterke mate afhankelijk van de opvattingen van architecten en het be-
leid van de overheid.

Dit is, zoals in hoofdstuk 5 is gebleken, ook van grote invloed ge-
weest op de ontwikkeling van arbeidsbesparende systeembouw. Wij
wezen in dit verband op de teruggang van de systeembouw na 195 I. De
gestelde voorwaarde, dat vergunning tot systeembouw slechts kon
worden verkregen indien hiervoor de kosten lager waren dan bij traditio-
nele bouwwerken, wettigt de indruk dat de overheid zich toen nog
meer zorgen maakte over de beheersing van de bouwkosten dan over de
gevolgen van het onvoldoende aanbod van bouwvakarbeiders.

Ten gevolge van de geringe vorderingen ten aanzien van standaardi-
satie en grotere uniformiteit in de gemeentelijke bouwverordeningen
heeft het overheidsbeleid ook met betrekking tot de bevordering van
arbeidsbesparende omstandigheden in de traditionele woningbouw te
wensen overgelaten.

Daarnaast wezen wij echter op initiatieven als dat van de Dienst van de
Volkshuisvesting Rotterdam, waarbij gestreefd werd naar grotere
concentratie en continuiteit en een betere coordinatie tussen opdracht-
geyer, architect en bouwer. Deze initiatieven zijn helaas echter vrij
schaars geweest. Mgezien hiervan konden in de gevallen waar overheid
en opdrachtgever wel bereid waren tot grotere concentratie van de vraag
en meer seriematige produktie, de voordelen hiervan dikwijls niet gere-
aliseerd worden ten gevolge van discontinuiteiten bij het verstrekken
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van vergunningen. Wij zullen hierna zien dat het gebrek aan continuiteit
bij het aanbod van kapitaal daarbij verstorend heeft gewerkt.

Het aanbod van leapitaal

Ondanks de grote behoefte aan bouwvakarbeiders heeft in enkele perio-
den, en wel gedurende de recessies van 1952 en 1958, werkeloosheid
geheerst. In deze perioden is de bouwproduktie beperkt ten gevolge van
schaarste aan kapitaal. Deze onderbrekingen zijn eveneens nadelig ge-
weest voor de woningbouw en een doelmatig gebruik van de arbeid.
Wij zullen trachten na te gaan in hoeverre de ontoereikende kapitaal-
voorziening een gevolg is geweest van het overheidsbeleid.

In hoofdstuk 7 is bij de bespreking van de ontwikkeling van de hypo-
theekbanken gebleken, dat het kapitaalaanbod van deze zijde aanzienlijk
minder is toegenomen dan de produktie van nieuwe woningen. Bij
de verzekeringsmaatschappijen zagen wij weliswaar een sterkere groei
van het hypothecaire krediet, doch uit een analyse van de beleggingen
van deze maatschappijen bleek de voorkeur voor hypotheken nauwelijks
gestegen. Zowel bij hypotheekbanken, levensverzekeringsmaatschap-
pijen en andere institutionele beleggers werd door de tegengestelde
ontwikkelingen van het hypothecaire krediet en discontovoet de reeds in
hoofdstuk 3 genoemde averechtse invloed van de algemene conjunctuur
op de kredietverlening ten behoeve van de woningbouw bevestigd.

Dit is ook gebleken bij de financiering van de woningbouw door de
lagere overheid. Hiervoor bood de kapitaalmarkt slechts tijdens de
recessies van 1952. en 1958 voldoende gelegenheid voor het opnemen van
lange termijn-middelen.

Gedurende de jaren van opgaande conjunctuur kon, als gevolg ook
van de voorschriften met betrekking tot het rentegamma, onvoldoende
beroep op de kapitaalmarkt worden gedaan. Dit heeft geleid tot de
genoemde inflatoire financiering met kort-lopende middelen, de krediet-
crisis in 1957 en ten slotte tot de overname van de financiering van wo-
ningwetwoningen door het Rijk en de beperkingen van de bouwvergun-
ningenin 1958.

In hoofdstuk 4 hebben wij gezien dat deze met behulp van overheids-
subsidies gefinancierde uitbreiding van de woningbouw voor een belang-
rijk deel heeft plaatsgevonden in de jaren 1954 tim 1957, m.a.w. in tijden
van opgaande conjunctuur en volbezette bouwbedrijven. Mede ten
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gevolge van de samenhang tussen de bouwkosten in de verschillende
sectoren zijn in die jaren ook de prijzen van de woningbouw aanmerke-
lijk gestegen. Oak hierdoor is de kapitaalbehoefte voor woningbouw
toegenomen. De financieringsmoeilijkheden en kapitaalschaarste zijn dus
zowel een gevolg geweest van de contraire werking van de algemene
conjunctuur als van het beleid van de overheid. Dit heeft, zoals is ge-
bleken, procyclische effecten gehad en de kapitaalschaarste in de hand
gewerkt. Evenals Schouten! opmerkt, is bij de discussies rond het loon-
niveau onvoldoende aandacht geschonken aan de schadelijke gevolgen
van de bedoelde prijsstabilisatiepolitiek. Deze heeft de economische
structuur veranderd. Hierdoor is de inkomensverdeling ten gunste van
de loontrekkers gewijzigd. Het meer-looninkomen en het minder-winst-
inkomen hebben geleid tot een nog hoger consumptief overschot en
daarmede tot een nog grotere afgeleide investeringsneiging, maar niet tot
vergroting van de besparingen.

Ook door de President van de Nederlandsche Bank is betoogd" dat
de toename van de welvaart beter benut had kunnen worden voor een
vermindering van de achterstand bij de huren.

De nadelige gevolgen van de gevoerde conjunctuurpolitiek voor de
woningbouw blijkt ook uit de middelen waarmede de overspanning in
1957 bestreden werd. Naast verhoging van het algemene disconto werden
de bestedingen beperkt door o.m. de afgifte van de vergunningen voor
woning- en wegenbouwwerken te verminderen.

Deze politiek toont veel overeenkomst met die welke tijdens de
depressie in de dertiger jaren is gevoerd. Indie jaren heeft de overheid-
na de devaluatie van het Engelse pond - een deflatiepolitiek toegepast,
ten einde de gulden te redden. Men heeft daarbij toen getracht een loon-
en kostenverlaging te bereiken door een vermindering van de huren van
woningwetwoningen.

Ook in de door ons beschouwde situatie zijn woningbouw en bouwbe-
drijven in het kader van de politiek van bestedingsbeperking weer ge-
bruikt ten behoeve van de algemene cotljunctuurpolitiek. De overheid heeft hier
o.a. door een beperking van de bouwvergunningen de bestedingen ver-
minderd. De vraag rijst of een dergelijke versterking van de recessie

D. B. J. Schouten: Het verband tussen een politiek van prijsstabilisatie, het betalings-
balanssaldo en de belastingdruk. Maandschrift Economie, jaargang 1956-1957, biz.

249 e.v,
Verslag van de Ned. Bank 1956, biz. 30.
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noclig is geweest. Ook kunnen wij ons, zoa1s Schouten in zijn eerder
genoemd artikel doet, afvragen of het a1dus verkregen evenwicht niet
met minder energie en meer doeltreffend was bereikt, inclien meer reke-
ning was gehouden met economische wetmatigheden. Hierdoor zou een
overspanning in alle sectoren zijn beperkt.

Samenvattend blijkt dat de woningbouwproduktie is belemmerd door
een onjuiste conjunctuurpolitiek. Wij hebben in clitverband voora1 aan-
dacht gegeven aan de conjuncturele aspecten van de 100n- en prijs-
politiek; deze 1aatsteheeft uiteraard ook structurele aspecten, welke in de
vo1gende paragraaf aan de orde komen.

4. STRUCTUUR

In het voorgaande hebben wij het overheidsbeleid voornamelijk beoor-
deeld vanuit de gevo1gen daarvan voor de continuiteit van de bouw-
produktie.

Daarbij is geb1ekendat de reeds in hoofdstuk 3genoemde averechtse
invloed van de a1gemene conjunctuur bevestigd is door de feitelijke ont-
wikkelingen in de vijftiger jaren en dat deze invloed versterkt is geworden
door de procyclische effecten van de algemene conjunctuurpolitiek.

Mede op grand hiervan is de kapitaa1voorziening ook ontoereikend
geweest voor arbeidsbesparende rationalisatie en industrialisatie in de
woningbouw.

Naast de clirecte gevolgen daarvan voor een doelmatige woningbouw-
produktie hebben de feitelijke ontwikkelingen ook effect gehad op
het bedrijfsbeleid. Dit beleid wordt in de bouwbedrijven, zoa1sin hoofd-
stuk 2 is bespraken, in het a1gemeen reeds ongunstig beivloed door de
gevolgen van steeds wisselende produktie-omstancligheden, gebrek aan
coordinatie tussen opdrachtgever, ontwerper en uitvoering en discon-
tinuiteit, Het overheidsbeleid heeft de invloed van deze belemmerende
factoren zeker niet verminderd en daardoor ook de ontwikkeling van een
doelmatiger beleid binnen de bedrijven onvoldoende bevorderd.

Tegenover bovengenoemde nadelige gevo1gen kan worden gesteld dat
de toeneming van de woningbouw, welke ondanks de hoogconjunctuur
heeft plaatsgehad, toch ook een gevo1g is geweest van het overheids-
beleid. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat deze uitbreicling de
algemene overspanning heeft verergerd. Van een doelmatige inpassing
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van de produktie van de bouwnijverheid in het conjuncturele bestel is
dan ook nauwelijks sprake geweest.

Deze ontwikkeling heeft uiteraard reeds eerder de aandacht ge-
trokken en o.m. aanleiding gegeven tot ernstige kritiek van de President
van de Nederlandsche Bank. In zijn jaarverslag! van 1957wijst hij op de
verhoging van 46% ten opzichte van 1956van de bruto-investeringsuit-
gaven van de lagere overheid ten behoeve van de woningbouw, het
gebrek aan dekkingsmiddelen over langere termijn en de anticyclische
conjunctuurpolitiek welke de overheid had moeten nastreven, 01. een
beperking van haar investeringen in een tijd van gunstige conjunctuur.
Het doordrijven van deze investeringen bij het voorgeschreven rente-
gamma heeft geleid tot de in hoofdstuk 7 besproken inflatoire financie-
ringsmethoden en overspanning van de conjunctuur.

Brezet- concludeert uit dit verslag dat volgens de Centrale Bank de
woningbouw volledig ondergeschikt zou moeten worden gemaakt aan
een door de overheid te voeren anti-cyclische conjunctuurpolitiek. Hij
vraagt zich naar aanleiding van de kritiek van Dr. Holtrop af of bij dit
alles slechts de conjunctuur en de conjunctuurpolitiek in het geding zijn.
Hij wijst hier op het feit dat de huren op zgn. sociale gronden niet tot
een economisch verantwoord niveau zijn gestegen. Hierdoor zijn de
particuliere investeringen in de woningbouw achtergebleven. De over-
heid zou - althans bij een volledige socialistische politiek - een prioriteit
ten aanzien van de woningbouw hebben kunnen voorschrijven. Aan-
gezien dit niet gebeurd is, constateert Brezet een zeker dualisme in de
structuur van de Nederlandse geleide economie. De overheid laveert
hier z.i. tussen de Scylla van het kapitalisme en de Charybdis van het
socialisme.

Deze kritieken raken echter onvoldoende de oorzaken van de onvol-
komenheden. Met Brezet kunnen wij ons afvragen of de oorzaak van de
discrepantie tussen woningbouw en welvaart aileen gezocht moet worden
bij de conjunctuur en conjunctuurpolitiek.

Zou bij gunstigere omstandigheden en een meer doelmatig over-
heids- en bedrijfsbeleid wel een oplossing van de woningnood zijn be-
reikt?

De mogelijkheden van produktiviteitsverhogingen zijn immers op
grond van de in hoofdstuk z gevonden belemmerende factoren - welke

Zie biz. 10 en 12.5.
J. C. Brezet: De overheid, de bank en de conjunctuur, E.S.B. 7-5-1958.
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inherent zijn aan de aard van het pradukt - nu eenmaal beperkter dan bij
andere bedrijfstakken. Daarom is, zowel in verband met de verklaring van
de oorzaken voor de discrepantie tussen welvaart en woningbouw als
het aangeven van mogelijkheden voor een oplossing van de woning-
no ad een verdergaande analyse nodig. Wij dienen daarbij vooraI na te
gaan of de produktie - behaIve door produktiviteitsbevordering - ook
niet verhoogd had kunnen worden door een grater aanbod van de pro-
duktiefactoren.

ZoaIs eerder opgemerkt, dienen wij - rekening houdend met de beschik-
baarheid van de middelen - bij een doelmatigheidskritiek niet aileen de
resultaten, doch oak de doelstellingen van een beleid te onderzoeken.
Voor ons object rijst dan primair de vraag of onze welvaart niet ten
koste van de woningbouw is bereikt. Heeft de woningbouw wel vol-
doende prioriteit gehad? Deze vraag is ook door Pen! gesteld.

Hij meent dat wij onvoldoende offers hebben willen brengen voor
een goede volkshuisvesting en derhalve niet met een gerust geweten van
de prioriteit van het wonen kunnen spreken. Deze vragen zijn evenals de
woningnood zelf van structurele aard en betreffen primair de doelmatig-
heid van bestedingen en de allocatie van de produktiemiddelen.

Ook hier rijst de vraag of de beheersing van lonen en prijzen doel-
matig is geweest. Had de prioriteit van het wonen niet eerder en meer
moeten blijken uit hogere huren?

Pen verwacht in zijn bovengenoemde artikel echter geen hell voor
een sterkere huurverhoging. Huurverhogingen stimuleren z.i. het onder-
houd en de vraag naar bouwvakarbeiders voor dit onderhoud en remmen
dus de nieuwbouw. Het marktmechanisme zal hierdoor volgens hem een
perverse invloed uitoefenen op de woningbouw. Ben vrije huurvorming
zou volgens Pen slechts mogelijk zijn bij een verbetering van de in-
komensverdeling. Aangezien dit een remedie is op lange termijn, waar
de leniging van de woningnood niet op kan wachten, dient naar zijn
mening de woningpraduktie niet door het marktmechanisme doch - even-
als wegenaanleg, onderwijs e.d. - door de overheid geregeld te worden.

Bij de meeste goederen conformeren wij ons aan de inkomensbesteding
die de inkomenstrekker zelf wenst. De sociale betekenis van het wonen
gaat z.i. echter, evenals bij onderwijs en gezondheidszorg, ver uit boven

]. Pen: 'De prioriteit van het wonen' in Het aardige van de economie. Utrecht 1962.
biz. 230 e.v.
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prive liefhebberijen. Volgens de budgetprocedure moet, naar demening
van Pen, een aanvullende fabriekmatige woningproduktie tot stand wor-
den gebracht. De hoge prijs van een experimentele ontwikkeling moet
dan ten laste van de gemeenschap komen. Hij becijfert daarbij een eerste
stoot van 30.000woningen extra met een kostprijs vanf 50.000,-, een
huuropbrengst van f 10.000,- tot f 15.000,- en derhalve een jaarlijks
verlies van I miljard gulden dat door de overheid gedekt zou moeten
worden.

Tot zover Pen. Ook wij delen zijn twijfel ten aanzien van de prioriteit,
welke wij het wonen geven. Voor wat de door hem aanbevolen op-
lossingen betreft, moet worden toegegeven dat voor de lagere inko-
mensgroepen in tijden van grote woningnood het marktmechanisme
onvoldoende mogelijkheden biedt en overheidshulp nodig is. Wij vragen
ons echter af of ook voor onze tijd van welvaart en schaarse produktie-
middelen de invloed van het prijsmechanisme op het aanbod van nieuw-
bouw pervers genoemd mag worden. Had bij de toenemende welvaart de
prioriteit van het wonen ook niet tot uiting moeten komen in een grotere
bereidheid tot een sanering van de huurprijzen? En zouden ook hier de
prijzen niet van meer betekenis zijn geweest voor een doelmatige allocatie
van de bestaande woningvoorraad en van de schaarse produktiemiddelen
voor nieuwe woningen? Een gezondere prijsvorming zou, door de
daarbij mogelijke hogere lonen, het aanbod van bouwvakarbeiders
hebben vergroot. Daarnaast hadden eerder middelen moeten worden
gevonden voor de financiering van systeembouw op grotere schaal en
huurtoeslagen voor lagere inkomensgroepen. Een gezonder huurbeleid
had meer mogelijkheden kunnen bieden dan Pen blijkbaar meent.

De angst voor structurele werkeloosheid heeft geleid tot een stabiliseren
van lonen en prijzen op een te laag niveau. Bij het in feite gevoerde be-
leid is derhalve onvoldoende rekening gehouden met de functie van de
prijsvorming. Dit blijkt ook uit de argumenten tegen loonsverhogingen.
Men vreesde dat deze zouden leiden tot loonsverhogingen in andere
bedrijfstakken en daardoor gevaren opleveren voor de algemene werk-
gelegenheid. Ook hier heeft het principe gelijk loon voor gelijke arbeid
te veel gedomineerd. Daarnaast gold de overweging dat hogere lonen in
de bouwbedrijven t.z.r. zouden kunnen leiden tot een mogelijk specifiek
overschot aan en werkeloosheid bij de bouwvakarbeiders.

Het is uiteraard mogelijk dat een vrijere prijsvorming leidt tot de in
hoofdstuk 3 genoemde overtollige en grotere capaciteit. De vraag rijst
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echter of het oplossen van de woningnood niet urgenter is dan het willen
bereiken van voile werkgelegenheid op zeer lange termijn, welke t.z.t,
ook door andere maatrege1en gehandhaafd kan worden.

De verbetering van het structure1e beleid ten behoeve van de woning-
bouw met behulp van een sanering van de prijsvorming is niet aileen van
be1ang voor een vergroting van het aanbod van de produktiefactoren en
de woningbouwproduktie, doch ook voor het algemene evenwicht tussen
midde1en en bestedingen.

De beperking van onze consumptieve bestedingen ten tijde van de
conjunctuuromslag zou, wanneer men toen minder vastgehouden had
aan 100n- en prijsbeheersing, op meer doelmatige wijze tot stand zijn
gekomen dan met behulp van een we1bewuste bestedingsbeperking. De
vermindering van de overspanning zou dan in mindere mate ten koste
van het bouwbedrijf en de bouwproduktie bereikt zijn. Door hogere
lonen zou niet aileen het aanbod van bouwvakarbeiders zijn toegenomen,
doch ook de vraag van het buitenland naar onze arbeiders zijn afge-
remd. Ook hierom had het conjunctuurbeleid meer gebaseerd moeten
worden op een structuree1 [uistere ondergrond.

Ook uit de structure1e aspecten blijkt derhalve dat het tekort aan
bouwcapaciteit ongunstig is beinvloed door een onvoldoend onder-
kennen van de economiscbe problemen met betrekking tot de woningbouw-
produktie.

Wij zouden aan het einde van deze studie niet gaarne de indruk achter-
laten dat, naar onze mening, de achterstand van de woningbouw slechts
aan het overheidsbeleid moet worden geweten. Hiervoor zijn ook
andere oorzaken genoemd. Zo is o.m. naar voren gebracht dat ook de
bereidheid tot het brengen van offers voor onze woningbouw noodzake-
lijk is. Ook mag niet worden vergeten dat de in feite gevoerde politick in
belangrijke mate mede bepaald is door economische onnauwkeurigheden
van politieke argumenten.

Alhoewe1 bij een ingewikke1d en omvangrijk sociaal-economisch
probleem als de volkshuisvesting het politieke compromis onvermijde-
lijk zal blijven, vergt de oplossing van ons woningbouwprobleem -
evenals ieder belangrijk bouwproject - ook coordinatie. Zoals bij een
bouwproject, is planning daarbij een doelmatig hulpmiddel voor coordi-
natie, zowel tussen de produktiemiddelen als tussen de betrokkenen. Bij
de inleiding van onze studie is reeds opgemerkt dat ook het bouwbedrijf
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een op langere termijnplanning gebaseerd overheidsbeleid wenst. Daar-
voor is, zoals ook door het E.I.B. is betoogd, een beter inzicht nodig in de
behoefte aanwoningen en de capaciteit van het bouwbedrijf.

Het evenwicht tussen vraag en aanbod dient echter dynamisch ge-
zien te worden, d.w.z. dat zowel correctie van de middelen als de doel-
stellingen mogelijk moet zijn. Hiervoor is behalve verbetering van de
karakteristieke produktie-omstandigheden oak de juiste structuur- en
conjunctuurpolitiek van belang. Het is echter de vraag in hoeverre hier-
van de oplossing voor het woningvraagstuk kan worden verwacht.

Evenals de industrialisatie van de woningbouwproduktie en de doel-
matigheid van het bedrijfsbeleid is geremd door factoren welke inherent
zijn aan de aard van het produkt en het bouwproces, is het overheids-
beleid met betrekking tot de woningbouw belemmerd door de contraire
werking van de hoogconjunctuur. Ofschoon deze werking weliswaar
nog is versterkt door pro-cyclische effecten van het overheidsbeleid met
betrekking tot lonen en prijzen, rijst de vraag in hoeverre een anti-
cyclisch beleid de invloed van de hoogconjunctuur had kunnen neutrali-
serenoHet effect van een meer anti-cyclische politiek zou, gezien de zeer
open economie van ons land en de expansie van het buitenland, waar-
schijnlijk toch niet afdoende zijn geweest. Niettemin blijft een onder-
kennen van de genoemde conjuncturele en structurele factoren van
belang voor een meer doelmatige woningbouwproduktie en de daarvoor
nodige coordinatie tussen overheidsbeleid en bedrijfsbeleid. Het mage
tevens een bijdrage zijn voor een simultaan verwerkelijken van hoge wel-
vaart en voldoende woningbouw.
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BIJLAGE I - BEREKENING VAN DE PRODUKTIVITEIT IN DE BOUWNIJVERHEID 1 ..:

-J~'-IProduktie !

Produktie Overige Gecorrigeerde Produktivi-Manuren Loonkosten kosten Index overige teits- Trendper manuur
per jaar in guldens per manuur m3-prijs kosten indexper manuur

per manuur

1954 1482,6 181.250 8.180 1·759 6.421 100 6.421 100 100
1955 1631,8 177.740 9.181 1.826 7-355 108 6.810 106,1 105
1956 1953,9 190.290 10.250 1.946 8.304 II8 7.037 109,6 109
1957 2289,0 199.09° 11.497 2.II3 9.384 130 7.218 II2,4 II4
1958 2272,5 175.75° 12·93° 2.400 10.530 136 7·743 120,6 II9
1959 2519,4 191.327 13.168 2.688 10.480 132 7-939 123,6 123

1 Volgens nota van het E.I.B.: een berekening van de 'ruimte' in de bouwnijverheid.
• In miljoenen guldens voor gebouwenj 10.000,-.



Nr·1 1950 1 195 I 1953 1954 I 1955 1957 'I

BIJLAGE 2 - OVERZICHT VAN DE B'ESPARINGEN NAAR SECTOREN1

1959

In rniljoenen ,guldens
, .

1 Nationaal inkornen (netto, rnarktprijzen) 17.168 19.513 20·335 21.836 24·557 27.568 29.604 32.036 32.461 34.970

2 Consurnptie van gezinshuishoudingen 12.792 13.870 13.970 14.646 16.258 17.709 19·537 20.641 : 21.063 21.950

3 Consurnptie van de overheid 2.380 2.856 3.133 3.414 3.879 4·337 4.913 5.282 5-197 5.140

4 (I - 2 - 3) Nationale besparingen I 1.996 1
2.787 I 3.232 3.776

1
4.420 5.522 I 5-154 6.113

1
6.201 7.880

5 Besparingen van het Rijk 1.377 1·554 2.058 I.SI6 , 1.005 658 LOll 1.214 824 1.670

6 Besparingen van de overige publiek-
rechtelijke licharnen 239 234 154 151 205 163 II7 146 . - 31 70

7 Besparingen van de socia1e verzekeringen 75 72 130 179 208 209 272 438 266 270

8 (5 + 6 + 7) Besparingen van de Overheid I 1.691 1.860 I 2.342
1
1.846 I 1.418 I 1.030 I 1.400 I 1.798 I 1.059

1
2.010

9 Besparingen van bedrijven 980 1.196 803 1.227 1.535 1.800 1.500 1.750 1.830 2.300

Besparingen van gezinshuishoudingen:
10 via levensverzekeringsrnaatschappijen 263 249 282 331 374 438 508 527 556 610

II via pensioenfondsen 105 184 260 293 358 434 468 558 618 640

12 via spaarbanken - 45 - 72 264 399 SIo 692 546 243 896 1.120

13 overige I -998 -630 -719 -320 225 1.128 732 1.237 1.242 1.200

14 (9 + 10 + II + 12 + ~3) I
Particuliere besparingen 305 927 890 1.930 3.002 4.492 3·754 4.315 5.142 5.870

15 (8 + 14) Nationale besparingen I 1.996 2.787 I 3.232 3.776 I 4.420 I 5-522 5.154 ' 6.113 I 6.201 7.880

1 Bron C.B.S. Nationale rekeningen 1960 - tabel 20.
........



BIJLAGI! 3 - BUDGETTAIRI! IMPULSEN 1

Omschrijving 1 1950 1951 I 1952 1953 1954 1955 , 1956 1957 1958 1 1959
Materiele consurnptie (excl. afschrijvingen): waardemutaties t.o.v. voorafgaand jaar; in miljoenen guldens

· Rijk ISO 230 190 100 120 70 220 - 50 -2.80 -250
· O.P.L. 25 35 25 45 25 85 H 35 30 1I5
Bruto investeringen:

· Rijk 10 50 So 40 - 10 - 25 50 60 - 15 a

· O.P.L. 10 So - 70 350 - 80 125 IIO 190 - 85 190

1351 55 1 435 ISubtotaal materiele overheidsuitgaven

Tariefveranderingen op kasbasis van;

· Directe belastingen op looninkomen 0 1I0 a a 1I0 35 60 a 0 0

· Directe belastingen op overig inkomen:
- Vervroegde afschrijving en investerings-

aftrek 20 230 -140 70 75 90 95 -205 135 40
- Versnelde inning a - 40 -200 0 a 0 -250 - 15 a a
- Overige 125 -240 165 25 195 120 125 5 -175 75

· Indirecte belastingen - 35 -230 15 50 60 125 210 85 - 25 - S

1I0 1-170 1-160 I 145 1 440 1 370 I IIOSubtotaal belastingen

Loonsom:

· Rijk - 10 120 30 70 185 75 90 ISO 50 0

· O.P.L. 75 75 20 6S 130 210 190 20S 105 100
Overdrachten door de overheid aan:

· Loon- en steuninkomen 60 65 lIS 10 105 95 lOS a) 55 135 - 30
· Overig inkomen - 20 30 - 95 - 10 - 10 a 15 - 60 100 -1I0
Besparingen via sociale fondsen - 20 5 - 60 - 50 - 30 a - 65 -170 170 - 5
(w.o. uitkeringen aan werklozen) b) (45) (35) (0) (-10) (-S) (-5) (90) (-40)
Producenten- en huursubsidies 105 - 65 45 50 10 80 - 80 130 480 -350

Subtotaal overdrachten HI 135 1 310 1 1040 I - 395



Consumentensubsidies - 15 - 55 - 150 15 30 25 20 10 - 20 - 20
Tarieven van openbare nutsbedrijven - 30 - 15 - 50 - 10 - 15 - 5 - 5 - 70 - 35 - 10
Huren 0 - 80 0 0 -145 - 15 - 25 - 75 -100 0

180 140 345 410 320 - 40 205

Subtotaal prijsmaatregelen - 45 - 150 - 200 - 10 -135 -155 - 30

Investeringen in woningen en bedrijfsgebouwen I 100 180 50

Ongewogen totaal 550 455 - 60 1000 895 1435 13;0 600 430 - 55
Idem in % van het nat. inkomen in voorafg. jaar 3,2 2,4 - 0,3 4,4 3,7 5,8 4,4 1,8 1,2 - 0,2

Idem, gewogen 2,4 2,6 0,4 4,0 3,1 4,5 4,1 2,0 0,5 0,3

Bran: Rapport van het Centraal Planbureau over de conjunctuurpolitiek in en om de jaren vijftig (biz. 17).
a) Inclusief de aanschaffing van de vereveningsheffing.
b) Voor medio 1952 begrepen onder de overdrachten door de overheid.



BIJLAGE 4 - KERNGEGEVENS I BETREFFENDE CONSUMPTlES EN INVESTERINGEN

1950 = 100

...
!#.

1954 1957

Volume 11011:

Particuliere consumpties 100 98 99 104 ll2 120 131 130 1;1 1;5
Bruto investeringen in vaste aetiva door
bedrijven (incl. woningbouw) 100 96 89 102 120 140 157 16; 147 159
Bruto overheidsinvesteringen 100 103 9; 149 125 1;6 142 146 134 160
Werkgelegenheid in bedrijven
(inel. zelfstandigen) 100 101 100 101 10; 106 108 109 106 llO
Arbeidsproduktiviteit in bedrijven 100 102 106 1I2 ttS 126 tz9 131 134 138

PrijspeillJoII :
Particuliere eonsumpties 100 III III llO ll4 ll6 ll8 12; 127 128
Kosten voor levensonderhoud (incl. AOW) 100 IIO III III II6 117 IIS 131 135 136
Bruto investeringen in vaste aetiva door be-
drijven incl. woningbouw) 1_0 1I5 125 122 123 128 In 145 148 147

Jllkomen:
Reeel nationaal inkomen 100 100 102 ll7 122 134 1;8 140 143 150
Reeel nationaal inkomen per hoofd van de
bevolking 100 99 100 109 II6 126 129 129 129 135
Loonsom per werknemer in bedrijven 100 III II6 120 1;2 142 Ij4 169 172. 178

Ontleend aan: Centraal Eeonomiseh Plan 1960; bijlage e. 3.
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STELLINGEN

I. Tijdens de opgaande conjunctuur kan prijsbeheersing leiden tot
veranderingen in de consumptieve bestedingen. Deze veranderin-
gen kunnen, ook middels acceleratie-effecten, een destabiliserende
invloed op de conjunctuur uitoefenen.

II. Indien de opgaande conjunctuur in belangrijke mate een gevolg is
van een toename van de export, zullen liquiditeitsmoeilijkheden
zich eerst in een latere fase van de conjunctuur voordoen. Een
restrictieve kredietpolitiek zal dan dikwijls te late en ongelijke
effecten sorteren. Daarbij zullen discontoverhogingen - gelet op
het effect hiervan op de hypothecaire kredietverlening - nadelige
gevolgen kunnen hebben voor de huren en de kapitaalvoorziening
ten behoeve van de woningbouwproduktie.

III. In vele bouwbedrijven is de kapitaalstructuur niet in overeen-
stemming met de risico's welke verbonden zijn aan het uitvoeren
van langlopende werken.

IV. Bet in de artikelen 1641 en 1642 B.W. gemaakte onderscheid berust
op het verschil tussen aanneming van bouwwerken met en zonder
bijlevering van materialen. Voor het geval dat een werk vergaat
veer de oplevering daarvan, leidt de toepassing van artikel 1641
ten opzichte van artikel 1642 tot een inconsequente vergroting van
. het risico voor de aannemer.

V. Voor langlopende bouwwerken zouden de kosten, welke een
functie zijn van de tijd, meer expleciet in de kostprijsberekening tot
uiting moeten worden gebracht.

VI. Met betrekking tot het begrip bedrijfsorganisatie wordt dikwijls
onvoldoende onderscheid gemaakt tussen de inboud en de vorm of
structuur van een organisatie. De inhoud van een organisatie voIgt
uit de maatregelen welke nodig zijn voor de beheersing van een
produktieproces. De uit dit proces af te leiden interne taakverdeling
bepaalt de organisatiestructuur.





VII. Bij de orgarusatiestructuur van een onderneming client, binnen de
doelstelling van die onderneming, ruimte te worden gelaten voor
zelfontplooiing van de medewerkers. Deze ruimte vergt een tole-
rantie met betrekking tot het uitvoeren van de werkzaamheden. In
verband hiermede is een interne informatie van belang waarvan de
mogelijkheid tot interpretatie zowel gericht dient te zijn op de be-
heersing van het bedrijfsproces als op het bevorderen van zelf-
werkzaamheid.

VIII. De rationalisering van het arbeidsproces kan grotere mogelijkheden
inhouden voor menselijke ontplooiing. Hierdoor wordt de aan de
arbeid wezenlijke arnbiguiteit - menswording en voorziening van
het noodzakelijke - echter niet overwonnen. Het menselijke geluk
zal meer nabij worden gekomen, indien de zelfopbouw aan de
cultuur samengaat met een zelfontlediging ten bate van de ander.

IX. Het zelf musiceren biedt, ondanks onvolkomenheden, een geheel
andere voldoening dan het beluisteren van muziek; actief reprodu-
ceren houdt in een expressief beleven van muziek.



Stellingen behorende bij R. H. Bredero, Wdvaart en woningbouw
Tilburg 1963.
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