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Hoofd.rtuk I

INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

ET orrDERwERr van deze studie is de loonvorming in Nederland
H sinds de bevrijding. Bij de behandeling van dit onderwerp kan
men zijn aandacht op twee aspecten concentreren. Op de eerste plaats
kan men vooral letten op de economische factoren, die de gemiddelde
loonhoogte en de afwijkingen naar bedrijfstak, bekwaamheid, ge-
meente enz. bepalen. Op de tweede plaats kan men vooral de wijze,
waarop de lonen worden vastgesteld, bestuderen. Men zal dan speciale
aandacht schenken aan de motieven en gedragingen van degenen, die
met de loonbepaling belast zijn. In deze studie beperken wij ons tot
het tweede aspect, m.a.w. het loonvormingsproces.

Voor de oudere schrijvers, die uitgingen van de veronderstelling
van de volledig vrije, atomistische concurrentie, had de bestudering
van de motieven en gedragingen van de economische subjecten weinig
zin. In die veronderstelling immers kan het individu op de loonhoogte
geen invloed uitoefenen. In een maatschappij van volledige concur-
rentie heeft ieder zich aan te passen aan de prijzen, die door allen
gevormd worden. Zo er al afwijkingen van het economisch juiste loon
mogelijk zijn, dan worden er onmiddellijk tegenkrachten in het leven
gercepen, waardoor het juiste loonpeil weer hersteld wordt.

Het is een gemeenplaats te constateren, dat de veronderstelling van
de volkomen concurrentie niet meer met de werkelijkheid in over-
eenstemming is. De moderne economie wordt gekenmerkt door het
optreden van collectieve belangengroeperingen, zowel aan de zijde
van de ondememers als van de arbeiders. Het loon is niet langer een
grootheid, die door een automatisch werkend mechanisme van econo-
mische krachten bepaald wordt. Lonen worden tegenwoordig bewust
gemaakt. Het staat niet a priori vast, dat het ook sociaal-economisch
verantwoorde lonen zijn: sterk door hun macht kunnen de leiders van
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bepaalde grceperingen lonen afdwingen,die tekortdoen aan de belangen
van anderen, van heel de volksgemeenschap en op de duur zelfs van de
eigen leden. Een onderzoek naar de motieven waardoor de leiders van
deze collectiviteiten zich laten leiden, is daarom van eminent belang.

Het is vooral de snelle grcei van de vakbeweging geweest, die de
aandacht van de economisten - vooral van degenen wier interesse op
sociaal-politiek terrein ligt - op dit probleem heeft gevestigd. De tce-
nemende macht van de vakverenigingen heeft hen met een zeker
gevoel van onbehagen vervuld. Zij wensen een redelijk loon voor
allen, maar zijn er allerminst gerust op, dat de georganiseerde arbeiders
hun eisen niet tot het onredelijke zullen opvoeren, zoals de onder-
nemers hun macht vroeger hebben uitgebuit.

Er zijn situaties denkbaar, en zij komen voor, dat het gewenst is de
looneisen te matigen. Aan de hand van nuchtere cijfers kan men laten
zien, dat hoger opdrijven van het nominale loonpeil tot prijsstijgingen
ofwerkloosheid ofbeide moet voeren, waardoor de winst van de loons-
verhoging wordt teniet gedaan. Voor de bedrijfstakken afzonderlijk is
deze situatie nog minder denkbeeldig. Zowel het algemeen belang als
het belang van de betrokken groep zelf eisen in zulke omstandigheden
gebiedend, dat de partijen zich bij de onderhandelingen matigen.

Bijzondere actualiteit verkrijgt deze eis in onze tijd, nu men van de
overheid verlangt, dat zij een volle werkgelegenheidspolitiek vcert.
Volle werkgelegenheid geeft de vakbeweging niet slechts mogelijkheid
het loon op een behoorlijk niveau te handhaven, de krappe arbeids-
markt maakt ook de verleiding sterk de looneisen steeds hoger op te
voeren. In zo'n situatie immers zullen ook de werkgevers zich tegen
loonsverhogingen niet al te zeer verzetten, uit vrees anders hun arbei-
ders te verliezen. Zonder met de nationale belangen rekening te
houden biedt de ene bedrijfstak tegen de andere op. Het gevolg van
dit „sectional bargairung" is een voortdurende stijging van het prijs-
peil en - bij een open economie - een chronisch tekort op de betalings-
balans. BEVEttrncE en verschillende andere schrijvers dcen dan ook
een beroep op het verantwoordelijkheidsbesef van de leiders van de
vakverenigingen om zich in hun looneisen te matigen.l

1 William Beveridge, Full Employment in a free Society (3d ed., London i94f). 19-
Verg. ook Ralph Turvey (ed.), Wages Policy under Full Employment (I.ondon 1953)-
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Voor Nederland krijgt de vraag, of de leiders van het georganiseerde
bedrijfsleven in staat zijn dit verantwoordelijkheidsbesef op te brengen
nog een bijzondere betekenis in verband met het streven naar publiek-
rechtelijke organisatie van het bedrijfsleven. De vrije organisaties
hebben immers niet alleen bij de instelling en de bestuurssamenstelling
van de „schappen", maar ook bij de functionering ervan een belang-
rijke taak. Zij zijn de draagsters van de bedrijfsorganisatie genoemd.a
In art. ~i van de wet op de bedrijfsorganisatie wordt de product-, de
hoofdbedrijf- en de bedrijfschappen de taak toegewezen „een het
belang van het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening door
de ondernemingen, waarvoor zij zijn ingesteld te bevorderen, alsmede
het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en van de daar-
bij betrokken personen te behartigen." In hoeverre deze lichamen in
staat zullen zijn de haar toebedachte taak te vervullen, zal overwegend
door de houding van de vrije organisaties bepaald worden. Met name
geldt dit voor de regeling van de lonen en de andere arbeidsvoor-
waarden. A1 is de regeling van het loon en de andere arbeidsvoor-
waarden slechts één der vele onderwerpen, die volgens art. 93 aan de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties kan worden overgelaten, wil
men inderdaad d.m.v. deze nieuwe ordening van het economisch leven
aan de arbeid een rechtspositie geven 3, dan zal tenminste intensieve
bemoeiing van de bedrijfsorganen met de arbeidsvoorwaarden op de
duur niet mogen uitblijven. Vooral bij dit onderwerp zal alles afhangen
van de organisaties van de werkgevers en van de werknemers. In de
laatste hoofdstukken van deze studie zullen wij nog gelegenheid heb-
ben op deze kwesties nader in te gaan.

Zijn er garanties, dat de organisaties van werkgevers en van arbeiders
de op hen rustende verantwoordelijkheid zullen erkennen en er naar
handelen? Aan deze kwestie is vooral in de Verenigde Staten veel
aandacht besteed. Wie kennis neemt van de literatuur zal bemerken,
dat men in de Nieuwe Wereld allerminst geneigd is deze vraag beves-
tigend te beantwoorden.

Het uitvoerigst is dit probleem bestudeerd met betrekking tot de

a Verg. P. VerLoren van Themaat en J. A. Muilwijk, Handleiding bij de Wet op de
Bedrijfsorganisatie (IJmuiden i95o), 47-
e Mem. van Antw. aan de Eerste Kamer, gec. bij VerLoren van Themaat en Muilwijk, 5.
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gedragingen van de arbeidersorganisaties. Verschillende moderne
schrijvers zijn van mening, dat de arbeidersleiders met de eisen van het
algemeen belang en zelfs met het ware grcepsbelang geen rekening
houden, en dat men dit redelijkerwijze ook niet van hen kan ver-
langen. Men dcet er volgens deze auteurs, van wie A. M. Ross de
voornaamste is 4, verkeerd aan de vakorganisatie te beschouwen als
een instelling, die arbeid verkoopt. De onderneming levert producten
of diensten, en zal zó trachten te handelen, dat haar totale winst zo
groot mogelijk wordt.5 De vakbeweging daarentegen moet gedefini-
eerd worden als „een politieke instelling, die werkzaam is in een
economisch milieu".s

De algemene bestaansreden van de vakvereniging is de bescherming
en verbetering van de materiële belangen van haar leden. Maar áls de
organisatie eenmaal bestaat, is haar eigen voortbestaan en de hand-
having van de positie der leiders een minstens even belangrijk doel
van de vakverenigingsactiviteit als de welvaart der individuele leden.
Het zou bepaald onjuist zijn te beweren, dat economische consideraties
bij de vakverenigingspolitiek geen rol spelen. Maar economische
gezichtspunten hebben aan de onderhandelingstafel slechts reële
invloed, voorzover de onderhandelaars er zich door willen laten
leiden. Hoe meer mceilijkheden het bewandelen van de goede weg
met zich brengt, des te groter de kans dat men gemakkelijker paden
inslaat. Bij de vakbeweging - aldus deze schrijvers - ligt de situatie zó,
dat de weg van de redelijkheid bijna altijd met grote moeilijkheden
gepaard zal gaan. Irrationele verwachtingen en sentimenten, die onder
de leden leven, vceren de leiders maar al te licht tot woorden en daden,
die bij zakelijke beschouwing ongerechtvaardigd blijken te zijn.

Een voorbeeld kan het gezegde verduidelijken: een ondernemer
tracht dreigende organisatie van zijn arbeiders te voorkomen door hun
een ruime loonsverhoging tce te staan. Slaagt de vakvereniging er des-
ondanks toch in een groot deel van het personeel te organiseren, dan is
een eis tot verdere loonsverhoging onvermijdelijk. Dat de lonen in de
betrokken onderneming misschien al boven het gemiddelde liggen, dat

4 A. M. Ross, Trade Union Wage Policy (Berkeley and Los Angeles i94g)-
6 Zie echter ook Hoofdstuk VI.
" Ross, o.c., iz: „The central proposition, then, is that a trade union is a political agency
operating in an economic environment."
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verdere loonsverhoging voor de onderneming economisch ondragelijk
is en tot inkrimping van de werkgelegenheid moet voeren, aan dit alles
kan de vakorganisatie zich niet storen. Zij zal de loonsverhoging eisen
en met alle middelen trachten door te zetten, omdat zij voor haar
nieuwe leden haar activiteit moet bewijzen.'

Van nature zou de vakorganisatie erop aangelegd zijn de vreedzame
verhoudingen tussen bedrijfsleiding en arbeiders omver te werpen.
De leider van de vakvereniging mcet het saamhorigheidsgevoel tussen
arbeiders en onderneming stuk breken, om in de plaats daarvan de
solidariteit der georganiseerde arbeiders te stellen. „To accomplish
this, he is likely to point up existing orimagined grievances, topromisc
extraordinary and often unattainable benefits, to appeal to the worker
to join with his fellows at peril of being a social outca,st, and to give
impetus to the impulse of aggression and hostility which exists
dormantly within most individuals." 8

Een andere, rijkelijk vloeiende bron van moeilijkheden is de rivali-
teit tussen de leiders. Een arbeidersleider, die slechts redelijk gefun-
deerde eisen stelt, spreekt minder tot de fantasie van zijn leden dan
degene die gouden bergen belooft. Als hij niet nu en dan met iets
spectaculairs voor de dag komt, maakt hij een goede kans zijn plaats
aan een luidruchtig rivaal te zien overgaan of zijn leden naar een
andere bond te zien overlopen. In zo'n situatie is de kans groot,
dat het irrationele sentiment meer vat op hem krijgt, dan voor de
werkelijke belangen van de arbeiders goed is.

Hiermee hangt samen de klacht, die men in werkgeverskringen nogal
eens hoort, over het gemis aan zakelijkheid en verantwoordelijkheids-
gevcel bij de arbeidersleiders. In vertrouwelijke besprekingen kunnen
zij heel redelijk zijn en vatbaar voor objectieve argumenten. Maar zij
missen dikwijls de moed in het openbaar hun overtuiging te ver-
dedigen. Tegenover de leden zeggen zij, dat zij gedwongen waren tce
te geven, dat zij met de rug tegen de muur stonden enz. En soms zelfs
zullen zij een bereikt resultaat zonder meer prijsgeven, als zij merken,
dat het de leden niet bevalt. .
Men doet er verkeerd aan de handelingen van de arbeidersleiders

' Ross, o.c., io2.
8 G. F. Bloom-H. R. Northrup, Economics of Labor and Industrial Relations (Philadel-
phia-Toronto t95o), t37.

I



naar dezelfde maatstaven te beoordelen, als waarmee men de hande-
lingen van een zakenman meet. Een vakbeweging is nu eenmaal geen
onderneming, het is een massa-beweging. De vakvereniging is een
groepering van mensen, die van hun leiders bepaalde voordelen ver-
wachten. En als zij in die verwachtingen beschaamd worden, wordt de
positie van de leiders op de duur onhoudbaar. De leden zullen met
hun critiek niet wachten tot de jaarvergadering. Andere bonden
staan klaar om de leden over te nemen. Andere leiders staan klaar
om de plaats van de leider, die gefaald heeft, in te nemen. De positie
van de leiders kan in de ene periode hechter zijn dan in de andere,
steeds hebben zij rekening te houden met de sentimenten, die onder
de leden leven.

De gedragslijn, die de arbeidersleiders ontwikkelen, krijgt dan het
karakter van strategie en tactiek. Het doel - verbetering van de
arbeidsvoorwaarden - staat wel voor ogen, maar de weg ertoe gaat
allerminst recht door zee. Het is een zigzag-weg, vol onverwachte
kronkelingen, onbegrijpelijk voor wie met de problemen van massa-
leiding onbekend is.

E. WiGxr Bnx~, één der meest vooraanstaande schrijvers over dit
onderwerp, trekt een aardige vergelijking tussen de vakvereniging en
de onderneming. Veronderstel, dat de directeur van een N.V. voor
practisch elke belangrijke beslissing de toestemming van de aandeel-
houders moest vragen; veronderstel verder, dat die aandeelhouders
hem dag en nacht op de vingers zitten te kijken; en veronderstel ten-
slotte, dat de aandeelhouders, ontevreden over de gang van zaken,
hun ongencegen kunnen tonen, niet door hun aandelen te verkopen,
maar door hun kapitaal van de N.V. zelf terug te eisen. Dan zou de
directeur gedwongen zijn om met betrekking tot de aandeelhouders
eenzelfde strategie te ontwikkelen, als de arbeidersleiders ten opzichte
van hun leden mceten tcepassen. De verhouding van de directie tot
de aandeelhouders zou dan in plaats van een zakelijke, tot een politieke,
strategische verhouding worden.9

Ook de werkgevers dragen het hunne bij tot de moeilijkheden m.b.t.
een redelijke loonvorming. Zelfs bij het ontbreken van formele werk-
geversorganisaties is de kans groot, dat er informele afspraken tot

o E. Wight Bakke, Mutual Survival, the Goal of Unions and Management (New Yozk
194~), 13.
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stand komen, die ten doel hebben de arbeidersvoorwaarden te

drukken.lo Hoe gematigder de arbeiders zijn in hun optreden, des te

groter het gevaar, dat de werkgevers hier misbruik van zullen maken.

Zij zullen minder bieden, dan zij bereid zijn te geven. Met het oog

daarop zal de vertegenwoordiger van de arbeiders dan ook zijn eisen

opschroeven. Hij za1 meer vragen dan hij in werkelijkheid hoopt

te krijgen. Maar in een gespannen onderhandelingssfeer bestaat

er veel kans, dat beide partijen zich in hun eisen vastbijten. Het wordt

dan een prestigekwestie, waarbij niemand wil toegeven. Of het nu

uitloopt op een conflict of dat er ten slotte toch een overeenkomst tot

stand komt, het resultaat, dat uit de bus komt, biedt weinig reden om

aan te nemen, dat het sociaal-economisch verantwoord is. Het loon,

zo vrezen velen, zal in de meeste gevallen meer door overwegingen

van politieke opportuniteit dan door sociaal-economische redelijk-

heid bepaald worden.
Het is de grote verdienste van Ross en andere „labor economists" te

hebben gewezen op de „irrationele" factoren, die het gedrag van de

onderhandelende partijen kunnen beïnvloeden. Aanknopend aan hun

onderzoekingen heeft DR J. P~r in zijn werk „De Loonvorming in

de moderne Volkshuishouding" (Leiden i ~ S o) een economische

theorie van het onderhandelingsproces opgebouwd. PErr maakt onder-

scheid tussen de interne en de externe begrenzing van de loon-

politiek. De interne begrenzing is het loonpeil (en de verdere arbeids-

voorwaarden), dat elk van de partijen zich vrij ten doel stelt te berei-

ken. De theorie aanvaardt de interne begrenzing als een datum. In de

mogelijkheid deze doelstelling te realiseren zijn de partijen echter niet

vrij, maar over en weer van elkaar afhankelijk. In hoeverre zijn zij,

gezien deze wederzijdse afhankelijkheid, in staat het oorspronkelijk

gestelde doel te realiseren? Hoe kan de ene partij de andere dwingen

van haar oorspronkelijke positie iets op te geven? Ziedaar de externe

begrenzing, het probleem van de economische macht, dat PEN zich

ter oplossing voorlegt.ll
Aan de vraag, die ons bezig houdt, of de aldus gevormde lonen wel

sociaal-economisch verantwoorde lonen zijn, gaat PEN voorbij. In het

bijzonder wil hij „geen beperkende vooronderstellingen maken ten

io P. H. Douglas, Wage Theory and Wage Policy (Geneva i939). 27.
11 J. Pen, De Loonvomvng in de modeme Volkshuishouding (Leiden i95o), 23-z5.
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aanzien van de dcelstellingen en het gedrag van de onderhandelaars.
Alle overwegingen, alle motiveringen, en iedere denkbare gedragslijn
van de onderhandelaars zullen in (zijn) oplossing mceten worden ver-
werkt; (zijn) theorie zal niet betrekking hebben op een slechts in
gedachten bestaande situatie, doch op de realiteit van de moderne
volkshuishouding." 12 De loonvcet, die de onderhandelaars willen
bereiken, kan zowel sociaal-economisch verantwoord zijn als onver-
antwoord. En de loonvcet, die onder invlced van machtsfactoren uit-
eindelijk gerealiseerd wordt, biedt niet meer garanties.

Ofschoon de probleemstelling van PsN verschilt van de kwestie, die
ons in deze studie zal bezighouden, is er toch voldoende verband om
de theorie van P~ in ons onderzcek te betrekken. Het is nl. de vraag
of hij, door te abstraheren van het redelijkheidselement in de dcel-
stellingen en de gedragingen van de partijen ons inderdaad een dieper
inzicht in „de loonvorming in de moderne volkshuishouding" heeft
gegeven.

Het voorgaande samenvattend kunnen wij ons de vraag stellen, in
hceverre men bij het streven naar sociaal-economisch verantwoorde
lonen op de medewerking van het georganiseerde bedrijfsleven mag
rekenen? Met de beantwoording van deze vraag - in verband met het
streven naar vrijere loonvorming wèl van belang - zullen wij ons in
de volgende bladzijden bezig houden. Dat deze medewerking proble-
matisch is, is uit het voorafgaande duidelijk gebleken. Er bestaan reële
belangentegenstellingen zowel tussen de werkgevers en de werk-
nemers als tussen een afzonderlijke bedrijfstak en de overige bedrijfs-
takken c.q. de consumenten. Sterk de nadruk leggend op de tegen-
stellingen tussen de onderhandelende partijen en op irrationele fac-
toren zijn Ross en verschillende anderen geneigd op de bovengestelde
vraag een weinig hoopgevend antwoord te geven. Zij baseren hun
mening op de toestanden in de Verenigde Staten. Daargelaten of deze
auteurs, zelfs bij de beschrijving van de Amerikaanse verhoudingen,
niet te veel naar het heftig bewogen oppervlak en te weinig naar de
onderstroom kijken, moet toch worden opgemerkt, dat wat voor
Amerika waar is, nog niet voor de andere landen behceft te gelden.
Een algemeen geldig antwoord is niet zonder meer te geven. Slechts

is Prn, o.c.,;o.
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een geduldige analyse van het loonvormingsproces, zoals zich dat in

de practijk voltrekt, in een bepaald land en in een bepaalde tijd, kan

hier uitsluitsel geven.
Met dit doel voor ogen willen wij de loonvorming in Nederland in

de jaren na de oorlog aan een nader onderzoek onderwerpen. Daartoe

zullen wij in het tweede en derde hoofdstuk een zo nauwkeurig

mogelijke beschrijving van de gang van zaken bij het loonvormings-

proces geven. In het vierde hoofdstuk zullen wij de voor het gedrag

der partijen relevante factoren systematisch samenvatten. Daaraan
aansluitend zullen wij nader ingaan op de vrijere loonvorming en
op de problemen, waarvoor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

zich met betrekking tot de loonvorming gesteld ziet. In het zesde

hoofdstuk zullen wij de resultaten van ons onderzoek verdiepen door
ze te plaatsen tegen de achtergrond van de algemeen maatschappelijke
ontwikkeling.

9



Hoofd.rtuk II

BESCHRIJVING VAN DE ALGEMENE LOONVORMING

rr nE in het vorige hoofdstuk ontwikkelde probleemstelling volgt,
Udat wij bij onze poging tot beschrijving van de loonvorming in
Nederland, ons niet kunnen beperken tot een weergave van de officiële
besluiten en de volgens die besluiten tot stand gekomen lonen. Hce
interessant deze gegevens ook zijn voor algemeen economische
beschouwingen, wij willen de gene.rir ervan ontdekken. Deze loon-
politiek is niet zonder meer van regeringswege opgelegd, maar is ont-
staan in onderling overleg, waarbij de Regering het laatste woord had.
Hoe hebben de arbeiders- en werkgeversorganisaties aan dit overleg
meegewerkt? Wat was hun zienswijze? Welke argumenten brachten
zij naar voren? Wat gebeurde er, wanneer de partijen het met elkaar
of inet de Regering niet eens konden worden? Wat waren de reper-
cussies, als de Regering ondanks de tegenstand van de betrokkenen
toch een bepaalde politiek wilde doordrijven?

Zoals uit de opgesomde vragen blijkt, willen wij achter de schermen
van de officiële loonpolitiek kijken. Wij willen bestuderen, hoe de
onderhandelingen feitel~k verliepen. De moeilijkheden, die deze opzet
met zich mee brengt, zijn duidelijk. Wat er tijdens de vergaderingen
besproken werd, was gewoonlijk van vertrouwelijke aard. Degenen,
die het best tot spreken in staat zouden zijn, mogen dit niet doen!
Toch behoefde dit niet een onoverkomelijk bezwaar te zijn. In pers-
communiqués, mededelingen in de bladen van de organisaties, ver-
slagen en jaaroverzichten lag veel voor ons doel bru.ikbaar materiaal
verborgen. Tezamen met meer vertrouwelijke mededelingen van de
betrokkenen, die ons ruim gegeven zijn, menen wij voldoende mate-
riaal te hebben verzameld om het patroon van het onderhandelings-
proces te kunnen reconstrueren.

Bij de na-oorlogse loonvorming hebben behalve de werkgevers- en
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werknemersorganisaties vooral ook de Stichting van den Arbeid en

het College van Rijksbemiddelaars een rol gespeeld. Vóór wij over-

gaan tot onze beschrijving van het feitelijke loonvormingsproces,
willen wij daarom eerst een korte karakteristiek geven van de Stich-
ting van den Arbeid en het College van Rijksbemiddelaars.

~ I. DE STICHTING VAN DEN ARBEID

De Stichting van den Arbeid is de vrucht van de door werkgevers en

arbeiders in de bezettingsjaren gemeenschappelijk gedragen nood.

Reeds in de jaren vóór de oorlog waren contacten tussen de centrale
organisaties van arbeiders en werkgevers geen zeldzaamheid, maar
deze contacten droegen nog slechts een incidenteel karakter. Van
blijvend organisatorisch overleg was nog geen sprake. En zo er al

pogingen tce ondernomen werden, dan hadden die geen duurzaam

resultaat. I
De gemeenschappelijke nood van de bezetting bracht alle Neder-

landers natuurlijkerwijze dichter bij elkaar. Ook de organisaties van

bceren en middenstanders begonnen aan het sociaal-economisch over-

leg deel te nemen. De laatste stoot in de goede richting werd gegeven,

toen de werkgeversorganisaties in 1941 weigerden de onder contróle
van de nationaal-socialist Woudenberg gestelde confessionele organi-

saties als vertegenwoordigers van de arbeiders te erkennen. Dit had de

opheffing van de werkgeversorganisaties ten gevolge. Op illegale

manier werd het contact voortgezet en werden plannen voor de

toekomst beraamd.
Het belang van deze illegale ontmoetingen tussen de top-leiders van

onze sociaal-economische beweging kan moeilijk hoog genoeg wor-

den aangeslagen. Werkgevers en werknemers voelden zich niet meer

I Verg. B. BSlger, Organisatorische Verhoudingen tussen Werkgevers en Arbeiders

(Haarlem Iqzq); K. H. van Beek, Over Collectief Overleg inhet Bedrijfsleven (Amsterdam

Iqgq), 13o e.v.; B. C. Slotemaker, Een Raad van Bestuur in Arbeidszaken, Econ.-Stat.

Berichten, z6 Febr. 1941, IfI-j; M. G. Levenbach, De Verhoudingen tussen Werkgevers

en Arbeiders, vroeger en nu. Verslagboek van het Congres van den Arbeid, z8 November

1945 (Uitg. Stichting van den Arbeid z.j.); B. C. Slotemaker, Ontwikkelingstendenzen in

het Arbeidsrecht (Rotterdam 1946), 14; F. J. H. M. van der Ven, Economische en Sociale

Opvattingen in Nederland (Utrecht 1948); P. S. Pels, De Ontwikkeling van de Loon-

vorming (zde dr., Alphen a~d Rijn I gs z), Hoofdstuk I.
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uitsluitend vertegenwoordigers van hun groepsbelangen, maar kwa-
men tot de ontdekking, dat zij het meest bekommerd waren om ge-
meenschappelijke belangen: het welzijn van het volk als geheel en de
opbloei van het bedrijfsleven. Van dag tot dag zagen zij het land ver-
armen, steeds meer arbeiders werden naar Duitsland weggevoerd,
bombardementen van de gealliëerden en moedwillige vernieling van
de bezetter ondergroeven de materiële basis van de gezamenlijke wel-
vaart. „Men was eenstemmig van mening, dat na afloop van de
oorlog het meer dan ooit noodzakelijk zou zijn, dat het sociale overleg
langs bepaalde vaste organisatorische banen zou plaats vinden. Nadat
aanvankelijk was gedacht aan een wettelijke regeling, besloot men al
spoedig tot de vorming van een particulier orgaan - waarvoor de
Stichtingsvorm werd gekozen - omdat men terstond na de bevrijding
aan de slag wenste te gaan." 2 Het gemeenschappelijk geleden onrecht,
het patriotisme van de arbeiders, de solidariteit getoond door de werk-
gevers, vormden de morele en psychologische basis, waarop de
Stichting van den Arbeid gebouwd is.

Tegen het einde van de oorlog waren alle voorbereidingen getroffen
en onmiddellijk na de bevrijding presenteerde de Stichting zich met
een urgentie-program aan het Nederlandse volk. Hoewel doel en opzet
van de Stichting in hoge mate idealistisch waren, richtte zij zich
vooral op het oplossen van onmiddellijke, practische problemen.
Daarin lag haar kracht. Een doornige kwestie als medezeggenschap
van de arbeiders in het beheer van de onderneming zou blijkens het
Manifest voorlopig buiten de interessen-sfeer van de Stichting
gehouden worden. Over het gezamenlijk oplossen van economische
en sociale problemen op hoger niveau - in nationaal verband en
bedrijfstaksgewijze - bestond van het begin af aan overeenstemming.
Ook over de noodzakelijkheid om te komen tot de oprichting van
lagere publiekrechtelijke bedrijfsorganen.

Alvorens verder op het werk van de Stichting nader in te gaan nog
een enkel woord over de organisatievorm. De Stichting van den
Arbeid is een organisatie bestuurd door vertegenwoordigers van de
centrale organisaties van werkgevers en van werknemers, van midden-
standers en boeren. De werkgeversvakcentralen houden voeling met

s Verslag van de Stichting van den Arbeid i94S-1946, io.
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elkaar in de Raad van Bestuur in Arbeidszaken, de werknemersvak-

centralen in de Raad van Vakcentralen. Het is echter niet altijd zeker,

dat wat op hoog niveau beslist wordt, ook doordringt in de lagere

regionen, waar het dagelijkse leven zich afspeelt. Dit gevaar heeft men

zoveel mogelijk trachten te voorkomen door een uitgebreid systeem

van samenwerking op lager plan. De vakverenigingen werken

bedrijfstaksgewijs samen in Bedrijfsunies. De plaatselijke afdelingen

van de vakbonden blijven met elkaar in contact in Afdelingsunies,

terwijl de algemene arbeidersbelangen plaatselijk in Raden van Over-

ieg besproken worden.3 Het overleg tussen werkgevers en werkne-

mers per bedrijfstak heeft in verschillende industrieën permanente

vorm gevonden in Bedrijfs- of Vakraden. Zo is de Stichting van den

Arbeid „een top-orgaan, dat berust op een rationeel en organisch

geleide onderbouw en niet een orgaan, dat ergens hoog in het lucht-

ledige zweeft, met het gevaar, dat het werkelijke sociale leven van de

dagelijkse practijk eraan voorbijgaat." 4
Aanvankelijk werd de betekenis van de Stichting van den Arbeid

door de Londense Regering over het hoofd gezien. Ofschoon de

Stichting reeds vóór de bevrijding een noodregeling tot vaststelling

van de arbeidsvoorwaarden had gereed gemaakt, hield de Regering

vast aan het Londense Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

van i7 Juni i944. Begin Juli i~45 werd de Stichting echter als advies-

orgaan in sociale aangelegenheden door de Regering erkend. Het

Londense B.B.A. werd vervangen door het Buitengewoon Besluit

Arbeidsverhoudingen van S October i94S, waarin met het bestaan

en de denkbeelden van de Stichting in ruime mate rekening was

gehouden. Door dit besluit kreeg de Stichting als verplicht advies-

orgaan van het met de loonbepaling belaste College van Rijksbe-

middelaars een officiële status. In het algemeen kan men zeggen, dat

er in het na-oorlogse Nederland geen belangrijke maatregel op sociaal-

economisch terrein meer genomen is, waarbij de Stichting niet

betrokken was.

a Terwijl de afdelingsunies en de raden van overleg niet veel hebben betekend, zijn de

Raad van Vakcentralen en de bedrijfsunies zeer belangrijk geworden. In i9S4 zijn deze

vormen van samenwerking na het verschijnen van het bisschoppelijk Mandement door

de socialistische organisaties vezbroken.

~ Verslag van de Stichting van den Arbeid i945-194~~ 14.
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De adviserende taak bij de totstandkoming van de arbeidsvoor-
waarden is een van de voornaamste functies van de Stichting gewor-
den. De algemene richtlijnen voor de loonvorming werden behandeld
in het bestuur van de Stichting. Voor de beoordeling van loonrege-
lingen in afzonderlijke bedrijfstakken - nationaal, regionaal of onder-
nemingsgewijs - bleek al spoedig een kleiner commissie noodzakelijk.
Deze commissie, de Looncommissie, houdt iedere week hearings,
waarbij de betrokken partijen de loonvoorstellen kunnen toelichten.
Daardoor kwam op de Looncommissie tevens de taak neer te bemid-
delen, wanneer de partijen verschil van mening hadden. In bijna alle
gevallen is dit bemiddelingswerk met succes bekroond.

Het valt niet te verwonderen, dat in het begin de samenwerkíng
tussen de Stichting van den Arbeid en het College van Rijksbemidde-
laars niet altij d vlot verliep. In de Stichting hebben vertegenwoordigers
van het bedrijfsleven zitting, het College is een overheids-instantie.
Spoedig werd dan ook besloten eens per maand een bespreking te
houden tussen de Looncommissie en vertegenwoordigers van het
College om de hangende kwesties te behandelen, en tot een gemeen-
schappelijke gedragslijn te komen. Na enige tijd maakten deze officiële
vergaderingen plaats voor meer informele besprekingen al naar de
omstandigheden dit wenselijk maken. Ook de wekelijkse hearings
van de Looncommissiewerden gewoonlijk door eenvertegenwoordiger
van hetCollege van Rij ksbemiddelaars bijgewoond.Op minder officiële,
maar niet minder effectieve manier werd de samenwerking tussen beide
lichamen verstevigd door de persoonlijke relaties die zich bij het veel-
vuldig contact tussen het personeel spontaan mcesten ontwikkelen.

F3 2. HET COLLEGE VAN AIJKSBEMIDDELAARS

Bij besluit van zq Mei i94o had de Opperbevelhebber van Land- en
Zeemacht aan het „College van Rijksbemiddelaars" de taak opgelegd
in arbeidsgeschillen te bemiddelen en zo nodig een bindende regeling
op te leggen. In dit besluit duikt de benaming „College van Rijks-
bemiddelaars" voor het eerst op. De Arbeidsgeschillen-wet i~z; kende
alleen Rijksbemiddelaars.b In latere verordeningen van de Duitse
6 Verg. F. J. H. M. van der Ven, Gedwongen Oplossing van Arbeidsgeschillen. Maaad-
schrift Economie V (1940). 49TSo3.
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autoriteiten werd de naam „College van Rijksbemiddelaars" gehand-
haafd. Zijn loonbepalende taak heeft het College uitgeoefend tot
3 i October i 94z, tcen het door de bezetter werd opgeheven. e

Na de bevrijding was het krachtens art. 3 van het reeds vermelde
B.B.A. i 944 verboden bestaande lonen te wijzigen zonder goedkeuring
van de Rijksbemiddelaar. Na September i944 werden, al naar de
bevrijding voortschreed, voor de bevrijde gebieden tijdelijke Rijks-
bemiddelaars aangesteld. Verschil van inzicht en de gebrekkige
communicatiemiddelen tussen de bevrijde gebieden veroorzaakten
aanvankelijk nog al enige verwarring in de loonbepaling. In Juni i945
was de toestand in zoverre gestabiliseerd, dat de Rijksbemiddelaars
weer een gezamenlijke politiek kondeii voeren, en men - naar ver-
trouwd gebruik - weer van het College van Rijksbemiddelaars begon
te spreken.

Op 5 October i94S werd een nieuw Buitengewoon Besluit Arbeids-
verhoudingen uitgevaardigd. Dit B.B.A. i945 kende geen regionale
Rijksbemiddelaars meer, maar alleen het „College van Rijksbemidde-
laars". Met dit besluit herkreeg het College zijn officiële grondslag.
Ook in de werkwijze van het college kwam een belangrijke ver-
andering. In plaats van de regionale taakverdeling tussen de Rijks-
bemiddelaars trad een indeling, waarbij aan ieder der leden van het
college een aantal bedrijfstakken werd toevertrouwd.

Volgens het B.B.A. i94S kreeg het College grote bevoegdheden met

betrekking tot de loonvorming. Het kan binnen de door de Regering

aan te geven algemene politiek richtlijnen opstellen voor de loon-
vorming. De bevoegdheid om collectieve arbeidsovereenkomsten
verbindend te verklaren, volgens de Wet op het algemeen verbindend
en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeids-

overeenkomsten i937, ging op het College van Rijksbemiddelaars

over. Bovendien kan het bindende regelingen van arbeidsvoorwaarden
ambtshalve opleggen. Zonder gcedkeuring van het College mogen

geen nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten worden gesloten,

noch bestaande overeenkomsten worden gewijzigd, terwijl het uit-

drukkelijk verboden is zonder toestemming van het College van vast-

gestelde regelingen af te wijken. Om het College de uitoefening van zijn

taak mogelijk te maken zijn zowel werkgevers als arbeiders verplicht

" P. S. Pels, o.c., i z.
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tot het verstrekken van inlichtingen.' Het is tekenend voor het ver-
trouwen, dat het College van het begin af aan bij het bedrijfsleven
genoten heeft, dat het zich nooit op deze verplichting heeft behoeven
te beroepen.

Het College van Rijksbemiddelaars ontvangt zijn aanwijzingen van
de Minister van Sociale Zaken en richt zijn beleid naar deze aan-
wijzingen in. Het is wel waarschijnlijk, dat belangrijke beslissingen
- ook voor afzonderlijke takken van nijverheid - met de Minister
besproken worden, maar de Minister wenst niet als beroepsinstantie
te fungeren, waarschijnlijk om het gezag van het College zo hoog
mogelijk te houden.

Dat de Stichting van den Arbeid bij alle aangelegenheden van meer
algemeen belang als verplicht advies-orgaan van het College van
Rijksbemiddelaars werd aangewezen, vermeldden wij reeds. Hcezeer
in de kringen van de Stichting deze officiële erkenning ook gewaar-
deerd werd, toch had men daar meer verwacht. „Met name is het niet
in overeenstemming met de door de Stichting te dien aanzien gekces-
terde wensen, dat de uitvoering van het besluit in zo overwegende
mate in handen is gelegd van overheidsorganen. Naar haar gevoelen
is te weinig ruimte gelaten voor de zelfwerkzaamheid van de organi-
saties van werkgevers en werknemers en is een te geringe rol tce-
bedeeld aan de medewerking dier organisaties aan de uitvoering".8
Dat de mogelijkheid hiertoe krachtens art. 3 z wel was opengelaten,
kon de Stichting van den Arbeid toch niet geheel bevredigen.

In zijn rede op het eerste congres van de Stichting van den Arbeid,
z8 November i ~q s, sprak de toenmalige voorzitter van het College,
PROF. Mx C. P. RoMME, de verwachting uit, dat de loonregelende
taak van het College slechts een tijdelijke zou zijn. „De gehele ont-
wikkeling wijst in de richting van een verplaatsing van het zwaarte-
punt van de rechtsorganisatie van het Rijk naar het bedrijfsleven.
Handhaaft men een rechtrorganisatie bij de loonvorming, dan zal het
doen van het Rijk zo spoedig mogelijk moeten worden overgenomen
door het doen van het bedrijfsleven." 9 Tot op heden is deze ver-
~ De eigenlijke contrSle is aan andere instanties opgedragen.
8„Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen". Sociale Voorlichting, Nov. i94f.
o Verslagboek van het Congres van den Arbeid, z8 November i945. 59 ~~~ivering van
Romme).
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wachting niet vervuld. Toch wijst RoMME er in dezelfde redevoering
op, dat het College zonder de medewerking van het bedrijfsleven, i.c.
van de Stichting van den Arbeid, weinig zou kunnen verrichten. Hce
de algemene loonvorming in onderlinge samenwerking van organen
van de overheid en van het bedrijfsleven in zijn werk is gegaan, zal in
de volgende paragraaf besproken worden.

~ 3. DE LOONPOLITIE[í OP NATIONAAL NIVEAU

Toen in Mei r94S de bevrijding van het gehele land een feit was
geworden, heerste gelijk op vrijwel elk ander gebied van het nationale
leven ook op het terrein van de loonvorming een grote verwarring.
Tot i94z had de loonvorming in handen gelegen van het College van
Rijksbemiddelaars. Door de lonen in ondernemingen en bedrijfs-
takken, die in i94o een aanmerkelijke achterstand hadden, geleidelijk
aan te passen aan het algemeen loonpeil was het College er tijdens zijn
bewind in geslaagd een vrij harmonische, uitgewogen loonstructuur
op te bouwen.lo

In i94z kwam aan het bestaan van het College een eind. Zijn werk-
zaamheden gingen bij Verordnung i i4~i~42 over op de Gemachtigde
van de Arbeid. Van de werkzaamheden van de Gemachtigde is naar
buiten nooit veel gebleken. A1 bleef de officiële loonstructuur gehand-
haafd, in de practijk hield men er steeds minder rekening mee. Op
het eind van de oorlog was de situatie zó, dat het College van Rijks-
bemiddelaars in zijn Jaarverslag over i94S-1946 van een chaos kon
spreken.ll

Door de schoksgewijze bevrijding van ons land zou de chaos aan-
vankelijk eerder vergroot dan verkleind worden. In November i944
gaf de tijdelijke Rijksbemiddelaar voor het bevrijde Zuiden toestem-
ming om de lonen, inclusief toeslagen in natura, te verhogen tot
maximaal z g o~o boven de per io Mei i 94o geldende of gebruikelijke
lonen. De grote sommen echter, die bij de gealliëerde legers te ver-
dienen waren, de zwarte markt, de geldovervloed, de slappe contróle:

Io F. E. J. van der Valk, Esit College van Rijksbemiddelaars. Maandschrift Economie
VIII ( 1942), 47 e.v.
II Bijlage III. Zie ook J. J. Dieleman, Loonvorming en Arbeidsconflicten ( gestencilde
nota 194G); Centraal Bureau voor de Statistiek, Economische en Socialc Kroniek 194a

j943. z8 7-88.
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door dit alles had de regeling van de Rijksbemiddelaar spoedig nog
slechts nominale betekenis behouden. Intussen werd het landin étappen
bevrijd. Onafhankelijk van elkaar stelden de verschillende Rijks-
bemiddelaars voor hun gebied regelingen vast, die onderling belang-
rijke verschillen vertoonden. Eenheid in het loonbeleid en het
opstellen van een voor het hele land geldend en in de realiteit te hand-
haven normensysteem moest, kostte wat het wilde, bereikt worden.

De geschiedenis van de loonvorming sinds de bevrijding kunnen wij
in twee perioden indelen. De eerste periode loopt van i945 tot ig47.
In dit jaar komt aan de toestand van acute nood een einde. De loon-
vorming in deze jaren wordt gekenmerkt door een grote mate van
overeenstemming tussen de betrokkenen, werkgevers, werknemers en
overheid. Aan de besprekingen, die tot de gencemde beslissingen
voerden, werd ruime bekendheid gegeven. Ofschoon de loonpolitiek
in deze eerste periode bij PELS 12 vrij uitvcerig is weergegeven,
kunnen wij er niet aan ontkomen volledigheidshalve de voornaamste
momenten ervan te releveren.

In de jaren na i9471open de onderhandelingen aanmerkelijk minder
scepel en gaan zij gewoonlijk met min of ineer ernstige wrijvingen
gepaard. Daar het geen zin heeft de bij iedere loonronde bijna iden-
tieke gang van zaken te herhalen, zullen wij voor deze tweede periode
het onderhandelingsproces in enkele typische gevallen beschrijven.

A. De loonvorming van z94J tot 1947

Aanvankelijk koesterde men de hoop, dat het mogelijk zou zijn de
spanning tussen lonen en kosten van levensonderhoud door één forse
loonsverhoging op te heffen. De datum van io Mei i94o, die de tijde-
lijke Rijksbemiddelaar voor het Zuiden als uitgangspunt voor een
loonsverhoging van ZSo~o had genomen, was echter geen gelukkige
keuze; de voor-oorlogse loonstructuur vertoonde immers grote ver-
schillen tussen de verschillende takken van nijverheid, die alleen
door tcevallige factoren, machtsverhoudingen en de conjunctuur-
situatie, verklaard konden worden. Reeds in Juni i945 werd de
Stichting van den Arbeid bij de besprekingen betrokken. Het resultaat
was, dat het bedrijfsleven de keus kreeg tussen een loonsverhoging
ls P. S. Pels, De Ontwikkeling van de I.oonvorming.
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van z S o~o boven de lonen van io Mei i 94o en een loonsverhoging van

i 5 0~o boven de lonen van October i 942.
De percentages van 2 S en r S waren niet meer dan een slag in de

lucht. Toen de Regering tot deze loonsverhoging toestemming gaf,

lagen de werkelijk betaalde lonen in vrijwel alle bedrijfstakken daar
aanmerkelijk boven.13 De kosten van het distributiepakket bleven
oplopen en de lonen stegen mee.

De richtl~n van r941. In een nota in de maand Juli door de Stichting

van den Arbeid tot de Minister van Handel en Nijverheid gericht
werden drie voorwaarden opgenoemd, waaraan voor het snel bereiken
van een evenwicht tussen lonen en prijzen voldaan moest worden:14

a strikte handhaving van de pas vastgestelde koers van de gulden;
b een drastische monetaire sanering, waardoor het zwarte geld uit

de consumptieve sfeer zou verdwijnen;
c nauwgezette loon- en prijscontrSle.
Maar ndch de Regering nóch de Stichting konden ijzer met handen
breken. In de loop der maanden Juli en Augustus dook dan ook een
nieuw element in de besprekingen op :„het kiezen van een loonniveau,
dat ook voor de leiders der vakverenigingen psychologisch verant-
woord zou zijn." 15 Zo goed als wie ook zagen de leiders der arbeiders
het nutteloze van loonsverhogingen in de gegeven omstandigheden in.
Maar zolang het officiële loon de arbeiders niet in staat stelde het

minimale levensonderhoud, samenvallend met het toenmalige distri-
butiepakket, te bereiken, moet elke poging tot loonbeheersing schip-
breuk lijden.

Een „psychologisch verantwoord loonniveau" sloot in de gegeven
situatie twee elementen in :

i de massa te doordringen van de waarheid, dat wij arm waren en ons
voorlopig slechts het minimale levensonderhoud konden ver-
oorloven;

2 de lonen te fixeren op een peil, waarbij dit minimale levensonder-
houd inderdaad aan de arbeiders gegarandeerd werd.

la Verg. de statistische gegevens bij Pels, o.c., i9-zo.
la Pels,o.c.,i7.
ib „Sociale Voorlichting", September i945, 4.
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Om de eerste voorwaarde te realiseren kon men rekenen op de voor-
lichting van de Regering, artikelen in de kranten, in de organen van de
bonafide vakbonden enz. Ondanks de tegenpropaganda van de com-
munisten en hun in een oplage van honderdduizenden verspreide
dagblad „De Waarheid", is deze eerste voorwaarde vervuld. Dit in
tegenstelling bijv. met Engeland, waar na de stopzetting van de
Amerikaanse hulpverlening de nationale verarming het volk psycho-
logisch volkomen onvoorbereid overviel. Ook de herinnering aan de
in de hongerwinter i944-1945 geleden ellende, waarmee vergeleken
de bescheiden welvaart van de tweede helft van i94S rijkdom bete-
kende, heeft hiertoe niet weinig bijgedragen.

De tweede voorwaarde hield in, dat werd afgestapt van het stelsel
van procentuele verhogingen. Het loonpeil moest direct gebonden
worden aan de kosten van het levensonderhoud. Steeds duidelijker
werd ingezien, dat de loonvlcer met dit minimale levensonderhoud
moest samenvallen. Of en hoeveel de hoger gekwalificeerde werk-
nemers méér zouden verdienen, zou afhangen van de te verdelen
goederenhoeveelheden. Het loonvormingsproces werd in letterlijke
zin een verdelingsproces.

Dit betekende, dat de loonvorming zou worden afgestemd op de
behoefte, terwijl het prestatie-element slechts een secundaire rol zou
spelen. Met instemming van de vakverenigingen werden de marges
voor geoefenden en geschoolden teruggebracht tot io, resp. 200~0
boven de beloning voor ongeschoolden.

Aldus kwam de Stichting van den Arbeid tot de conclusie, dat bij het
verlenen van goedkeuring aan loonregelingen het College van Rijksbe-
middelaars zichmoet richten naar devolgende gemiddelde inkomens :ls

grote steden platteland
geschoolde arbeiders f 4z.- f 38.-
geoefende „ - 3g-So - 34.So
ongeschoolde „ - 3 5.- - 3 i.-

Bij een indeling in vijf gemeenteklassen kwam dit neer op een uurloon-
verschil van 2 cent per klasse.

De verschillende organisaties, die in de Stichting van den Arbeid
samenwerkten, zijn in de grootste harmonie tot deze richtlijn gekomen.

18 „Sociale Voorlichting", November i945~ 3.
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Mceilijker was het met het College van Rijksbemiddelaars tot
overeenstemming te komen. Het College maakte er aanvankelijk
bezwaar tegen een gezin van vier personen als grondslag voor de loon-
vaststelling te nemen. Het vcelde meer voor een minimumloon
gebaseerd op een gezin van twee personen. Dat betekende, dat de
kindertceslagen reeds bij het eerste kind zouden moeten beginnen.

In het systeem van het College zou er ongetwijfeld meer verband
bestaan tussen verdienste en prestatie. Ook zou er minder koopkracht
onder de bevolking gebracht worden, wat bestrijding van het inflatie-
gevaar gemakkelijker mcest maken. Het principiële bezwaar tegen
dit stelsel was echter, dat het beginsel, dat het minimumloon vol-
doende moest zijn om het „gemiddelde" gezin te onderhouden, werd
prijsgegeven. De Stichting van den Arbeid kon over dit bezwaar niet
heenstappen, ons inziens terecht. Blijkbaar was zij van mening, dat
het gemakkelijker zou zijn de arbeidsproductiviteit op te vceren, dan
later een loonstelsel, dat op een foutieve grondslag berustte, te cor-
rigeren. l ~

Het College van Rijksbemiddelaars maakte nog op een ander punt
bezwaar tegen de voorstellen van de Stichting. Voor de ongeschoolde
arbeiders ten plattelande had de Stichting een uurloon voorgesteld
van 65 cent bij een 48-urige werkweek. Het College hield vast aan een
uurloon van 64 cent, en rekende, meer in overeenstemming met de
feitelijke tcestand, in de landbouw met een werkweek van 5o uren.

Met betrekking tot het eerste verschil van mening zijn de Stichting
en het College het spoedig eens geworden. Het College was bereid
zich bij de zienswijze van het bedrijfsleven neer te leggen.

Het tweede punt bleek niet te overbruggen, ook niet in later jaren.
Voor de beoordeling van loonvoorstellen bleven beide instanties hun
eigen maatstaven hanteren.18 Het merkwaardige echter is, dat men het

17 Merkwaardigerwijze meende de Stichting, dat juist in het stelsel van het College het
verband tussen loon en prestatie zou worden verbroken (verg. Pels, o.c., z4). Gezien de
zeer lage arbeidsproductiviteit, de hoge loonquote en het grote tekort op de betalings-
balans is het meer dan onwaarschijnlijk, dat arbeidsprestatie en loon economisch equiva-
lent waren. Verg. hierover Ant. M. F. Smulders, Inkomensverdeling en Werkgelegenheid
(Leiden i952). S. Ook de marge tussen geschoolden en ongeschoolden was zeker minder
dan met de economische betekenis van deze groepen in overeenstemming was.
18 F. J. H. M. van der Ven, Bespreking van Pe1s,De Ontwikkeling van de Loonvorming.
Maandschrifr Economie XV (t95t)~ 497.
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in de practijk bijna steeds eens kon worden. „De verklaring hiervoor
mag zeker gevonden worden in de goede verstandhouding en de
nauwe samenwerking, welke in de dagelijkse bemoeiingen met de
loonpolitiek tussen beide instanties gegrceid is en in het feit, dat inge-
diende loonvoorstellen veelal wel enige ruimte laten om tot over-
eenstemming te komen. Bovendien hanteerde het College van Rijks-
bemiddela.ars.... zijn richtlijncijfers voor de ongeschoolden als abso-
lute minima, terwijl de Stichting van den Arbeid uitging van de
gemiddeld ongeschoolden."le

In deze laatste zin hebben wij een aanduiding, dat de richtlijn van
de Stichting van den Arbeid al zeer spoedig een andere betekenis
kreeg dan aanvankelijk de bedceling geweest was. De in de „Nota
over de Loon- en Prijsstabilisatie" van November i945 gegeven
richtlijn werkte met gemiddelde verdiensten. De werkelijke lonen
zouden er een weinig boven of beneden moeten liggen, al naar de
historische ontwikkeling en de bijzondere omstandigheden van elke
bedrijfstak. Nu is het een feit, dat de gemiddelden van de richtlijn
practisch vanaf het eerste begin als minima beschouwd zijn. Hiervoor
zijn verschillende oorzaken aan te wijzen.

De eerste oorzaak was, dat tcen de richtlijn eenmaal tot stand geko-
men was, de kosten van levensonderhoud zich nog voortdurend in op-
waartse richting bewogen, ondanks de millioenen, die de Regering
jaarlijks aan de subsidiëring van de eerste levensbenodigdheden
besteedde. Gegeven het verband tussen loonpeil en kosten van levens-
onderhoud, waren loonsverhogingen niet tegen te houden, wilde men
op de medewerking van de organisaties kunnen blijven rekenen.

Een andere oorzaak is wel hierin te zoeken, dat de richtlijn reeds
onmiddellijk na de vaststelling moest worden gepubliceerd. Dit was
noodzakelijk, omdat er door indiscretie in de pers foutieve cijfers
genoemd waren. Deze algemene bekendheid had tot gevolg, dat het
voor de laagst geclassificeerde bedrijfstakken uiterst moeilijk werd
met lonen beneden de richtlijn gencegen te nemen.

Daarbij kwam nog de algemene economische situatie, gekenmerkt
door grote vraag naar arbeiders, ruime liquiditeit bij het bedrijfsleven,
onbeperkte afzetmogelijkheden op een markt, die bereid was àlles te
kopen. Op nationaal niveau mochten Regering en bedrijfsleven al

19 Pels, o.c. 75.
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samenwerken om een loonsysteem te ontwerpen, waardoor het
inflatie-gevaar zoveel mogelijk beteugeld zou worden, individuele
arbeiders en ondernemers waren maar al te geneigd zwarte lonen te
ontvangen, c.q. te betalen.

Xi.cico. Door uitdrukkelijk met de politiek van loonbeheersing mee te
werken deden de bonafide vakbonden niets minder dan hun bestaan
op het spel zetten. Na de bevrijding immers moest heel hun apparaat
van de grond af worden opgebouwd. Door zich uitdrukkelijk te ver-
klaren voor samenwerking met de werkgevers en de Regering moesten
zij bij de massa wel aan propagandistische kracht inboeten in verge-
lijking met de door de communisten geleide Eenheids Vakcentrale,
die het oude tot de verbeelding sprekende ideaal van de klassenstrijd
bleef aanhangen. In het eerste jaar na de bevrijding had de E.V.C.

vooral in het Noorden en Westen van het land grote werfkracht.20 In
dit eerste jaar is de grote strijd tussen de bonafide organisaties, vooral
het N.V.V., en de E.V.C. uitgevochten. De innige samenwerking
tussen de drie bonafide organisaties is hierbij van grote betekenis
geweest, vooral in het voorjaar van i946, toen de E.V.C. erin slaagde

een staking onder de havenarbeiders te doen uitbreken. Van de kant
van de E.V.C. gezien was deze staking aanvankelijk een groot succes.
Begin Mei lag het werk in de havens van Rotterdam en Amsterdam
practisch stil, ondanks het feit, dat de drie erkende Transport-
arbeidersbonden de staking openlijk veroordeeld hadden. De nood-
zakelijke aanvoer van grondstoffen en granen stagneerde. De staking
dreigde een natíonale ramp te worden. De macht van de E.V.C.,
althans op deze sleutelstelling, scheen onoverwinnelijk. De Regering
aarzelde, de Minister-president voerde informele besprekingen met

de E.V.C.-bestuurders. Maar de erkende organisaties van werkgevers

~ Het verband tussen de door de bonafide organisaties gevcerde loonpolitiek en hun
ledental is uiteraard niet in cijfers uit te drukken. Hceveel leden een organisatie meer
gehad zou hebben, indien zij een andere politiek gevolgd liad, kan men slechts gissen.
Dat de drie bonden, en vooral het N.V.V., door samenwerking met de Regering een aan-
zienlijk aantal potentiële leden hebben afgestoten, schijnt echter onloochenbaar. De grcei
van de bij de E.V.C. aangesloten Atek te Enschedé kort na de bevrijding is „mede uit de
door het N.V.V. na de oorlog als noodzakelijk verdedigde loon- en prijspolitiek te ver-
klazen." (P. Smits, Kerk en Stad. Den Haag igSz, z6g). Overigens zag de Atek na i946
haar ledental voortdurend verminderen.
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en werknemers weigerden met de E.V.C. te onderhandelen, zolang
deze brute machtsmethoden huldigde. Zelfs stemden de vakbonden
in met de impopulaire maatregel het lossen der schepen door mili-
tairen en vrijwilligers te laten verrichten. Door deze houding werd
ook de Regering ervan teruggehouden de E.V.C. als onderhandelings-
partner te erkennen. Ten slotte is de staking verlopen. Het werk in de
havens ging met medewerking van steeds meer werkwillige arbeiders,
vrijwilligers en militairen normaal door. i Juli i~qó werd de staking
door de E.V.C. of~iciëel opgeheven, nadat de werkgevers verklaard
hadden geen rancune-maatregelen tegen de stakers te zullen nemen. zl

De Looratop-zyqó. De aanpassing van de lonen aan de nieuwe richtlijn
kreeg voor de meeste bedrijfstakken in de eerste maanden van i94G
haar beslag. Ook al is bij deze aanpassing de nodige soepelheid be-
tracht (m.n. werd het verschil tussen de grote steden en het platteland
voor de meeste bedrijfstakken op ruim f 5.- i.p.v. f q.- per week
gesteld) en al heeft hantering van de richtlijn een zekere stabilisering
en ordening in de loonstructuur gebracht, zolang het prijspeil niet
gestabiliseerd was, moest er wel onrust in de arbeiderswereld blijven
gisten.

Na een half jaar werd de spanning te machtig. Einde Juni i946
richtte de Raad van Vakcentralen zich met een schrijven tot de
Stichting van den Arbeid. Er moest iets gebeuren. In overleg met de
Interdepartementale Commissie voor de Loon- en Prijspolitiek kwam
de Stichting tot de conclusie, dat een nieuwe loonronde vooralsnog
vermeden kon worden. Wel bepleitte zij individuele looncorrecties in
bedrijfstakken, die bij de algemene ontwikkeling ten achter waren
gebleven, „maar deze looncorrecties (zouden) geval voor geval
bekeken moeten worden en (zouden) in geen geval mogen neerkomen
op een loonsverhoging van algemeen karakter." 22 Verder beval de
Stichting nog aan: het tcestaan van ruimer tariefmarges om de pro-
ductiviteit op te voeren; strenger prijsbeheersing; productie van
utility-goederen en vervanging van de omzetbelasting op eerste levens-
middelen door verzwaring van de belasting op luxe goederen.

81 Verg. „Sociale Voorlichting", juni en juli igqG.
ss „Enkele Maatregelen ter voorkoming van de spanning tussen I.onen en Prijun~.
Nota van 4 Aug. rgqG (Stichting van den Arbeid).
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A1 deze maatregelen zouden pas na verloop van tijd effect sorteren.
Bovendien boden zij weinig verlichting aan de grote en middelgrote

gezinnen, waar de nood het nijpendst was. In overleg met de Inter-

departementale Commissie was al gebleken, dat de gedachte van de

Regering uitging naar uitbreiding van de kinderbijslag tot het eerste

en tweede kind. Deze regeling zou het voordeel hebben, dat de groep,
die niets kreeg, zo klein mcgelijk gehouden zou worden, wat de

sociale rust ten goede moest komen. Daar stond tegenover, dat veel

gezinnen dan onder de kinderbijslagregeling zouden komen te vallen,

die er minder behoefte aan hadden. Immers in de gezinnen met één
kind bestond ook bij strikte toepassing van de richtlijn-i94S nog een
kleine marge tussen het inkomen en het sociale minimum. Bovendien

was het bezwaarlijk het principe los te laten, dat het loon tenminste

voldoende moest zijn om het gemiddelde gezin te onderhouden.

In de beraadslagingen over de kinderbijslag is de Stichting niet tot
een eensluidend advies gekomen. Speelde hier dezelfde moeilijkheid,
die enkele jaren later onder de debatten in de Tweede Kamer school,
en die een schrijver a.v. formuleerde :....„dat het verhoogde bijslagen
zou regenen bij de Katholieken, terwijl het bij hun leden (d.i. van het
N.V.V.) slechts hier en daar zou druppelen".23

De Stichting wentelde de verantwoordelijkheid af op de Regering,
door twee systemen voor te stellen : óf uitbreiding van de kinder-
bijslag van f 2.4o per week tot het eerste en tweede kind, óf f 3.60
vanaf het tweede kind. Wel geeft de formulering van de Nota een
vage voorkeur te kennen voor het tweede alternatief: „Indienvaststaat,
dat voor de gezinnen met één kind bij de huidige lonen het sociale
minimum gegarandeerd is, en de moeilijkheden in de grote gezinnen
slechts dà.n effectief opgelost kunnen worden, indien, door af te zien
van het verstrekken van kinderbijslagen aan de gezinnen met één
kind, de toeslag voor de overige gezinnen verhoogd kan worden, zal
een beroep op de solidariteit van de werknemers, die het hoofd van
een gezin met één kind zijn, zeker niet tevergeefs worden gedaan."

Enige maanden later, bij de Regeringsverklaring van 4 October
i 946 bleek, dat de Regering gekozen had voor uitbreiding van de
kinderbijslag tot het eerste kind.

~ J. Janssens, Sociaal-ethísche Fundeting van de Kinderbijslag. Lering en Leiding,

Dec. r95r.
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Formeel gold dus nog steeds de richtlijn van i945. Maar in de
bedrijfstaksgewijze toepassing was zij geleidelijk van karakter ver-
anderd. Practisch kwam de ontwikkeling hierop neer, dat de ríchtlijn,
oorspronkelijk opgezet voor het „gemiddelde" gezin, na de uit-
breiding van de kinderbijslagregeling nog slechts gold voor het
kinderloze gezin en dat de lonen, die in de richtlijn als gemiddelden
waren bedoeld, minima waren geworden.24

De Regeringsverklaring van 4 October i946 is bekend als de loonstop.
Aanvankelijk had het in de bedoeling van de Regering gelegen elke
verdere loonaanpassing te verbieden, ook voor die grcepen van
arbeiders, wier lonen nog onder de richtlijn lagen. Dit standpunt was
voor de organisaties onaanvaardbaar. Ook eisten zij de mogelijkheid
tot verhoging van het arbeidersinkomen door prestatiepremies. Beide
mogelijkheden werden door de Regering opengelaten. '

Toch plaatste de Regeringspolitiek de arbeidersbonden voor niet
geringe moeilijkheden. Een loonstop-zonder-meer hadden zij bij hun
leden wel kunnen verdedigen, zeker gezien in verband met de kinder-
bijslag. Terwijl echter de door de Regering gevoerde prijsverlagings-
politiek van een problematisch karakter was, zou de stijging van de
kosten van levensonderhoud ten gevolge van de verlaging van de sub-
sidies onmiddellijk merkbaar zijn. De redelijkheid en de noodzakelijk-
heid van de te nemen maatregelen werden ook door de arbeidersleiders
niet ontkend. De moeilijkheid was de leden ervan te overtuigen. Het
dilemma, waar de organisaties voor stonden, was :„hun plicht doen"
en openlijk achter de regeringspolitiek gaan staan, óf zich tegen de
regeringsmaatregelen verklaren en het vertrouwen en de populariteit
van de grote massa behouden.

De weg, die de Nederlandse arbeidersleiders bewandelden, strekt
hun niet tot schande.25 Zonder de Regeringspolitiek te verwerpen
verzocht de Raad van Vakcentralen in een dringend schrijven de

24 VerslagC.S.W.V.1945-1946,iI.
Bb Toen begin 19SI de leiders van de Amerikaanse vakbonden de samenwerking met de
Regering en de ondememers verbraken, vatte Walter Lippmann hun moeilijkheden a.v.
samen: „This is the heart of their grievance: that they have been caught in a kind of
squeeze. They will be expected for patriotic reasons to enforce the wage ceilings on their
own followers, while no one will be able to enforce price ceilings. They see themselves
assigned the job of stabilizing union labor, - and being pilloried before the public if thep
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Regering de voorgenomen prijsverhogingen uit te stellen en de vak-
organisaties in te schakelen bij de contróle op de prijsvorming en de
verdeling van de grondstoffen.2ó Dit laatste kwam erop neer, dat de
vakbeweging zitting zou krijgen in de organen van de Bedrijfs-
organisatie-Woltersom. Hiertegen zouden de ondernemers zeker
bezwaren maken.

Het is uiteraard moeilijk te zeggen, in hoeverre de Raad van Vak-

centralen verwacht heeft, dat zijn wensen ten volle zouden worden

ingewilligd. Dergelijke verzoeken hebben dikwijls meer de bedoeling

naar buiten van de nodige activiteit te doen blijken. Zij storten olie

op de golven van de sociale onrust. Medio November i946 instal-

leerde de Minister van Economische Zaken de „Centrale Advies-

commissie voor de Prijspolitiek", waarin ook een aantal vertegen-

woordigers van de arbeiders zitting hadden. Met verwijzing hiernaar

en naar de mogelijkheid de vakbeweging in te schakelen in de plaatse-

lijke prijzencommissies, wees de Regering in Januari i947 de eisen

van de Raad van Vakcentralen van de hand.27 In het eigenlijke prijs-

vormingsproces is de vakbeweging niet betrokken en zij heeft er zich

bij neergelegd. Intussen wist de overheid vooral door scherper con-

tróle op de handelsmarges in de eerste maanden na de loonstop voor

een behoorlijk aantal artikelen een stabiele en zelfs een verlaagde prijs

te bereiken.2a

Werkcla.crificatie. De loonstop had twee mogelijkheden tot loons-

verhoging opengelaten: looncorrectie voor de arbeiders wier loon nog

niet was aangepast aan de richtlijn, en inkomensverbetering door

opvoering van de prestatie. Daar de richtlijn in de eerste plaats van het

behoeftebeginsel uitging, moest toepassing ervan leiden tot een grote

mate van gelijkvormigheid van de lonen in alle bedrijfstakken. In de

meeste industrieën werd tot nu tce een loonschaal gehanteerd volgens

de indeling van geschoolde, gecefende en ongeschoolde arbeiders. Als

do not prevent strikes and wage increases - while nobody is in fact stabilizing the cost of
living in the zoo.ooo stores where wage eamers and others go shopping" (New York
Herald-Tribune, March 6, 1951).
a6 VerslagC.S.W.V.1945-1946,zz.
87 Verslag C.S.W.V. 194f-1946, z;. Van de coasumenten-commissies is intussen in de

practijk niet veel terecht gekomen.
9B Verg. de lijst in „Sociale Voorlichting", Februari 1947.
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criterium voor wie geschoold en gecefend waren, gold de vraag: is
vakopleiding vereist of is een geruime tijd van oefening in de practijk
voldoende? 29

Het is echter duidelijk, dat vooral voor de geschoolden in de ene
industrie heel wat meer aan aanleg, opleiding, verantwoordelijkheids-
gevcel enz. vereist wordt dan in de andere. De rechtvaardigheid ver-
la.ngt, dat hiermee rekening gehouden wordt. Een loonstructuur, die
te eenzijdig het behcefte-element benadrukt, is op de duur niet houd-
baar. Sociale onrust, slechte prestatie, absenteisme, tekort aan hoog-
geschoolde arbeiders en zwarte lonen zullen niet uitblijven.

Bij voorstellen tot loonsverhoging beriep men zich gewoonlijk op
andere branches. Elke verhoging van de lonen in de ene industrie werd
als motief aangegrepen om te trachten in andere bedrijfstakken het-
zelfde te bereiken. Wel hielden de Stichting van den Arbeid en het
College bij de toepassing van de richtlijn rekening met bijzondere
omstandigheden en historisch gegroeide verhoudingen, maar deze
verschillen moesten toch ook „redelijk en objectief' verantwoord
kunnen worden. Zo gingen alle instanties, die bij de loonvorming
betrokken waren, en niet in het minst de leiders van de arbeiders, de
behoefte gevoelen aan een meer verfijnd instrument ter bepaling en
rechtvaardiging van de verschillen in beloning. Zo'n instrument
meende men gevonden te hebben in de quantitatieve werkclassi-
ficatie. Werkclassificatie rangschikt de functies volgens de eisen, die
deze functies bij „normale" of „redelijke minimum-prestatie" aan de
arbeider stellen. Bij de quantitatieve methode worden de vereiste
eigenschappen of „gezichtspunten" van een rangcijfer voorzien, al
naar de mate waarin de betreffende eigenschappen aanwezig moeten
zijn. Aangezien niet alle eigenschappen even belangrijk zijn, wordt
aan elk gezichtspunt een afweegfactor toegekend. Hier ligt de grote
moeilijkheid. „Een wetenschappelijke grondslag voor de vaststelling
hiervoor ontbreekt nog steeds. De vaststelling geschiedt in gemeen-
schappelijk overleg door de samenstellers van het systeem, op grond
van hun gevcelens omtrent de belangrijkheid der verschillende
gezichtspunten. In het algemeen neemt men aan, dat de afweeg-
factoren goed zijn vastgesteld als het systeem bij practische toepassing

~ Werkclassificatie als Hulpmiddel bij de Loonpolitiek ('s-Gtavenhage r952). 5-
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leidt tot een rangorde van taken, die voor het gros der taken

als juist wordt aangevoeld. Het is duidelijk, dat hier een vrij gevaarlijke
cirkelredenering wordt toegepast", ao

Vóór de oorlog stond de vakbeweging zeer wantrouwend tegenover

de pogingen van sommige ondernemers om in hun bedrijf de werk-

classificatie door te voeren. Dit gold niet alleen voor Nederland maar

ook voor het buitenland.31 Ook na de oorlog bleven de arbeiders ten

aanzien van de werkclassificatie aanvankelijk uiterst sceptisch gestemd,
maar de bonafide organisaties stelden er zich positief voor open en

hebben invoering ervan zoveel mogelijk bevorderd.
Aan het College van Rijksbemiddelaars gaf de werkclassificatie een

geschikt middel in de hand om de neiging van de bedrijfstakken
om zich aan elkaar op te trekken te temperen. Indien werkgevers en

werknemers het over de noodzaak van een looncorrectie eens waren

geworden, was het voor het College dikwijls moeilijk de gevraagde

loonsverhoging niet toe te staan. De afwijzing van het voorstel zal met
redenen moeten omkleed worden, hetgeen niet altijd gemakkelijk is.
Door een werkclassificatie te eisen werd de taak om te bewijzen, waar-

om de loonsverhoging noodzakelijk was, op de partijen zelf gelegd.
Ondanks het wankele fundament, vooral in verband met de bepaling

van de afweegfactoren, vonden de met de loonbepaling belaste instan-
ties in de werkclassificatie de objectieve of quasi-objectieve norm,
waarnaar zij zochten om de loonverschillen te rechtvaardigen.

Prestatiebelorring. Door werkclassificatie worden de uur- of functie-
lonen in de juiste verhouding geclassificeerd. Prestatiebeloning schept
de mogelijkheid de wijze, waarop de individuele arbeider zijn taak

verricht, te belonen. De loonstop had de uurloon-cijfers vastgelegd,

maar liet de mogelijkheid open door groter prestatie een hoger
inkomen te verdienen.

Verhoging van de arbeidsproductiviteit (of liever van de productie
per werknemer) hing niet alleen af van de physieke inspanning van de

arbeiders, al schijnt het vast te staan, dat ook hieraan nog veel man-

keerde. Factoren als ondervceding en verlies van bekwaamheid

~ J. A. van Kats, Taakanalyse en Werkclassificatie (Groningen i953), 13-
s' Voor de algemene houding in Engeland en de V.S. zie b.v. Trade Unions and Produc-

tivity (London z.j. (i q 5 i) ).
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enerzijds, schaarste op de arbeidsmarkt en vrees voor het „jaagsysteem"
anderzijds speelden hierbij een rol. Daarnaast echter ook factoren als
een onderkomen productie-apparaat, slechte kwaliteit van de grond-
stoffen, waardoor het onmogelijk moest heten het voor-oorlogse
productie-niveau te bereiken. Bij vernieuwing van de machines, ver-
betering van de organisatie binnen de bedrijven enz. mocht verwacht
worden, dat de productie per arbeider vanzelf omhoog zou gaan.

Ter verhoging van de arbeidsprestatie heeft men vooral twee mid-
delen tcegepast: wetenschappelijk gemeten tarieven en merit-rating.

Om de afkeer van de arbeiders tegen het werken in tarief te vermin-
deren, achtten de vertegenwoordigers van de werkgevers en werk-
nemers in de Stichting van den Arbeid het wenselijk de tarieven niet te
baseren op een technisch juiste minimum-prestatie, maar op de be-
staande prestaties. Daarop wensten zij een ruime tariefmarge.32 Het
College van Rijksbemiddelaars echter stond bij deze ervaringstarieven
slechts een marge toe van io-i 5 0~o en bij uitzondering van Zoo~o boven
het basisloon.33 De mceilijkheden kwamen, toen begin i947 de
productiviteit begon op te lopen en men allerwegen door de plafonds
dreigde te stoten. Zowel werkgevers als werknemers kwamen in
actie om de maxima verhoogd te krijgen.

Het College heeft hieraan slechts schoorvcetend meegewerkt. Zijn
houding werd op de eerste plaats ingegeven door een juist inzicht in
de economische toestand van ons land.34 Herstel van de Nederlandse
welvaart kon alleen voortkomen uit verhoging van de arbeids-
productiviteit. Dit was slechts te bereiken door een betere prestatie
ook beter te belonen. Maar doordat de loonstructuur uitging van een
als absoluut noodzakelijk aangenomen welvaartspeil, dat wij door
eigen kracht nog niet zelf konden verwerkelijken, had men op deze
hogere prestaties al geanticipeerd. Als volk leefden wij boven ons
inkomen, hetgeen tot uiting kwam in een onrustbarend tekort op de
betalingsbalans. In zijn verslag over i946 vond de President van de
aa Pels, o.c. 4z.
aa pels, o.c. 49.
aa Het College had dus bij het optrekken van zijn loongebouw voor de onderscheiden
bedrijfstakken terdege rekening te houden met twee... begrenzingen: de loonvlcer
bepaald door het behcefte-element en het loonplafond, dat in sterke mate gebonden was
door de economische mogelijkheden." (J. J. Dieleman, Loonvorming en Arbeidseon-
flicten).

jo



Nederlandse Bank dan ook reden zich met bezorgdheid af te vragen of
het reële loon in ons land op dit niveau (d.i. gemiddeld ~6 t.o.v. vóór
de oorlog) gehandhaafd zou kunnen blijven.3s

Wilde Nederland een débácle vermijden en weer self-supporting
worden, dan moest de productiviteit toenemen zonder evenredige stij-
gingvan de koopkracht in de handen van consumenten en ondernemers.

In de tweede plaats werd het College tot voorzichtigheid gemaand

door de overweging, dat een goed tariefstelsel slechts op een normale

basisprestatie kon worden opgetrokken. Sinds de loonstop was
productiviteitsverhoging een slagwoord geworden. Zoals echter

boven is uiteengezet, nam de productiviteit toe door allerlei oorzaken,

die met de arbeidsprestatie weinig te maken hadden. Dit had tot

gevolg, dat de tarieven gebruikt dreigden te worden om de loonstop

te doorbreken.38 Nu mocht het in een periode van herstel en algemene
goederenschaarste al onverschillig zijn, door welke oorzaken de pro-
ductie steeg, wanneer in de toekomst de concurrentie zich weer zou

doengevoelen,vooral op de internationale markt, zou aanpassing van de

tarieven onvermijdelijk zijn, metalle ontevredenheid die dit meebracht.

De moeilijkheid was hierin gelegen, dat de C.A.O.'s en de regelingen
loonminima en -ma~cima vastlegden zonder de bijbehorende prestatie
te definiëren.37 Bij het minimum-loon (het zg. functieloon) behoort
een „redelijke minimum-prestatie". Pas als deze prestatie bereikt is, is

er reden voor hoger beloning. Door taakanalyse, tijdmeting en tempo-
schatting is men in staat deze minimum-prestatie met voldoende
objectiviteit vast te leggen. Bij aldus gemeten tarieven kan de „ge-
middelde prestatie" Zoo~o hoger liggen, de „gemiddeld te verwachten
maximum-prestatie" 2 S o~o hoger.38 Bij wetenschappelijk gemeten

tarieven zal verdere opvoering van de prestatie in het algemeen
slechts mogelijk zijn ten koste van de gezondheid der arbeiders en de
kwaliteit van het product.

aa Verslag van de Nederlandse Bank over i946, r S. Zie ook: M. W. Holtrop, Financiëel-

economische Perspectieven van Nederland. De Economist, 97e jaarg. ( r949). 7zI.
ae R. A. Th. Gevers Deynoot, Prae-advies over „Verhoging der Arbeidsproductiviteit in

verband met de huidige Loonpolitiek." (Nederl. Instituut voor Efficiency r948), zr-zz.

a' ]. M. Matthijsen, Prae-advies over „Vezhoging der Arbeidsproductiviteit" (Nederl.

Instituut voor Efficiency i948)~ 34-35.
as Prestatiebeloning. Rapport van de Commissie ter Bevordering van de Arbeidsproduc-

tiviteit. (Uitg. Coatactgroep Opvoering Productiviteit z.j.), zo.
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Het is de verdienste van het College geweest, dat het in principe aan
zijn eenmaal ingenomen juiste standpunt heeft vastgehouden. Het is
de verdienste van de leiders der werkgevers- en werknemersver-
enigingen geweest, dat zij, ondanks de tegenstand van hun leden, naar
vermogen aan deze politiek hebben meegewerkt. De mceilijkheden
waren hier bijzonder groot. Als wij de basisprestatie van de ervarings-
tarieven stellen op S o E en verder een taricfmarge van zoo~o aan-
nemen, dan stootten de arbeiders reeds tegen het inkomens-plafond
bij een prestatie van 6o E, of bij de „redelijke minimum-prestatie" bij
gemeten tarieven. Op dit punt aangekomen begonnen arbeiders en
ondernemers eenstemmig verhoging van de tariefmarge tot meer dan
zoo~o te eisen. Het College wilde echter geen hogere tarieven toestaan,
tenzij de onderneming tot gemeten tariefoverging. Maar dat betekende,
dat de arbeidsprestatie van 6oE tot ~zE zou moeten worden opgevcerd,
zonder dat de arbeiders er enig geldelijk voordeel van zouden hebben.
Pas bij een prestatie van 72 E zou het inkomen weer verhoogd worden.

Bij het bereiken van het tariefplafond bestond er voor het College
practisch geen andere keus, dan de uur- offunctielonen een paar centen
te verhogen. Wel eiste het waarborgen, dat aan de nieuwe loonschaal
een hogere prestatie zou beantwoorden, maar zolang er geen gemeten
tarieven waren ingevcerd, bestond er weinig mogelij kheid tot contróle.

Voor bedrijven, waar niet in tarief gewerkt kon worden, trachtte
men de arbeidsprestatie vooral door merit-rating op te voeren. In dit
stelsel wordt de prestatie van de arbeider niet gemeten maar beoor-
deeld. Opdat dit zo objectief mogelijk geschiede, worden de prestaties
methodisch beoordeeld volgens een aantal systematisch bepaalde
gezichtspunten, die elk hun eigen afweegfactor hebben. Om willekeur
zoveel mogelijk uit te schakelen en de arbeiders vertrouwen in het
systeem te geven, is het een conditio .rine qua non, dat merit-rating wordt
ingesteld in overleg met de vakorganisaties en dat elke beoordeling
geschiedt door verschillende personen, die het vertrouwen van de
arbeiders hebben.

Algemene doorvoering van behoorlijke stelsels van prestatiebelo-
ning was een kwestie van jaren. Vooreerst bestond er een groot tekort
aan deskundigen om de taakanalysen en tijdstudies uit te vceren.
Verschillende bedrijven hebben door haastig en ondeskundig uitge-
vcerde onderzcekingen mceilijkheden ondervonden. Ook aan de
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interne organisatie van het bedrijfsleven ontbrak nog veel. Een zo

efpiciënt mogelijke organisatie van het bedrijf is een absoluut vereiste,

vooral voor een goed tariefsysteem. Anders zal de arbeider ook bij de

hoogste inspanning noggeen voldoende beloning kunnen ontvangen.3s
Invoering van gemeten tarieven zal daarom slechts het sluitstuk kun-
nen zijn van een algemene rationalisatie van het bedrijf, en dat is niet

in een handomdraaien door te voeren.

Uit het voorgaande zal het duidelijk geworden zijn, waarom men de
loonstop niet stringent heeft kunnen handhaven. Loonstabiliteit
mocht in de ogen van het College dan al prioriteit hebben 40, door-
voering van werkclassificatie en vooral van prestatiebeloning moest
in de gegeven omstandigheden leiden tot een zekere verhoging van
het loonpeil. Het moet reeds als een succes beschouwd worden, dat
men er in geslaagd is de productie per man sneller op te voeren dan
het loonpeil. In plaats van „loonstop" doet men met de Stichting van
den Arbeid beter te spreken van „een politiek van loonbeheersing." 41

In het algemeen mag men zeggen, dat de vakbeweging in deze
mceilijke jaren bij het stellen van looneisen blijk heeft gegeven van een
wijze gematigdheid. Het voorbeeld van de „Franse toestanden",
waar loonsverhogingen tot prijsverhogingen leidden, en prijsver-
hogingen weer totnieuwe loonsverhogingen, stond de leiders duidelij k
voor ogen. Reeds in de loop van i947 begon deze politiek te renderen.
Inderdaad zien wij, dat in de periode van 3 i December i 946 tot
3o Juni i947 de uurlonen (gemiddelde van z4 takken van nijverheid)
slechts gestegen zijn van i 64.8 tot i66.4, terwijl in dezelfde periode
de uurdiensten (gemiddelde van 4 representatieve takken van nijver-
heid) gestegen zijn van i84.6 tot i~z.2 (i93813~ - ioo).4z

B. De Loonvorming na r947

In de eerste jaren na de bevrijding werd het algemeen loonvormings-
proces gekenmerkt door een grote mate van eensgezindheid tussen alle

~ Gelijke Inspanning, meer Resultaat. Rapport van de Comm. ter Bevordering derArbeids-
productiviteit. (Uitg. Contactgroep Opvcering Productiviteit z.j.), G; Prestatiebeloning, 9.

~ R. A. Th. Gevers Deynoot, o.c., 20.
41 Verslag van de Stichting van den Arbeid rg48. 47-
~s Statistisch Bulletin, No. 72, i 947.
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betrokkenen. Van onderhandelingen kan na.uwelijks gesproken wor-
den. Het was veeleer een gezamenlijk zoeken naar zo goed mogelijke
oplossingen voor problemen, waarvoor allen de verantwoordelijkheid
voelden. Aangezien men niet eens de beschikking had over voldoende
gegevens om een juist inzicht te krijgen in de concrete problemen,
was het een proces van zoeken en tasten. Waar bijzondere knelpunten
geconstateerd werden, waar het geldende loon tot bijzondere mceilijk-
heden leidde, werden incidentele verbeteringen tcegestaan. Definitieve
beslissingen met vér-dragende consequenties werden zo lang mogelijk
uitgesteld. Met kleine concessies trachtte men de veeleisende arbeiders
(en dikwijls ook de ondernemers) voor een tijdje tevreden te stellen,
in de hoop dat na verloop van tijd de productiviteit zich voldoende
hersteld zou hebben om de volgende keer wat meer te kunnen tce-
staan. Een wedloop tussen productiviteitsstijging en loonsverhoging,
waarbij de tweede zoveel mogelijk geremd moest worden, maar toch
nodig was om de eerste te bereiken.

In Augustus i 947 zag het College van Rij ksbemiddelaars - met goed-
keuring van de Regering 43 - zich gedwongen om in de groot-
metaalnijverheid een loonsverhoging toe te staan. De metaalindustrie
was overal door het tariefplafond heengebroken en loonsverhoging
scheen de enige manier om verdere stijging van de productiviteit
mogelijk te maken. Maar daarmee was de loonstop formeel door-
broken! Op verzoek van de voorzitter van de Interdepartementale
Commissie voor de Loon- en Prijspolitiek hebben de Looncommissie
van de Stichting van den Arbeid en vertegenwoordigers van het
College zich beraden over de consequenties van de nieuwe metaal-
regeling voor heel de loonvorming.44 In de Stichting was men
eigenlijk algemeen de overtuiging toegedaan, dat de tijd gekomen was
om de richtlijn van de grond af opnieuw vast te stellen. Maar gebrek
aan gegevens over de kosten van levensonderhoud, over de ver-
schillen tussen de gemeenteklassen en de noodzaak om op korte
termijn klaar te komen (het gevaar van zwarte lonen werd weer
dreigend), leidden ertoe, dat men de oplossing zocht in een voorlopige
aa A. J. R. Mauritz, Is Handhaving van het huidige Stelsel van I.oonbeheersing door de
Overheid gewenst? Prae-advies voor de Ver. v. d. Staathuishoudk. en de Statistiek,
's-Gravenhage r 94g. 3 5.
aa pels, o.c., 62 e.v.
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aanpassing van de loonstructuur aan de lonen van de metaalnijverheid;
de „homo metallicus" was geboren!

Aan heel het overleg, dat aan het totstandkomen van dit loon-
schema is voorafgegaan, is opvallend weinig ruchtbaarheid gegeven.
„Sociale Voorlichting", het orgaan van de Stichting van den Arbeid,
heeft er met geen woord van gerept. Ook bij deze besprekingen zijn de
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers het - naar het
schijnt - spoedig eens geworden. In tegenstelling met i94S is de
richtlijn-i947 niet gepubliceerd. Hij was bestemd voor intern gebruik:
bij de beoordeling van loonvoorstellen hield de Looncommissie er
rekening mee. In feite kwam het hierop neer, dat door het tcepassen
van dit correctie-schema geruisloos een nieuwe loonronde was
ingegaan.45

Door de tcepassing van de nieuwe richtlijn en door een aantal
verdere correcties in enkele bedrijfstakken steeg het gemiddelde uur-
loon 60~0.46 Tezamen met de resultaten van voortgaande invoering
van prestatiebeloning, uitbreiding van de kinderbijslagregeling, ver-
laging van de loon- en inkomstenbelasting gaf dit voor de totale
gezinsinkomsten sinds October i 946 een stijging van gemiddeld r 5 à
zoo~o.47 Tevens bleek, dat de prijspolitiek van de Regering niet zonder
succes gebleven was. Door verlaging van de handelsmarges, subsi-
diëring van de eerste levensbehoeften en productie van utility-goederen
waren de kosten van levensonderhoud in i947 nagenceg gelijk ge-
bleven.48

De vaststelling van het loonschema van November i 947 is de laatste
keer geweest, dat de te volgen nationale loonpolitiek in algehele
overeenstemming bepaald is.

In het jaar i948 vertonen zich de eerste tekenen, dat de verhoudingen
tussen de partijen stroever worden, hetzij tussen werkgevers en
werknemers onderling, hetzij tussen het georganiseerde bedrijfsleven
en de overheid. Dit is niet te verwonderen. i 948 is het jaar dat aan de

schaarste-economie een einde komt. Voor de meeste artikelen wordt
het rantsoeneringsstelsel opgeheven. De lonen waren gestegen, de

4a Pels, o.c. ,74-
~6 Lonen en Prijzen ('s-Gravenhage i 948), zo.
~~ Lonen en Prijzen, zz.
ds Lonen en Prijzen, 8.
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productie ging met sprongen omhoog. Men had de overtuiging, dat
de toestand van acute nood voorbij was. Ondanks - of misschien
door - het tekort op de betalingsbalans en het half milliard subsidie
voor de eerste levensbehoeften leefde men in de waan van een zekere
welvaart. De lonen hadden met het absolute sociale minimum weinig
meer te maken. Al bleef de conjunctuur gunstig, met de geleidelijke
terugkeer van de „buyers' market" herwonnen kostprijs en kosten-
elementen ook voor de ondernemers hun betekenis. Langzaam maar
zeker begonnen de belangen van werkgevers en werknemers uit
elkaar te lopen. Tevens ging de Regering ernst maken met haar streven
de subsidies te verminderen en aldus de kunstmatige elementen uit de
prijsvorming te werken.

De grote vraag was, of de organisatie van de loonvorming in geza-
menlijk overleg hecht genoeg zou blijken te zijn om aan de druk van
deze middelpuntvliedende krachten te kunnen weerstaan.

Om een voldoende inzicht te krijgen in het loonvormingsproces in
deze gewijzigde omstandigheden is het niet noodzakelijk de gang van
zaken bij elke loonronde opnieuw te beschrijven. In deze jaren hebben
wij de volgende algemene maatregelen op het gebied van de loon-
vorming gekend:

i i November i948: een uniforme loonbijslag van één gulden per
week voor werknemers van 2; jaar en ouder, die niet meer dan
f; ~oo.- per jaar verdienden (de zg. Joekes-gulden);

z Zz December - ~49 : vergunning tot verhoging der lonen met q o~o
voor werknemers van z; jaar en ouder;

3 7 September i ~ 5 0: een verplichte loonsverhoging van 5 o~o voor
werknemers van z; jaar en ouder;

4 2 z Maart i~ S i: een verplichte loonsverhoging van 5 0~o voor alle
werknemers van z3 jaar en ouder tot een maximum van fZoo.-
per jaar (de consumptiebeperking);

S z i November i~ S i: een eenmalige uitkering van I I o~o van het
weekloon;

6 7 Juni i~S2: een verplichte loonbijslag ter hoogte van het door de
werknemers verschuldigde deel van de premie voor de wachtgeld-
en werkloosheidsverzekering;
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~ Zomer 1953 : de Stichting van den Arbeid gaat over tot hantering
van een nieuwe richtlijn, waarbij het verschil tussen de hoogste en
de laagste gemeenteklasse verminderd wordt;

8 28 September I ~ 5 3: verplichting tot een loonsverhoging van S o~o

voor werknemers van z3 jaar en ouder per I Januari 1954; ver-
gunning tot verhoging van het uurloon der geschoolde arbeiders
met 2 cts. en tot vermindering van de afstand tussen de lonen in de
hoogste en de laagste gemeenteklasse met z cts.

~ z; September 1954: vergunning tot verhoging van de lonen met
60 o.

Io October i9S5: vergunning tot verbetering van de secundaire
arbeidsvoorwaarden.

De hierboven opgenoemde maatregelen - waarvan wij slechts de
essentiële trekken vermeld hebben - zijn niet alle even belangrijk.
Ook zijn er niet bij de voorbereiding van elke maatregel bijzondere
moeilijkheden opgetreden. De beslissingen omtrent de eenmalige
loonbijslag van Ilo~o, omtrent de loonsverhoging bij gelegenheid van
de invoering van de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering en om-
trent de verlaging van het verschil tussen de gemeenteklassen werden
door een grote mate van eensgezindheid tussen werkgevers en werk-
nemers gekenmerkt. Behalve bij de laatste (2 3 September I ~ 5 4) kan
men niet zeggen, dat dit ook bij de algemene loonronden (December
I 94~, September I ~ 5 0, Maart I ~ f I en September I~ S 3) het geval
geweest is. A1 deze beslissingen zijn met meer of minder ernstige
wrijvingen tussen werkgevers en werknemers gepaard gegaan. Om
niet in herhaling te vervallen zullen wij een willekeurige keuze doen
en de gang van zaken bij een tweetal loonronden beschrijven, nl. die
van September I~ S o en Maart I ~ S I.

De Loonronde - September zyJo. Door de devaluatie van de gulden in
September 194~ was een tendenz tot prijsstijgingen in het leven geroe-
pen, die - naar men verwachten mocht - eerst na jaren geheel uitge-
werkt zou zijn. Uiteraard volgden de Regering en de sociale organisa-
ties met gespannen aandacht het verloop van de prijsindex van het
gezinsverbruik. Voor het behoud van de sociale rust was het fataal,
dat de prijsstijging zich juist in de dagelijks terugkerende posten van
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het gezinsverbruik het sterkst vertoonde : in enkele maanden steeg de
prijs van aardappelen met 3ro~o, van kruideniersartikelen met i4o~o en
van vleeswaren met z~o~o.4g In Maart i~so werden hierover bespre-
kingen geopend tussen de Stichting van den Arbeid en de Interde-
partementale Lonen- en Prijzencommissie. Aanvankelijk hadden deze
beraadslagingen een rustig verloop. De vertegenwoordigers van de
arbeïders stonden sceptisch tegenover een nieuwe loonronde, maar
meenden toch dat de concurrentie, waarvan de Regering bij het los-
laten van de prijsbeheersing in de loop van i948 een prijsdaling ver-
wacht had, gefaald had. Hun gedachten gingen in de richting van
wederinstelling van de prijsbeheersing. Gebonden door internationale
afspraken kon de Regering hieraan onmogelijk toegeven. Wel heeft zij
om de prijs van de aardappelen te drukken de export en de verwerking
tot aardappelmeel tijdelijk beperkt.so

De kosten van het levensonderhoud bleven echter stijgen en in de
kringen der arbeiders grceide de ontevredenheid over de passieve
houding van de Regering, die de zaken maar op hun beloop liet. In
Juni kwam de verkla~ing van de vakbonden, dat als de kosten van
levensonderhoud in Augustus met meer dan 8o~o gestegen zouden zijn,
zij met een eis tot algemene loonsverhoging zouden komen.

Enkele weken later brak de oorlog in Korea uit en daarmee kwam
ook de economische situatie in Nederland heel anders te liggen. De
dalende tendenz op de grondstoffenmarkt slceg om in een snelle
stijging, hamsteren en prijsopdrijving waren aan de orde van de dag.
Het argument, waarmee de Regering zich tegen distributie en prijs-
beheersing had verklaard, was haar uit handen gevallen. De toon van
de werknemersorganisaties werd forser. Het N.V.V. stelde een nota
op, waarin een berekening gemaakt werd van de reële achteruitgang
van de koopkracht van het loon sinds September i 94~, en de eis
gesteld werd van prijsbeheersing en uitbreiding van de subsidies of
een algemene loonsverhoging, als tegen September i~ 5 o het even-
wicht tussen lonen en prijzen niet bereikt zou zijn.51

Kennelijk ging de voorkeur van de arbeiders uit naar prijsbeheersing
boven loonsverhoging. Ten overvloede bleek dit nog uit een telegram,

4~ „Sociale Voorlichting", AprIl r95o, iqs.
~ „Sociale Voorlichting", April r95o. i93.
~1 VerslagC.S.W.V. r99o, z6.
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dat de Raad van Vakcentralen eind Juli i ~ 5 o aan de Regering richtte
en waarin hij onmiddellijke invoering van de prijsstop en voor de
verdere tcekomst prijsbeheersing eiste. Toch zagen de vakorganisaties
geen kans aan het stellen van de eis tot loonsverhoging te ontkomen,
ook al zou hierdoor de stabiliserende werking van andere maatregelen
verkleind en de export bemoeilijkt worden. In de volgende onder-
handelingen kwam het accent steeds meer te liggen op de loonsver-
hoging. De reden hiervan moet wel voornamelijk gezocht worden in
de stakingsbeweging, die de E.V.C. door middel van „spontaan
gevormde" comité's-van-actie in de grote steden trachtte te ont-
ketenen. Zo kwam de Ra.ad van Vakcentralen op i 8 Augustus met
een voorstel voor de dag, waarin hij op grond van statistische gegevens
uit de N.V.V.-nota een algemeen verplichte loonsverhoging eiste van
50~o met een minimum van f z.io per week; tegelijk met de loons-
verhoging werd een prijsstop en verbod van doorberekening van de
loonsverhoging in de prijzen verlangd.52

Om de onrust te bedaren publiceerde de Raad tegelijkertijd een
communiqué, waarin mededeling werd gedaan van de besprekingen
tussen de Stichting van den Arbeid en de Regering. i~ Augustus hield
de Minister-president een radiorede, waarin hij nog eens kategorisch
verklaarde, dat de stakingen op de gedragslijn van de Regering niet
van invlced zouden zijn. „Zij zal niet afwijken van haar standpunt,
dat de regeling van de arbeidsvoorwaarden wordt behandeld met de
erkende vakverenigingen, die bereid zijn om... . de regels van het spel

te volgen!" 53

Temidden van deze gespannen atmosfeer kwam een week later het
antwoord van de Werkgeversorganisaties op de eisen van de Raad
van Vakcentralen. In een gezamenlijke nota werden de cijfers van het
N.V.V. aan critiek onderworpen. Volgens de werkgevers bedroeg de
vermindering van de koopkracht - rekening houdend met de seizoen-
schommelingen - minder dan het door de Vakcentralen genoemde
percentage. De vorige loonsverhoging was gegeven als een voorschot
op een op korte termijn door te voeren productiviteitsverhoging; deze
voorwaarde was slechts zeer ten dele vervuld. Een nieuwe loonronde,
waaraan geen verhoging van de productie beantwoordde, zou zonder

bs VerslagC.S.W.V. iqfo, a6.
bs „Sociale Voorlichting", September i95o. S8-
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twijfel inflatie betekenen. Het tekort op de betalingsbalans zou er
door vergroot worden. De conclusie van de werkgevers was dan ook,
dat de loonsverhoging mcest worden afgewezen. Wel wilden zij de
mogelijkheid onderzoeken prijsregulerend op te treden ten aanzien
van bepaalde posten van het gezinsbudget.54

De teleurstelling bij de werknemers over dit antwoord was groot.
Zij zouden zich desnoods bij een consumptie-beperking hebben kun-
nen neerleggen als die voor alle groepen van de bevolking zou
gelden. „Maar hier bleek nu juist aan arbeiderszijde een grote moei-
lijkheid. De cijfers tonen aan, dat de meeste bedrijfstakken zich in een
rela.tief gunstige periode bevinden." 55 Daarom juist meenden zij een
verbod van doorberekening van de loonsverhoging te kunnen eisen.

De arbeidersleiders wezen op de consequenties voor de sociale
vrede, die deze houding van de werkgevers kon hebben.5ó Een ulti-
matum onder dreiging van verbreking van de samenwerking schijnt
nog niet geuit te zijn. Wel wilden de arbeidersorganisaties zich weer
evenals in i 94~ rechtstreeks tot de Regering wenden. Hierop ver-
klaarden de werkgevers zich bereid tot prijsverlagende maatregelen
van wijder strekking en tot het geven van bepaalde uitkeringen om
aan de gezinsmoeilijkheden enigszins tegemoet te komen. De totale
hoogte daarvan zou moeten blijven onder de 40~0, d.i. de door de
werkgevers berekende achterstand van de lonen bij de kosten van
levensonderhoud. Deze uitkeringen zouden moeten berusten op een
vergunning van het College en zouden in bedrijfstaksgewijs overleg
moeten worden doorgevoerd.57

Ook in dit nieuwe voorstel echter zag de Raad van Vakcentralen
geen basis voor voortzetting van de besprekingen. En toen de
Regering moest verklaren, dat zij bij de stijgende tendenz van de
wereldprijzen geen mogelijkheid zag om de kosten van levens-
onderhoud omlaag te drukken, besloten de werkgeversorganisaties,
vooral op grond van de psychologische en politieke overwegingen
waarop door de arbeidersorganisaties zo sterk de nadruk gelegd was,
54 ~7CrSlag C.S.W.v. 195 O, 2].
bb gadiorede van Mr. Dr. A. A. van Rhijn, ] September Iqso. „Sociale Voorlichdng",
September 195 0. 5 z.
s" VerslagC.S.W.V.19So,z7.
a~ VerslagC.S.W.V.Iqso,z].
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zich akkoord te verklaren met een algemene vergunning tot 5 0~0 loons-
verhoging, te realiseren in bedrijfstaksgewijs overleg en met de
mogelijkheid van bindende beslissing door het College van Rijks-
bemiddelaars ingeval van moeilijkheden.sg

Zoals te verwachten was, hielden de arbeiders vast aan een bindende
beschikking, maar de weg naar oplossing van het geschil lag nu open.
6 September besliste de Regering, deze keer conform de eisen van de
arbeidersorganisaties en schreef de loonsverhoging van S o~o ver-
plichtend voor, met de mogelijkheid tot dispensatie ter beoordeling
van het College. Een algemene prijsstop werd niet afgekondigd - bij
de stijgende prijzen van de importgoederen was dit toch niet door te
voeren -, maar wel stemden de werkgevers erin toe, dat voor de eerste
levensbehoeften prijsregulerende maatregelen zouden genomen
worden.

Beide partijen tekenden er tegen protest aan, dat de loonsverhoging
slechts gold tot een loongrens van f 3600; . De nivellering van de
lonen zou daardoor nog meer in de hand gewerkt worden. Deze
beperking is dan ook enkele weken later door de Regering ongedaan
gemaakt.

Ook bij deze loonronde bleef het aantal dispensatie-verzoeken
gering, een twintigtal. Na overleg tussen de Stichting van den Arbeid

en het College werd de dispensatie voor een tweetal bedrijfstakken
gedeeltelijk toegestaan.ss

Het bereikte resultaat was niet elegant, al stelden alle partijen het op

prijs, dat men ook nu weer tot een oplossing gekomen was. Het was

weinig meer dan een toepassing van het beginsel van de glijdende
loonschaal. Zou men op deze weg doorgaan, dan zou Nederland onge-

twijfeld in een ernstige inflatie terecht komen.ó0 Om het verloop op de

voet te volgen en in de toekomst verschil van mening over de juistheid
van de gebruikte cijfers te voorkomen, stelde het Stichtingsbestuur
onmiddellijk na de afkondiging van de nieuwe loonronde een speciale

ss VerslagC.S.W.V.195o.3o.Verg.Communiquévandecentralewerkgeversorganisaties,
„Sociale Voorlichting", September 1950, G6-67.
sa Pels, o.c., qI.
~ Verg. Verslag C.S.W.V. 19So, Io. In scherpe bewoordingen is het beginsel van de

glijdende loonschaal gehekeld door F. J. H. M. van der Ven, Bezinning op de heden-

daagse Sociale Politiek (Uitg. A. K. W. V., 's-Gravenhage Iqso), 14-15.
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commissie van deskundigen in, gekozen uit de werkgevers- en werk-
nemerscentralen. Deze commissie moest een grondige studie maken
van de economische situatie van ons land, in het bijzonder van de
factoren, die op de loon- en prijspolitiek invloed hadden.ó1 Tegelijker-
tijd richtten de Ministers van Economische Zaken en van Sociale
Zaken aan de inmiddels ingestelde Sociaal-economische Raad het
verzoek de Regering van advies te dienen aangaande de in de toekomst
te volgen loon- en prijspolitiek.

De con.rumptiebeperking-zy fr. Na een langdurige crisis was begin Maart
i~ S i het tweede Kabinet-Drees tot stand gekomen. De zware defensie-
lasten en de noodzaak de betalingsbalans in het komende jaar sluitend
te maken vormden de voornaamste problemen, waarmee de nieuwe
Regering zich geconfronteerd zag. Het prijspeil bleef stijgen en sinds
de laatste loonronde was de spanning tussen lonen en kosten van
levensonderhoud alweer met enkele punten vermeerderd.

In Februari had de Sociaal-economische Raad zijn „Advies inzake
de in de naaste toekomst te vceren Loon- en Prijspolitiek" uitge-
bracht.ó2 In dit Rapport kwam de S.E.R. tot de conclusie, dat bij de
geweldige hoogte van de defensie-lasten de betalingsbalans op korte
termijn slechts sluitend kon worden gemaakt door een beperking van
de consumptie en van de investeringen. Meende de S.E.R. nog te
kunnen volstaan met een keus tussen beperking van de netto-inves-
teringen met ioo~o en van het verbruik met 5 0~0, óf beperking van de
netto-investeringen met zoo~o en van het verbruík met 3 0~0 63, in
Maart bleek het, dat een beperking van de investeringen met zoo~o en
van het verbruik met 5 0~o noodzakelijk was.

Nog vóór het advies van de Sociaal-economische Raad gepubliceerd
was, hadden de georganiseerde arbeiders al een standpunt ingenomen.
op 2~ Januari verklaarde het N.V.V., „wat het van elke toekomstige
regering meent te mogen verwachten, nl. een uiterste poging om het
levenspeil van de grote volksmassa, ondanks bewapeningsuitgaven en
betalingsbalansmoeilijkheden te handhaven...." 64 Als middelen

"I „Sociale Voorlichting", September 195o~ 49.
eE Publicaties van de Sociaal-economische Raad Igfl no I.
6a Advies inzake de in de naaste Tcekomst te voeren Loon- en Ptijspolitiek, 16.
"d VerslagN.V.V. 1949-1951, IOI.
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daartce werden aanbevolen : maatregelen ter verhoging van de arbeids-

productiviteit, het aanspreken van de monetaire reserve en het

opnemen van buitenlandse leningen, verlaging van de investeringen,

sterk verhoogde weeldebelasting, distributie van sommige verbruiks-

artikelen en prijsbeheersing. Verder stonden nog verschillende sociale

verbeteringen op het verlanglijstje, o.a. snelle invoering van de wacht-

geld- en werkloosheidsverzekering, compensatie van de gestegen

kosten van levensonderhoud en definitieve regeling van de ouder-

domsverzekering.
Soberder was het communiqué van het C.N.V. van i 2 Februari. Met

erkenning van de economische mceilijkheden en van de noodzaak

van productieverhoging, werd er op aangedrongen de investeringen

zo weinig mogelijk te beperken, maar ze aan een nauwkeurig tcezicht

op de doelmatigheid te onderwerpen. Bij verbruiksbeperking zou men

allereerst de luxe hebben aan te tasten.ó5
Reeds op 27 September i ~ 5 o had de Raad van Vakcentralen zíjn ver-

ontrusting over de stijgende prijzen aan de Regering kenbaar gemaakt.
De Regering had toen beloofd geen maatregelen met prijsverhogende
strekking te zullen nemen buiten de Raad om.66 Maar bij de lang-
durige onderhandelingen tussen de politieke partijen, die aan het
tweede Kabinet-Drees voorafgingen, werd het bedrijfsleven uiteraard
niet betrokken. Toen tijdens de politieke besprekingen van de door te
voeren subsidie-vermindering, o.a. op suiker, het een en ander uit-
lekte, kon de demissionaire Regering, om aan de speculatie de kop
in te drukken, weinig anders doen dan de suikerprijs plotseling ver-
hogen, aldus de organisaties weer voor een voldongen feit stellend.
In een telegram van t z Maart protesteerde de Raad van Vakcentralen
tegen deze „meest onsociale vorm van rantsoenering, nl. via de porte-
monnaie", die bovendien door vergroting van de spanning tussen
lonen en prijzen de productiviteit ongunstig moest beïnvloeden.s'

De nieuwe Regering ging ervan uit, dat het onmogelijk was de

stijging van de wereldprijzen geheel door subsidies op te vangen. Dit

zou een bedrag eisen van 4So millioen. Zij was slechts bereid de

es VerslagC.N.V. r9So-i951.285.
ss VerslagCN.V.r95o-19Si.z79-
"' Verg. Verslag C.N.V. iqfo-i95 t, z8G. In 2ijn advies had de S.E.R. de mogelijkheid van

distributie van gesubsidiëerde consumptie-gcedercn in overweging gegevcn.
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subsidies op een som van i~s millioen te handhaven. Behalve suiker
zouden ook brood, margarine en vet in prijs stijgen. Totnietgeringe
ergernis van het georganiseerde bedrijfsleven werden deze maat-
regelen weer zonder voorafgaand overleg doorgevoerd. De Regering
echter meende hier snel te moeten doortasten uit vrees, dat uitstel op
grote schaal tot hamsteren en speculatieve aankopen zouden leiden.ó8
Zo bleef voor de Stichting van den Arbeid nog slechts de loonzijde
van de kwestie te behandelen. Een protest-telegram van de Raad van
Vakcentralen tegen deze gang van zaken met het verzoek de prijs-
verhoging een week uit te stellen om ze samen te dcen vallen met de
nog te nemen looncorrecties mocht niet baten.89

Nauwkeurige cijfers over de stijging van de kosten van levens-
onderhoud waren nog niet beschikbaar, maar na verlaging van de sub-
sidies werd de reële koopkracht van het loon ioo~o lager geacht dan in
September i ~ 5 0. ~o Dat betekende, dat de oplossing snel gevonden
moest worden, wilden vele gezinnen zelfs voor de verzorging van hun
eerste levensbehoeften niet in ernstige moeilijkheden geraken.

In de Stichting van den Arbeid, waren zowel de werknemers als de
werkgevers het erover eens, dat op korte termijn - d.i. vóór Pasen -
hulp mcest worden geboden in de eerste noden, het aanleggen van een
„noodverband". Voor definitieve maatregelen eiste de gecompliceerd-
heid van de situatie langduriger overleg.71

Over de concrete maatregelen, zowel de tijdelijke als de definitieve,
heerste tussen de partijen echter nogal verschil van mening. De werk-
gevers dachten aan een noodverband van 2 gulden per week ofq.o~o van
het loon voor gehuwden en kostwinners. Voor het beramen van defi-
nitieve maatregelen wilden zij eerst over verantwoorde cíjfers beschik-
ken en de ontwikkeling aanzien. Bovendien moest de loonsverhoging
bedrijfstaksgewijs aan opvoering van de productiviteit gekoppeld
worden. 72

Tussen de vakcentralen schijnt geen volkomen eensgezindheid te
hebben geheerst. De K.A.B. en het C.N.V. stelden zich op het

6e „Sociale Voorlichting", Maart iqsi, iG6.
69 VerslagC.N.V.iqso-iqsi,zBG-zq2.
'o „Sociale Voorlichting", Maart i95i, iG7.
71 VerslagC.S.W.V. i95o, 32.
7z VerslagC.S.W.V. t95o, jz; VerslagA.K.W.V. i95o-i95r, 8.
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standpunt van een matige loonsverhoging, mits de Regering bereid was
dceltreffend op te treden op het gebied van de prijsbeheersing en mits

de noodzakelijke consumptie-beperking ook, en vooral, de kopers van

lu.se artikelen zou treffen. „Als de Regering deze maatregelen niet
neemt, is de vakvereniging verplicht de weg van de loonsverhoging
te volgen, al weet zij op de verkeerde weg te zijn, omdat die zonder
prijsbeheersing toch wordt doorberekend in de prijzen."73

Het N.V.V. lette meer op de reeds van October i g S o tot Maart i9 S i

bestaande achterstand van circa 3~0~0 - waarvoor overigens de con-

fessionele organisaties ook niet blind waren - die reeds tot onrust

onder de arbeiders aanleiding gegeven had. Om de sociale vrede te

bewaren eiste het daarom een veel hoger bedrag als noodverband en

wilde aan de consumptie-beperking alleen meewerken, als het ver-

trouwen kon stellen in de maatregelen van de Regering: d.i. als de

Regering tot prijsbeheersing en physieke investeringcontróle zou

overgaan. Indien de Regering tot het treffen van deze maatregelen

niet bereid was, moest de vakbeweging een compensatie van ioo~o

loonsverhoging eisen. Als noodverband eiste het N.V.V. een ver-

hoging van 60~0.74
Voor de Regering was de gedachte van een noodverband onaan-

nemelijk. Zulk een tijdelijke oplossing zou voor de toekomst ver-

wachtingen oproepen, die onmogelijk te realiseren zouden zijn. Er

zou alleen nieuwe onrust uit volgen. Zij verlangde daarom op korte

termijn een definitieve oplossing met betrekking tot het loon, terwijl

de overige vraagstukken daarna onder ogen gezien konden worden.~s

De Regering had zich op het standpunt van een consumptie-beperking

van 5 0~o gesteld en was daarom bereid tot een verhoging van het

nominale loon van S o~0.76
De drie arbeiderscentralen hadden elkaar intussen gevonden. Zij

wezen zowel het voorstel van de werkgevers als van de Regering af."

Op Zo Maart deden zij aan de Stichting van den Arbeid en de Inter-

departementale Commissie voorstellen van de volgende strekking:

~s Radioredc van M. Ruppert, Verslag C.N.V. igso-i99r, z9z.
7~ Verslag N.V.V. i94g-i9Si, ioz; Verslag C.S.W.V. i95o, 3z.

~a „Sociale Voorlichting", Maart i9Si, iG7.

~e VerslagN.V.V.i949-Igil,IOZ.
~~ VenlagC.N.V.i95o-i95i.z93.
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positieve en concrete Regeringsmaatregelen met betrekking tot prijs-
contrSle, investeringscontróle en vermindering van het luxe verbruik.
Deze maatregelen moesten samengaan met permanent en reëel overleg
met de Raad van Vakcentralen. De vakorganisaties erkenden de nood-
zaak van consumptie-beperking van f o~o, maar meenden dat de defini-
tieve vorm hiervoor in rustig overleg gevonden moest worden. Vóór
Pasen moest een noodverband aangelegd worden van ten minste 60~0
loonsverhoging met een minimum van f 3.- per week. Mocht de
Regering weigeren ingrijpende maatregelen te nemen met betrekking
totde prij s- en investeringscontróle, dan behield devakbeweging zich de
vrijheid voor hoger looncompensatie te eisen. ~a Zonder effectieve prijs-
contróle immers zou de loonsverhoging toch weer tot nieuwe prijsver-
hoging voeren en de verbruiksbeperking tot meer dan S~ó opvoeren.'9

De Regering kon op deze eisen niet ingaan. Zowel om technische
bezwaren als in verband met onze positie in het internationale ruil-
verkeer was heroprichting van een uitgebreid prijsbeheersings-
apparaat onmogelijk. Men kon slechts tegen ongemotiveerde prijs-
stijgingen optreden. Ook verdere beperking van de import zou uiterst
moeilijk zijn door te voeren. Vanwege de O.E.E.S. zouden wij ons
dan aan internationale contrdle moeten onderwerpen, die er alleen
maar op gericht zou zijn de handel weer zo spoedig mogelijk te libera-
liseren ! De beperking van de investeringen in de particuliere sector
wilde de Regering doorvoeren door maatregelen op het terrein van de
crediet- en belastingpolitiek. Bovendien zou bij deze beperkingen de
grootste voorzichtigheid geboden zijn in verband met het industria-
lisatie-programma.

De standpunten van de Raad van Vakcentralen en van de Regering
bleken niet te verzoenen, en geen van beiden wilde toegeven. De
Raad meende, dat verhoging van de nominale lonen met 5 0~o via de
prijzen tot een reële consumptie-beperking van 7 à 80~o zou leiden, de
Regering verwierp de multiplier-idee. In ieder geval zou het zelfs bij
doorberekening in de prijzen een paar maanden duren, vóór de loons-
verhoging geheel zou zijn uitgewerkt. Intussen rekende de Regering
blijkbaar op een daling van de wereldprijzen.80 „Zij stelde zich

78 VerslagC.N.V. iqso-rqsi, z92.
~e Verslag C.N.V. i95o-1951. z93; Verslag C.S.W.V. i95o, 3z-
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tevreden met een - overigens te wa.arderen - verklaring van de onder-
nemersorganisaties, dat zij zouden bevorderen, dat slechts in uiterste
noodzaak zou worden doorberekend." 81 De positie van de Raad van
Vakcentralen werd nog bemoeilijkt, doordat zijn voorstellen ontijdig
in de pers gepubliceerd werden.

Daar verdere besprekingen geen hoop op toenadering gaven, en de
beslissing geen uitstel kon lijden, nam de Regering op zz Maart zelf-
standig een besluit. Zij schreef een loonsverhoging van S o~o ver-
plichtend voor voor alle werknemers boven de z3 jaar en voor
gehuwden en kostwinners beneden die leeftijd, met een ma~cimum van
f zoo.- per jaar. Na Pasen stelde de Regering verder overleg met de
Stichting van den Arbeid in het vooruitzicht om de ontwikkeling in
het oog te houden.82

Voor de genomen beslissing wilden de vakorganisaties der arbeiders

geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Hun protest gold niet de
verbruiksbeperking op zich. De noodzakelijkheid daarvan werd alge-
meen ingezien en aanvaard. Hun verzet gold het feit, dat de Regering
weigerde de nodige prijsbeheersingsmaatregelen te nemen om te

voorkomen, dat doorberekening in de prijzen de consumptie-
beperking op meer dan S o~o zou brengen. Ook werd het in arbeiders-
kringen kwalijk genomen, dat de beperking van het luxe verbruik, de
investeringen en in het algemeen de inkomens der zelfstandigen niet

door physieke contr8lemaatregelen zou worden doorgevoerd. De in
April uitgevaardigde Handelsmargebeschikking i ~ 5 i en de Richtlijn
voor de Prijsbepaling voor de Industrie konden hen niet bevredigen.
Evenmin konden de met terugwerkende kracht te nemen maatregelen

tot verhoging van de winst- en vermogensbelasting en van de motor-
rijtuigen- en weeldebelasting hun de overtuiging bijbrengen, dat de
arbeiders weer niet hoofdzakelijk het kind van de rekening waren.

„Het is dan ook niet toevallig, dat in het Regeringscommuniqué niet

van „overleg" wordt gesproken." 83 Vooral bij het N.V.V., wiens

leden in het algemeen meer vatbaar zijn voor communistische propa-

ganda,was de weerstand aanvankelijk groot. HetVerbondsbestuur werd
opgedragen de actie voor ruimere compensatie, nu bedrijfstaksgewijs,

eI Verslag C.N.V. 195o-1931. z94.
88 „Sociale Voorlichting", Maart 19SI, I]I-I]2.
sa gaiale Voorlichting", bÍ2árt 195 I, IG].
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onverminderd voort te zetten.84 In de kringen van het N.V.V. heeft
men de mogelijkheid van een staking overwogen. De houding van
de confessionele organisaties was minder geagiteerd. Mede door
hun invloed is voorkomen, dat „Nederland in de dagen rondom 22
Maart in het avontuur van een stakingsactie tegen een overheids-
beslissing zou worden gestort." 85 Het komt ons voor, dat het feit,
dat het Kabinet onder socialistische leiding stond, en m.n. de persoon-
lijkheid van de Minister-president, hierbij eveneens van invloed
geweest is.

Ook de centrale werkgeversorganisaties gaven in een gemeen-
schappelijk perscommuniqué te kennen, dat de genomen maatregelen
slechts gedeeltelijk hun instemming hadden. M.n. hadden zij bezwaar
tegen de toepassing van het principe van de glijdende loonschaal en
wezen zij er op, dat de loonsverhoging slechts resultaat kon hebben
bij verhoging van de productie.88 Overigens herhaalden zij hun beroep
op de ondernemers om de loonsverhoging alleen in het uiterste geval
door te berekenen.

In de beschikking van het College van Rijksbemiddelaars was de
mogelijkheid van dispensatie opengelaten in geval van ernstige econo-
mische moeilijkheden. Het aantal dispensatie-aanvragen is zeer klein
geweest en tenslotte slechts in één geval ingewilligd. 87

Hiermee is ons overzicht van de onderhandelingen van I ~ S o en I ~ f I
voltooid. Het overleg, dat aan deze loonronden voorafging, is het
mceilijkste geweest van de gehele na-oorlogse periode, al zien wij
dezelfde punten in verzwakte vorm ook bij de voorafgaande en vol-
gende loonronden naar voren komen. Toch kon het N.V.V. in zijn
verslag over 1~S I constateren, dat „het wel vast (stond), dat het
principe van de geleide loonpolitiek door alle in de Stichting van den
Arbeid samenwerkende centralen (werd) gesteund, althans als richt-
snoer voor de politiek op korte termijn." e8
sa VerslagN.V.V. t949-195t, Io3.
ea VerslagC.N.V. i95o-2951, z98.
s6 Vetslag C.S.W.V. igso, 3z. Dit laatste was niet geheel juist. Weliswaar was onze ruil-
vcet verslechterd, toch behcefde dit een zekere loonsverhoging niet per se uit tc sluiten.
Verg. Advies van de S.E.R., Zo.
87 VerslagC.S.W.V. ig5o, 33.
ss VerslagN.V.V. i949-19fI, Io4.
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Weliswaar groeide, vooral in ondernemerskringen, een gevoel van
onbehagen over het verder volgen van de politiek van uniforme loon-
ronden. Nu de betalingsbalans en de werkgelegenheid zich gunstig
ontwikkelden en het algemene loonpeil in overeenstemming werd
geacht met de reële economische situatie, meende men - zonder de
co~rdinatie op te geven - toch meer ruimte te moeten laten voor loon-
verschillen tussen de bedrijfstakken en ondernemingen onderling.
Juist omdat volgens de S.E.R. het algemeen loonniveau in overeen-
stemming was met wat het in een vrije verkeershuishouding zou zijn89,
verwachtte men, dat de overheid zich meer zou kunnen terugtrekken.
Het zwaartepunt moest in de nabije toekomst meer komen te liggen
bij de Stichting van den Arbeid en de S.E.R., terwijl de overheid
slechts bij bijzondere moeilijkheden zou hebben in te grijpen. Op
23 Juni i ~ 5 3 publiceerden de vier werkgeverscentralen een gezamen-
lijke verklaring van deze strekking 90, terwijl de gedachten van de con-
fessionele vakbonden der arbeiders in dezelfde richting gingen. Wel
hadden de werkgeversorganisaties in hun verklaring de bereidheid
uitgesproken nog mede te werken aan de algemene loonmaatregelen,
die genomen zouden worden in verband met een eventuele huurver-
hoging en de opheffing van de consumptie-beperking, daarna ver-
langden zij een veel groter plaats voor het overleg per bedrijfstak.

Op de kwestie, in hoeverre van verplaatsing van de co~rdinerende
taak naar de Stichting van den Arbeid en de Sociaal-economische Raad
een groter vrijheid voor het overleg per bedrijfstak en voor loon-
verschillen tussen de bedrijfstakken onderling mag worden verwacht,
komen wij in het vijfde hoofdstuk terug. Eerst zullen wij een onder-
zoek instellen naar de loonvorming in de afzonderlijke bedrijfstakken
en ondernemingen.

s9 „Advies inzake het in de naaste Toekomst te volgen Systeem van Loonbeheersing".
Publicaties van de Sociaal-economische Raad 1953 no 5~ z9.
~ VerslagC.S.W.V.195z,38'47i140-Ie}I.
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Hoofd.rtuk III

DE LOONVORMING IN DE AFZONDERLIJKE
BEDRIJFSTAK EN ONDERNEMING

~ I. INLEIDENDE OPMERKINGEN

NMIDDELLIJK NA DE BEVRIJDING begOnnen dC dOOr de bezetter

O opgeheven organisaties van werkgevers en van werknemers, zo
goed en kwaad als de omstandigheden het tcelieten, weer te func-
tioneren. Zoals verwacht mocht worden, heeft de algemene ver-
gunning van Juli 1945 om de lonen met zso~o, c.q. Iso~o te verhogen
nergens tot mceilijkheden tussen de partijen aanleiding gegeven. De
meeste lonen lagen immers al belangrijk hogerl

In het najaar van 1945 kwamen in de meeste bedríjfstakken de
besprekingen tussen werkgevers en werknemers eerst goed op gang
in verband met de aanpassing van de lonen aan de richtlijn van de
Stichting van den Arbeid. In overeenstemming met de clandestiene
besprekingen gedurende de oorlog, hadden de werkgeversorganisaties
zich voor de behandeling van de sociale aangelegenheden in de be-
drijfstak tot federaties verbonden, terwijl de bonafide vakbonden van
de arbeiders bedrijfstaksgewijs samenwerkten in bedrijfsunies. Reeds
in het overleg vóór de bevrijding had men het als noodzakelijk gezien,
dat deze federaties en bedrijfsunies tot duurzame samenwerking
zouden komen in de vakraden.l

Deze vakraden zouden in de bedrijfstak m.m. dezelfde taak vervullen
als de Stichting van den Arbeid in het hele bedrijfsleven. De ene helft
van het bestuur zou benoemd worden door de werkgevers-, de andere
door de werknemersorganisaties. De vakraad zag men, volgens de
concept-statuten van September 194.4, voornamelijk als: I) een
orgaan van overleg met betrekking tot de regeling van de arbeids-
voorwaarden in de bedrijfstak; z) als adviserend orgaan voor de
Stichting van den Arbeid, de Regering en particuliere lichamen met
betrekking tot onderwerpen op de arbeid in het bedrijf betrekking

1 A. N. Molenaar, Arbeidsrecht, eerste Deel (Zwolle 1953), 834.
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hebbend; 3) als regelend orgaan voor het vaststellen van de arbeids-
voorwaarden in het bedrijf, indien de wet aan de vakraad verorde-
nende bevoegdheid toekent; is dit niet het geval, dan kan de vakraad
bij het tot stand komen van collectieve arbeidscontracten leiding
geven en algemene verbindendverklaring van deze contracten bevor-
deren. Evenals dit indertijd met de bedrijfsraden het geval was,
hoopte men, dat de vakraden de grondslag zouden vormen voor de
opbouw van een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.2

Deze plannen zijn slechts ten dele verwerkelijkt. Wel waren de ver-
houdingen tussen de organisaties van werkgevers en van werknemers
in de meeste bedrijfstakken goed en kreeg het contact een min of ineer
permanent karakter. Dit werd al bevorderd door de grote verscheiden-
heid van de te bespreken zaken. In enkele industrieën kwamen de voor-
oorlogse, nooit officieel opgeheven bedrijfsraden weer te voorschijn,
o.a. in de grafische en de schoenindustrie. Toch duurde het tot i947
voor de oprichting van vakraden enige voortgang van betekenis
maakte. Sinds die tijd functioneren vakraden in de volgende bedrijfs-
takken: textiel, groot-metaal en klein-metaal, timmerfabrieken, meubi-
leringsindustrie, confectie, lederindustrie en het kapperbedrijf.

Als organen van advies en overleg hebben deze vakraden grote
betekenis gekregen. Algemene verordenende bevoegdheden zijn hun

nooit verleend. Wel heeft het College in enkele gevallen aan vakraden
tcegestaan om onder bepaalde voorwaarden en binnen enge grenzen
dispensaties te verlenen met betrekking tot het loon-maximum,
plcegendienst e.d.3

Op grond van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen i 945
was voor de bepaling van het loon en de andere arbeidsvoorwaarden
een dubbele figuur mogelijk: een door het College van Rijksbemidde-
laars goedgekeurde (en eventueel algemeen verbindend verklaarde)
collectieve arbeidsovereenkomst of een bindende regeling.4

~ „Herstel",z4Aug.Iq45.
s Verg. b.v. Verslag van de Vakraad voor de Metaalnijverheid Iqso, z8-zq; Verslag van

de Vakraad voor de Klein-Metaalnijverheid 1947-1948, z8; )aarverslag van de Vakraad

voor de Testielindustrie 1946-1947. I z.
4 Verg. W. C. L. van der Grinten en A. J. Haakman, Buitengewoon Arbeidsrecht (;e dt.
Alphen a~d R. I 95 z), 71-I02.
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De collectieve arbeidsovereenkomst veronderstelt in de eerste plaats,
dat de vertegenwoordigers van het georganiseerde bedrijfsleven door
vrije onderhandelingen tot overstemming zijn gekomen. Om goed-
keuring van het College te verkrijgen is vervolgens vereist, dat de
inhoud van het collectieve contract in overeenstemming is met de door
de Regering gevolgde loonpolitiek. Ten slotte, om algemeen ver-
bindend verklaard te worden, moeten de bepalingen van de collectieve
arbeidsovereenkomst voor een, naar het oordeelvan hetCollege, belang-
rijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen gelden.

In tegenstelling hiermee wordt de bindende regeling opgelegd door
het College van Rijksbemiddelaars. Verschillende gevallen zijn hier
mogelijk. Het kan gebeuren, dat de partijen niet tot overeenstemming
kunnen komen, of dat de bereikte overeenstemming niet harmoniëert
met de algemene loonpolitiek. Het is ook mogelijk, dat de partijen wel
tot overeenstemming komen en dat hun voorstel voor het College
acceptabel is, maar dat zij toch de voorkeur geven aan een bindende
regeling, b.v. omdat zij in de ogen van de leden de verantwoordelijk-
heid voor de regeling liever op het college afgewenteld zien. Een
andere mogelijkheid is, dat de organisaties geen rechtspersoonlijkheid
bezitten, of dat de bevcegdheid om C.A.O.'s af te sluiten niet in de
statuten is vastgelegd.

De regeling kan worden opgelegd, zowel op verzoek van de
betrokken partijen, als ambtshalve, d.i. wanneer het College zelf een
regeling van loon en andere arbeidsvoorwaarden noodzakelijk acht.
In alle gevallen schrijft het B.B.A. i94S voor, dat het College, alvorens
beslissingen van meer algemeen belang te nemen, advies dient in te
winnen bij de Stichting van den Arbeid. Om zich te doen voorlichten
heeft de Stichting hiertce een vaste commissie, de Looncommissie,
ingesteld.

Bij de bestudering van het onderhandelingsproces mceten wij twee
gevallen onderscheiden. Op de eerste plaats de besprekingen in ver-
band met de doorvoering van de algemene loonpolitiek in de afzonder-
lijke bedrijfstakken. Ten tweede, naast en tussen deze besprekingen
door, de periodiek terugkomende onderhandelingen, die aan het her-
nieuwen of afsluiten van de collectieve arbeidsovereenkomst of het
opleggen van een bindende regeling voorafgaan.
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In die gevallen, waarin de algemene loonpolitiek met vergunningen
werkte (Juli i94S, December i94~), is het duidelijk, dat de door-
voering ervan in de bedrijfstakken in eerste instantie afhankelijk was
van het onderhandelingsresultaat, al kon bij vastlopen van het overleg
het College een bindende uitspraak doen. Maar ook wanneer de alge-
mene loonsverhoging in de vorm van een bindend voorschrift gegeven
was (November i948, September i~So, Maart i~si, Januari i~54)
waren besprekingen in talrijke gevallen noodzakelijk. Allereerst wan-
neer doorvoering van de loonsverhoging op economische moeilijk-
heden stuitte en de werkgevers bij het College een verzoek tot dispen-
satie indienden. Bovendien is verschillende malen bij algemeen ver-
plichte loonronden enige vrijheid gelaten met betrekking tot de toe-
passing. Zo konden besprekingen noodzakelijk zijn in verband met
leeftijdsklassen, extra-toeslagen voor geschoolden, inkrimping van
gemeenteklasse-verschillen enz.

Het bedrijfstaksgewijs overleg, dat met de algemene loonsver-
hogingen samenhing, ging slechts bij uitzondering met moeilijkheden
gepaard. Verschillen van mening waren al bij het overleg binnen de
Stichting van den Arbeid en met de Regering (c.q. de Interdeparte-
mentale Commissie voor de Loon- en Prijspolitiek) tot een oplossing
gebracht. Was eenmaal, zelfs na heftige tegenstand van de werk-
gevers-organisaties, een loonsverhoging bij vergunning of als ver-
plichting afgekondigd, dan was de steeds terugkerende ervaring, dat
de doorvcering ervan in het bedrijfsleven nauwelijks of geen moeilijk-
heden meer meebracht. In vele gevallen werden de partijen het al na
enkele dagen eens, en in hce meer gevallen het College zijn fiat aan
een overeenkomst gegeven had, des te moeilijker werd het voor de
achterblijvers nog langer te talmen. In het algemeen moet gezegd
worden, dat wanneer eenmaal op nationaal niveau een beslissing
gevallen was, het psychologisch bijna onmogelijk geworden was de
strijd binnen de bedrijfstak voort te zetten. Zelfs in die gevallen, waar-
in de werkgevers ernstig bezwaar hadden gemaakt tegen een nieuwe
loonronde, haastten zij zich omwille van het bewaren van de goede
sfeer de afgekondigde loonsverhoging door te voeren.

Aangezien de bedrijfstaksgewijze besprekingen, die met de door-
vcering van de algemene loonronden samenhangen, verder niet inte-
ressant zijn, beperken wij ons in dit hoofdstuk tot de onderhandelingen,
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die met het afsluiten of vernieuwen van de C.A.O. gepaard gingen,
oftot een regeling leidden.

A1 moest het College van Rijksbemiddelaars volgens het Buiten-
gewoon Besluit Arbeidsverhoudingen i94S de gehele C.A.O. goed-
keuren en al kon een bindende regeling alles omvatten, wat met de
arbeidsvoorwaarden in verband stond 5, in feite strekten de bemcei-
ingen van het College zich uit tot de arbeidsvoorwaarden in zover die
met de inkomensvorming der werknemers in de ruimste zin samen-
hingen. Op zich was dit terrein al uitgebreid genoeg. Het omvatte niet
alleen de regeling van het uurloon voor de verschillende loongrcepen
en gemeenteklassen, en de beoordeling van tariefloonstelsels, maar
ook kwesties als duur van de vacantie en vacantie-uitkering, extra
vrije dagen met behoud van loon, gratificaties en winstuitkeringen,
premies voor de pensicenverzekering enz.

Voor vrije regeling door de partijen kwamen o.a. de volgende
kwesties in aanmerking: invoering van de bedrijfsrechtspraak, ver-
plicht lidmaatschap, regeling van het ontslagrecht, het leerlingen-
wezen, candidaatstelling voor de fabriekskern, bevoegdheden van de
kern enz. A1 kan men over de belangrij kheid van deze regelingen van
mening verschillen e, in feite kwamen juist die bepalingen van het
arbeidscontract, waaraan door de arbeiders de meeste waarde gehecht
werd, het sterkst onder overheidscontróle te staan.

In deze studie houden wij ons voornamelijk bezig met de totstand-
koming van de lonen. In het vorige hoofdstuk, waar wij de vast-
stelling van het nationale loonniveau beschreven hebben, was het niet
nodig de overige arbeidsvoorwaarden in de beschouwingen te
betrekken. Bij de beschrijving van het bedrijfstaks- en ondernemings-
gewijze loonvormingsproces is een volkomen scheiding tussen het
loon, de secundaire vormen van beloning en de overige voor vrije
regeling in aanmerking komende kwesties niet zonder meer mogelijk.

De C.A.O. immers vormt een zekere eenheid. Men kan zich voor-
stellen, dat waar de vakverenigingen er door weigering van de werk-
gevers of van het College niet in zouden slagen bepaalde looneisen te

6 Vander Gzinten-Haakman, o.c., 78-79, 84-
" Mr. J. J. Dieleman meent, dat er nog heel wat plaats overblijft voor regelingen door het
bedrijfsleven zelf. Verg. J. J. Dieleman, Loonvorming en Arbeidsconflicten (gestencilde
nota, i 946).
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realiseren, zij compensatie gaan zceken in een andere richting. De

Amerikaanse literatuur maakt in dit verband melding van bepalingen,

die verbetering van het materiële welzijn van de arbeiders beogen,

èn bepalingen die versterking van de positie van de vakvereniging ten

dcel hebben.' Het voornaamste middel tot vergroting van de invloed

van de vakvereniging, het verplichte lidmaatschap, komt in ons land

van ouds slechts sporadisch voor.8 Wat betreft de overige vrije

bepalingen, waardoor de invloed van de vakvereniging vergroot

wordt, (b.v. invloed van de vakbeweging op de samenstelling van de

fabriekskern), hier is ongetwijfeld verband met het loonvormings-

proces. Niet in deze zin, dat erkenning van de vakvereniging als com-

pensatie zou kunnen dienen voor een lager loon, maar wel dat een

meer of minder bevredigende regeling van de positie van de vak-

beweging van invloed is op de sfeer van heel het onderhandelings-

proces.
Ook het verband tussen de verschillende accidentele emolumenten,

die tezamen de werkelijke verdiensten van de arbeiders aanzienlijk

verhogen (vacantie met behoud van loon, toeslagen en gratificaties,

premies voor de sociale verzekering enz.), en het loon is niet zo innig,

als men wellicht zou denken. A1 is m.n. de invoering van de pensicen-

verzekering wel gebruikt als compensatie voor een geweígerde loons-

verhoging, toch moet de ontwikkeling van deze secundaire inkomsten

veeleer gezien worden als een verschijnsel van internationale allure,

dat samenhangt met de tijdens en na de oorlog ontstane herwaardering

van de arbeid.9 De keus was niet : óf hoger loon óf langer vacantie.

De vacantie moest in elk geval langer worden, evenals er een werk-

loosheids- en ouderdomsvoorziening moest komen.

Wel werd nu en dan de algemene vraag gesteld, of al deze sociale
verbeteringen de draagkracht van de verarmde Nederlandse economie

~ A. M. Ross, Trade Union Wage Poliry, zz; Neil W. Chamberlain, The Union Challenge

to Management Control (New York i q4g). 74-157-
e G. F. Omstein, Vrijheid van Vakorganisatie (Amsterdam i94o), 73. Volgens deze

auteur kwam het verplichte lidmaatschap tot i 94o slechts in de diamant- en de gra6sche

industrie voor.
a Verg. I.a Sécurité Sociale, Etude intemationale (Publ. du Bureau Intem. du Travail,

Genève r95o); D. B. J. Schouten, Het Streven naar Sociale Zekerheid, De Katholieke

Werkgever, z4 Dec. i953 e.v.
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niet te boven begonnen te gaan.lo Mochten er van werkgeverszijde
ook al eens bedenkingen zijn aangevcerd tegen een te hoog optrekken
van deze sociale voorzieningen, die in eerste instantie de productie-
kosten moesten verhogen, ernstig verzet is er nooit tegen gevcerd.
Mochten de besprekingen erover met mceilijkheden gepaard gaan,
dan is dit eerder een teken van een ongunstige onderhandelingssfeer.

~ 2. BEDAIJPSTAKSGEWIJS OVERLEG

Het initiatief bij de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden
gaat gewoonlijk uit van de arbeidersvakverenigingen. Dat is begrij-
pelijk. A1 zijn de werkgevers mettertijd zich de positieve betekenis van
hun organisatie steeds meer bewust geworden lI, historisch mceten
de werkgeversorganisaties toch op de eerste plaats als reactie tegen de
vakverenigingen van de arbeiders gezien worden.1z De arbeidersvak-
beweging is het dynamische element. Bij de leiding van zijn onder-
neming is de werkgever alleen gebonden door de beperkingen, die de
wet en de algemene zedelijke opvattingen hem opleggen. Het is juist
de bedoeling van de vakvereniging in het contract voor de arbeiders
een verder gaande bescherming van hun belangen vast te leggen. Hoe
dit streven in Nederland gerealiseerd werd, willen wij trachten in deze
paragraaf te beschrijven. Wij zullen ons hierbij tot een algemene
karakteristiek moeten beperken. Hiertoe dwingen ons zowel de ver-
schillen, die van bedrijfstak tot bedrijfstak optreden, als vooral de dis-
cretie, die wij op dit terrein, waarover weinig of niets gepubliceerd is,
hebben in acht te nemen.

Onmiddellijk na de bevrijding zochten de leiders van de nauwelijks
uit hun as herrezen vakbonden contact met de werkgevers. In som-
mige bedrijfstakken was de herleving van de vakbeweging zo snel in
zijn werk gegaan, dat de bestuurders al kennis konden nemen van de
wensen, die bij de leden met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden
leefden. In andere bonden maakte het bestuur zich zonder ruggespraak
Io Verslag C.S.W.V. 1947. 42.
lI Verg. b.v. „Waarvoor Wij staan. De Katholieke Werkgever in het midden van de
tWintigste eeuw". A.K.W.V:Gedenkbcek Iqso (Uitg. Alg. Kath. Werkgevers-Ver.)
Ig Verg. F. van Heek, Iilassen- en Standenstructuur als sociologische begrippen (I.eiden
1948), waar o.a. verwezen wordt naar Adolf Weber, Der Kampf zwischen Kapital und
Azbeit.
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met de plaatselijke afdelingen tot tolk van de verlangens, die de „rank
and file" verondersteld werden te kcesteren. Verlangens, die in de
gegeven situatie kennelijk onredelijk waren, als verkorting van de
arbeidstijd, werden door de bonden vooraf geëlimineerd (al werd, uit
een oogpunt van tactiek, het bestaan van dergelijke verlangens soms
aan de werkgevers medegedeeld).

Typerend voor de desiderata van de arbeiders is het volgende ver-
langlij stje :

a Vastlegging van een nieuw, hoger loonpeil.
b Opheffing of ten minste vermindering van het aantal gemeente-

klassen.
c Vermindering van het loonverschil tussen de gemeenteklassen.
d Vermindering van het loonverschil tussen de vakgrcepen geschool-

den, geoefenden en ongeschoolden.
e Toekenning van een hoge tariefdervingstoeslag, als in een onder-

neming tijdelijk niet in tarief gewerkt kan worden.
f Gunstige regeling van de beloning, indien in meer-ploegendienst

gewerkt wordt.
g Beperking van het recht van de werkgever om een aantal minder

volwaardige arbeiders niet het (persoonlijk) minimum-uurloon uit
te betalen.

h Vermindering van het aantal wachtdagen bij ziekteverzuim; aan-
vulling van het wettelijk verschuldigde ziektegeld; uitbreiding van
het kort verzuim met behoud van loon.

i Verlenging van de vacantie met behoud van loon.
~ Uitbetaling van een vacantie-toeslag.
k Oprichting van een pensioenfonds.
l Winstdelingsregeling.
m Alleenrecht van de erkende vakverenigingen bij de candidaat-

stelling voor de fabriekskernen.

Zolang er nog geen bedrijfs- of vakraden waren opgericht, werd het
overleg over deze punten gevoerd in loononderhandelingscommissies,
waarin de werkgevers- en werknemers-organisaties vertegenwoordigd
waren. Regeling van al de opgencemde onderwerpen zou op een vol-
ledige collectieve arbeidsovereenkomst neerkomen. Tijdens de bezet-
tingsjaren echter had de ontwikkeling van het instituut van de C.A.O.
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practisch stil gestaan, zodat men in de meeste bedrijfstakken van de
grond afaan moest herbeginnen. In deze omstandigheden zou de voor-
bereiding van een C.A.O. vele maanden in beslag nemen, ja, in ver-
band met de vele onzekerheden is het twijfelachtig, of inen wel ooit
tot een overeenkomst zou hebben kunnen komen. De voornaamste
punten echter, de opstelling van de loonschaal, vaststelling van de
gemeenteklasse-indeling, prestatietoeslagen e.d. konden geen uitstel
velen. Arbeiders en werkgevers moesten weten, waar zij aan tce
waren. Dit alles betekende, dat er in het eerste jaar na de bevrijding
geen collectieve arbeidsovereenkomsten, maar slechts door het
College opgelegde regelingen te verwachten waren.13

Bij de allerwegen heersende onzekerheid en verwarring en de nood-
toestand op economisch gebied is het duidelijk, dat het College van
Rijksbemiddelaars in de eerste jaren na de oorlog van zijn bevoegd-
heden tot ingrijpen in de loonvorming een ruim gebruik moest maken.
Toch heeft het College er van het begin af aan op gewerkt, dat de ver-
antwoordelijkheid voor de loonvorming mede door de organisaties
van werkgevers en werknemers zou worden gedragen. Een zeker
hulpmiddel hiertoe bood de richtlijn van de Stichting van den
Arbeid, waardoor in ieder geval (aanvankelijk het gemiddelde, maar al
spoedig nog slechts) het minimum was vastgelegd.

Ondanks de hetze van communistische zijde was het voor de be-
stuurders der vakbonden en de werkgevers niet werkelijk bezwaarlijk
aan de arbeiders duidelijk te maken, waarom zij niet meer konden ver-
dienen dan een bepaald ma~rimum. Deze bovengrens werd allerwegen
als een onvermijdelijke noodzakelijkheid aanvaard. De grote moeilijk-
heid, waar men voor stond, was om het voor de arbeiders aannemelijk
te maken, waarom in hun bedrijfstak minder betaald werd dan in een
andere. Arbeiders en bestuurders van vakbonden eisten een „redelijk",
een „rechtvaardig" of een „verantwoord" loon. Of het loon aan deze
vereisten voldeed, was niet op de eerste plaats een kwestie van de abso-
lute loonhoogte - als ieder het karig heeft, is men licht geneigd dit
„normaal" te vinden. Het waren de loonverschillen tussen de bedrijfs-
takken, die rechtvaardiging behoefden.

ls Als eetste bedrijfstak kwam ín de grafische industrie in December i945 een landelijke
C.A.O. tot stand. De meeste andere bedrijfstakken volgden pas vrij veel later.
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In verband met de overvloed aan orders en het tekort aan arbeids-
krachten werd de belangentegenstelling tussen werkgevers en werk-
nemers in deze eerste jaren na de bevrijding nauwelijks gevoeld. Bij
volle instemming met het beginsel van de gebonden loonvorming en
met de noodzakelijkheid van lage lonen, was het loonniveau waarop
de partijen elkander vonden, gewoonlijk toch te hoog. De eigenlijke
onderhandelingen begonnen pas, wanneer de loonvoorstellen ter
gcedkeuring aan het College van Rijksbemiddelaars gezonden waren.
Aan de ene kant trachtte het College de partijen ertoe te bewegen met
een lager loonpeil genoegen te nemen, van de andere kant probeerden
de werkgevers en werknemers te redden, wat er te redden viel. De
bemiddelende functie viel toe aan de Looncommissie van de Stichting
van den Arbeid.

Aanvankelijk had de ontmoeting met het College pas plaats, wan-
neer de partijen het eenmaal eens geworden waren. Wanneer men dan,

soms na langdurige besprekingen tot overeenstemming was gekomen,
werkte het als een koude douche, als het College goedkeuring aan het
onderhandelingsresultaat weigerde. De leden van de onderhandeling5-
commissie zaten dan in een moeilijk parket. In de vakbladen was
gewoonlijk al het een en ander over het verloop van de onderhande-
lingen gepubliceerd, er was iets over de vermoedelijke loonhoogte uit-
gelekt, bij de leden waren bepaalde verwachtingen gewekt. Ook voor

de Stichting van den Arbeid was het dan gewoonlijk zeer moeilijk de
werkgevers en werknemers ervan te overtuigen, dat hun loon te hoog

lag, en hen te bewegen vrijwillig met een lager niveau genoegen te

nemen. Gevolg was, dat het College een bindende regeling moest

opleggen.
Later, tcen de onderhandelingscommissies tot min of ineer perma-

nente contactcommissies of vakraden waren uitgegrceid, en toen het
College erin geslaagd was een vrij harmonische loonstructuur op te

bouwen, zocht men tijdens de onderhandelingen tussen werkgevers

en werknemers reeds contact met de Stichting van den Arbeid en met

de staf van het College om hen over bepaalde voorstellen te polsen.
Deze besprekingen met een neutrale instantie werkten bijzonder

gunstig. Enerzijds leerden werkgevers en werknemers gezamenlijk
hun gemeenschappelijke zaak verdedigen en werden zij nader tot
elkaar gebracht. Aldus werd een stevige psychologische fundering
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gelegd, waarop zij ook in de tcekomst, wanneer de rentabiliteit weer
een groter invloed bij de loonbepaling zou krijgen, zouden kunnen
samenwerken. Anderzijds leerden zij verder kijken dan hun eigen
branche en gingen zij inzien, dat het loonpeil in de ene bedrijfstak
noodzakelijk van invloed is op de lonen in andere bedrijfstakken.
Tevens werd het vooral voor de vertegenwoordigers der arbeiders
gemakkelijker een lager loon te aanvaarden en bij hun leden te ver-
dedigen, wanneer zij de eindverantwoordelijkheid op het College van
Rijksbemiddelaars konden schuiven. Ook de ondernemers maakten
hier wel gebruik van door bepaalde concessies, waar zij het eigenlijk
niet mee eens waren, te doen in de verwachting, dat het College er wel
een streep door zou halen.14 Het pleit voor de takt van de Stichting
van den Arbeid en het College van Rijksbemiddelaars en voor de ernst
van de organisaties, dat deze laatste gevallen uitzonderingen bleven.

Onderlinge ,ramenhang van de lonen. De grote moeilijkheid, waar men in de
eerste jaren voor stond, was om binnen de nauwe speelruimte, die de
richtlijn van de Stichting liet, het loonniveau voor elke bedrijfstak zo
te situeren, dat de verschillen als redelijk ervaren werden. Hce voor-
zichtig men bij het toelaten of voorschrijven van deze verschillen te
werk moest gaan, bewijst de opmerking van Mr. R. J. Erdbrink, die
bij de practijk van de loonvorming ten nauwste betrokken was: „Als
bij wijze van spreken in de ene onderneming een raam opengaat,
begint men in de andere onderneming te niezen".15 Wat hier gezegd
wordt van de ondernemingen, geldt evenzeer van de bedrijfstakken.

In het onderstaande overzicht zullen wij beschrijven, hoe men het
loonniveau in drie grote bedrijfstakken, de groot-metaalnijverheid, de
bouwnijverheid en de landbouw, bepaald heeft. De lonen in deze
bedrijfstakken waren van strategische betekenis voor heel de loon-
structuur. Had men hier eenmaal vastheid, dan konden de lonen in de
andere bedrijven geen grote moeilijkheden meer geven.

Wellicht zou het voor de Stichting van den Arbeid en het College
gemakkelijker geweest zijn de lonen van meet af aan strikt op de richt-
lijn te houden, als de eerste voorstellen die voor goedkeuring in aan-
la R. J. Erdbrink, Het College van Rijksbemiddelaars (gestencilde nota, z.j. (iqso) ).
16 R. J. Erdbrink, De Practijk van het College van Rijksbeiniddelaars, De Naaznloze Ven-
aootschap, Juli~Aug. iqq~. Mr. Erdbrink is d'uecteur-secretazis van het College.
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merking kwamen, niet van twee bedrijfstakken waren uitgegaan, die
beide zeer omvangrijk en voor de wederopbouw van het land van het
grootste belang waren, de metaal- en de bouwnijverheid. Bovendien
begonnen de organisatorische verhoudingen in beide takken van
nijverheid zich bijzonder gunstig te ontwikkelen. Deze omstandig-
heden deden de met de loonvorming belaste instanties ertoe neigen de
afwijking van de richtlijn naar boven met een welwillend oog te bezien.
Behalve op bovengenoemde algemene gezichtspunten konden zowel
de bouw- als de metaalnijverheid wijzen op „de bijzondere omstandig-
heden en historisch gegroeide verhoudingen" 16, die een hoger loon
dan het gemiddelde rechtvaardigden. De metaalarbeiders hadden ook
in het verleden gewoonlijk de hoogste lonen verdiend. De leeftijd,
waarop de arbeider als volwassen werd beschouwd, lag in de metaal-
nijverheid enige jaren hoger dan in de meeste andere industrieën. De
bouwnijverheid kon wijzen op het onaantrekkelijke van te moeten
werken in weer en wind, op de lange perioden van gedwongen werk-
loosheid in de winter, op de extra slijtage aan kleding enz.i' Te lage
lonen zouden de bouwvakarbeiders naar andere bedrijven doen af-
vloeien en zo de wederopbouw in gevaar brengen.

De Looncommissie van de Stichting van den Arbeid en het College
- ook zij stonden pas aan het begin van hun werkzaamheden en kon-
den de loonchaos nog niet overzien - hadden voor deze argumenten,
misschien teveel, begrip.

Zo kwam op 5 November i94S een bindende regeling voor de gehele
grootmetaalnijverheid in de Staatscourant. Om bij strak volhouden
van het behoeftebeginsel, toch enige ruimte over te houden voor de
beloning van de prestatie werd bij het (gegarandeerde) uurloon per
loongroep (geschoolden, geoefenden en ongeschoolden) onderscheid
gemaakt tussen het minimum persoonlijk uurloon en het minimum
gemiddeld uurloon. Voor volwassen geschoolde arbeiders in de eerste
gemeenteklasse bedroeg het eerste 77 cts en het tweede 8z cts. Voor
geschoolden in de vierde gemeenteklasse waren deze cijfers 6~ en

74 cts.
Deze cijfers, waarmee de indruk gewekt zou kunnen worden, dat de

metaalregeling nog een heel stuk onder de richtlijn van de Stichting
le „Sociale Voorlichting", November r945. 3.
1? „Sociale Voorlichting", December r945~ 8.
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van den Arbeid bleef, hadden voor volwassen arbeiders echter niet
veel meer dan theoretische betekenis. De tariefmarge voor geschoolde
arbeiders bedroeg nl. zoo~o, voor ongeschoolde r 5 0~0. Voor geschool-
den in de eerste gemeenteklasse leidt dit tot een gemiddelde
uurverdienste van ~8,5 cts (tegenover 87,5 cts volgens de richtlijn).
Ook de lonen van de geoefenden en ongeschoolden en de lonen in de.
overige gemeenteklassen weken belangrijk af van de in de richtlijn
genoemde cijfers.

Aangezien de normen voor de minimum-prestatie in de eerste tijd
na de bevrijding onnatuurlijk laag waren, was het voor een normale
arbeider zonder bijzondere inspanning mogelijk een ruime overver-
dienste te maken. Bij het oplopen van de productiviteit, een nood-
zakelijke voorwaarde voor het nationale herstel, dreigde telkens het
gevaar, dat de verdiensten door het loonplafond zouden heenstoten.
In de nabije toekomst zou dit de bron worden van voortdurende
moeilij kheden.

Aanvankelijk had het in de bedoeling van de werkgevers en werk-
nemers gelegen, dat de regeling van het loon deel zou uitmaken van
een nieuw af te sluiten C.A.O. Toen echter bleek, dat de besprekingen
omtrent de C.A.O. nog geruime tijd zouden vergen, richtten de par-
tijen in October aan het College het verzoek om de loonregeling op
korte termijn te doen ingaan. De reden was, dat arbeiders en werk-
gevers moesten weten, waar zij aan toe waren. De lonen in de metaal-
industrie stonden nog op het peil, waarop zij na de zf-, c.q. iso~o-
loonsverhoging waren terecht gekomen, terwijl de Rijksbemiddelaars
voor de bouwvakken en de D.U.W. en voor bepaalde streken, b.v.
de Gelderse Achterhoek, reeds belangrijk hogere percentages hadden
toegestaan. Zo is de nieuwe loonregeling onder de druk van de om-
standigheden en met enige overhaasting tot stand gekomen.

Het belang van de loonregeling in de metaalindustrie was, dat er nu
een plafond gesteld was, waarboven geen enkele grote industrie kon
hopen uit te komen. Algemeen werd immers erkend, dat de metaal-
bewerkers recht hadden op de hoogste lonen.

Voor het systeem van de geleide loonvorming als geheel was de
metaalregeling van minder belang dan de loonregeling in de bouw-
nijverheid. De metaalnijverheid is vooral in de grotere plaatsen gelo-

62



caliseerd. De bouwnijverheid strekt zich uit van de grootste steden tot

de kleinste dorpen. Alle bedrijfstakken houden rekening met de lonen

in het bouwbedrijf. Bovendien was de bouwnijverheid één van de

eerste bedrijfstakken, die weer op gang kwamen. Regeling van de

lonen der bouwvakarbeiders kwam daarom in feite neer op het vast-

stellen van het algemene loonpeil.18
De behcefte aan bouwvakarbeiders voor de wederopbouw was aller-

dringendst. Terwijl de ondernemers maar al te geneigd waren aan de

klachten van de arbeiders door het betalen van zwarte lonen tegemoet

te komen, werd een effectieve looncontróle door het overheersen van

het kleinbedrijf ten zeerste bemoeilijkt. Ook de rechter was blijkens

de uitspraken in de tweede helft van i94S van het belang van loon-

overtredingen nog allerminst overtuigd. De bouwnijverheid heeft dan

ook van het begin af aan de volle aandacht gehad van de Stichting van

den Arbeid en het College van Rijksbemiddelaars.

Reeds op i3 Juni i94S kwamen de vertegenwoordigers van werk-

gevers en werknemers tot overeenstemming over een nieuwe regeling,

waarbij voor de hoogste en de laagste gemeenteklassen de volgende

lonen werden vastgesteld.

Vaklieden Geoefenden Ongerchoolden

Gem.-klasse I 86 cts 8o cts 76 cts

Gem.-klasse VIII 62 cts 56 cts Sz cts

Ofschoon deze cijfers al hoger lagen dan de pas goedgekeurde alge-
mene loonsverhoging van 25-, c.q. iso~o, gaven de Stichting van den
Arbeid en het College in verband met de grote moeilijkheden in de
bouwnijverheid eind Juli hun fiat aan deze regeling.19 Bovendien
gaven zij voor de arbeiders in de geteisterde gebieden toestemming
tot een toeslag van ioo~o.

Bij het beschouwen van deze cijfers springt de grote afstand tussen
de lonen in de eerste en de achtste klasse onmiddellijk in het oog. Dit
verschil is historisch bepaald en hangt samen met de sterke spreiding
van deze bedrijfstak. In de grote steden haken de lonen van de bouw-
arbeiders onmiddellijk aan bij de metaalindustrie. Op het platteland
bestaat er een nauw verband tussen de lonenvan debouwvak- en van de

le „Sociale Voorlichting", September i945. 3-
19 „Sociale Voorlichting", Juli i945: Augustus i94f. It.
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landarbeiders. Verhoging van de ene kategorie trekt de andere onver-
mijdelijk mee. Aangezien het College van Rijksbemiddelaars van af
het begin met alle middelen getracht heeft de landbouwlonen laag te
houden, moest het loon van de bouwvakarbeiders op het land daaraan
worden aangepast.

Voor een juiste beoordeling van de betekenis van deze cijfers moeten
wij nog bedenken, dat ongeschoolde arbeiders practisch alleen bij de
water-, spoor- en wegenbouw voorkomen. De burgerlijke en utiliteits-
bouwnijverheid kan slechts geschoolde en geoefende arbeiders ge-
bruiken. Deze laatsten zijn ver in de meerderheid. In i93o waren bij de
grond-, water- en wegenbouw 44.00o arbeiders werkzaam tegen
i 3 i.ooo in de burgerlijke en utiliteitsbouw.20 Van de ongeschoolden
werkte in i945 het grootste deel bij de D.U.W., waar in tegenstelling
tot de rest van de bouwnijverheid veelal in tarief gewerkt kon worden.
Zodoende waren de ongeschoolde arbeiders in staat een weekinkomen
te maken, dat nog boven dat van de geoefenden uitging.

Het is derhalve duidelijk, dat de lonen volgens bovenstaande rege-
ling nog te laag waren. Zij konden aan de onrust in de bouwnijverheid
geen einde maken. Binnen enkele weken legde de Bedrijfsraad voor de
Bouwnijverheid aan het College dan ook weer nieuwe voorstellenvoor.
Werkgevers en werknemers waren het erover eens, dat het aantal
gemeenteklassen van 8 op 6 moest worden gereduceerd. Daardoor
zouden vele gemeenten naar een hogere klasse opschuiven. De toeslag
voor de geteisterde gebieden zou in de lonen verwerkt worden. Verder
verlangde men een algemene loonsverhoging van 6 cts per uur. In
sommige gevallen zou dit alles tesamen een verhoging van de uur-
lonen met Zoo~o betekenen.

In deze eerste tijd van uiterste nationale armoede was men in de
Stichting van den Arbeid algemeen van oordeel, dat loonsverhoging
slechts dan gemotiveerd was, als de sociale omstandigheden dit abso-
luut noodzakelijk maakten.21 Een onderzoek naar de kosten van
levensonderhoud bracht aan het licht, dat in de laagste gemeente-
klassen de geldende lonen inderdaad onvoldoende waren om de als
minimum aangenomen levenskosten te dekken. Het elimineren van de
twee laagste klassen zou de arbeiders in de plattelands-gemeenten juist
~ „Sociale Voorlichting", September r945, 3-
f1 „Sociale Voorlichting", September t945~ I.
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op het sociale minimum brengen, 62 cts per uur voor de gecefenden en
58 cts voor de ongeschoolden. Aangezien te zelfder tijd de Stichting
voor de Landbouw met de Regering in onderhandeling was over een
minimum loon van 6o cts per uur 22, zou dus aansluiting bereikt zijn
tussen de bouwvak- en de landbouwlonen. Een herverdeling van de
gemeenten over zes klassen zou het loonverschil tussen stad en land in
de bouwnijverheid tot redelijke verhoudingen terugbrengen (zoo~o
i.p.v. z8o~o), meer in overeenstemming met het werkelijke verschil in
de kosten van levensonderhoud.

De Bedrijfsraad verlangde echter bovendien een loonsverhoging
van zes cent per uur voor alle arbeiders. Maar daaruit zouden de
grootste mceilijkheden voortvloeien voor de lonen in de landbouw,
waar men bewust aansluiting zocht aan de lonen van de geoefende
bouwvakarbeiders in de plattelandsgemeenten.

Terwijl de Bedrijfsraad en het College hierover onderhandelden,
dreigden bij gebrek aan zekerheid en contróle de zwarte lonen in het
bouwbedrijf weer de overhand te krijgen. Nu er niet veel kans bleek
te bestaan op verhoging van de uurlonen, begonnen de werkgevers
het tariefloonstelsel als een geschikt middel te gebruiken om de loon-
voorschriften te omzeilen. Om dit misbruik te verminderen, stelde de
Bedrijfsraad voor de tariefpremie tot maacimaal zoo~o te beperken.

In de loop van de besprekingen bracht het College een eigen voorstel
ter tafel. Het wilde het aantal gemeenteklassen op zeven stellen, de
bestaande lonen in de hogere klassen aanhouden en in de lagere
klassen - vooral voor geoefenden en ongeoefenden - de lonen met
één tot drie cent verhogen.23

De Bedrijfsraad wilde van dit voorstel weinig weten. Toen bleek,
dat er geen overeenstemming te bereiken viel, werd de Stichting van
den Arbeid weer meer intensief in het overleg betrokken. De Stichting
had intussen haar bekende richtlijn-i94S opgesteld. Hiervan uitgaande
slaagde zij erin de partijen op een tussenvoorstel weer tot elkaar te
brengen. In verband met de bijzondere omstandigheden, waaronder
in de bouwnijverheid gewerkt wordt, zag de Stichting reden de uur-
lonen twee cent boven de gemiddelden van de richtlijn te leggen. In
overeenstemming met het voorstel van de Bedrijfsraad wilde de

s~ „Sociale Voorlichting", September i94f. 3.
~„Sociale Voorlichting", September i945. 3: December i94f~ 7-8-
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Stichting vasthouden aan zes gemeenteklassen. Ook met het laagste
loon door de Bedrijfsraad voorgesteld - 62 cent voor ongeschoolden
in de zesde gemeenteklasse - kon de Stichting zich verenigen. De
tariefpremie wilde de Stichting, conform de wensen van het College,
tot ioo~o beperkt zien om misbruiken op dit terrein zoveel mogelijk
te voorkomen.

Nadat een onderzoek had uitgewezen, dat van deze loonschaal geen
repercussies in andere bedrijfstakken, m.n. in de metaalnijverheid,
gevreesd behoefden te worden, (waartoe enkele gemeenten in een
andere klasse geplaatst werden), nam het College zijn beslissing vrijwel
conform het advies van de Stichting.

In een commentaar in „Sociale Voorlichting" vermaande de Stich-
ting de overige bedrijfstakken nog eens uitdrukkelijk, dat zij zich niet
zonder meer aan de bouwvak-lonen zouden kunnen optrekken. Deze
lonen lagen boven de richtlijn om reden van de speciale risicofactoren,
die het werken in de openlucht meebracht, en omdat het werken in
tariefvoor de bouwnijverheid slechts geringe practische betekenis had.
„Tijdloon is de meest gebruikelijke loonvorm. Bedrijfstakken, die
zich naar de bouwvaklonen zouden willen richten, en waarin het
tariefsysteem wèl normaal is, mceten derhalve ook met deze omstan-
dígheid rekening houden en zullen bij een lager gesteld uurloon in
de practijk toch tot een resultaat komen, dat met de effectief in het
bouwbedrijf verdiende lonen overeenstemt".24

Het moeilijkst lag de loonkwestie in de landbouw. In het verleden
hadden de lonen in de landbouw altijd belangrijk lager gelegen dan in
andere bedrijfstakken. De Stichting voor de Landbouw, voortge-
komen uit de drie landbouworganisaties en de drie landarbeiders-
bonden, wilde na de bevrijding hiermee niet langer genoegen nemen.
Zij meende, „dat verlangd (moest) worden, dat op het platteland één
loonvloer gelegd zou worden." 25 De Stichting voor de Landbouw
stond op het standpunt, dat de gemiddelde landarbeider gelijk gesteld
moest worden met de geoefenden in de bouwvakken. De ervaring
leerde inderdaad, dat zolang er tussen deze twee kategorieën een
86 ~ Sociale Voorlichting", December i945~ 9.
86 Ir. G. J. Heymeijet op het eerste Congres van de Stichting van den Arbeid, November
1945 Nerslagbcek, 64).
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enigszins belangrijk loonverschil bestond, de landarbeiders sterk de
neiging vertoonden in de bouwnijverheid te gaan werken.

Om orde te scheppen in de loonchaos adviseerde de Stichting voor
de Landbouw de organisaties zo spoedig mogelijk over te gaan tot
het afsluiten van collectieve arbeidscontracten op basis van een uur-
loon van 60 . cents. Dit bedrag betekende een verhoging van i o cts
van de rechtens geldende lonen, maar was ongeveer in overeen-
stemming met de practijk en met het in de bouwnijverheid heersende
loonpeil, zs

Op deze basis kwamen werkgevers en werknemers in de meeste
landbouwgebieden tot overeenstemming over een uurloon, dat al
naar de streek variëerde tussen 5 5 en 66 cts. De Minister van Landbouw
was bereid de consequenties hiervan voor de prijzen te aanvaarden, op
voorwaarde, dat het College van Rijksbemiddelaars zijn goedkeuring
aan deze regeling zou hechten. 27

Het heeft tot November i94S geduurd, alvorens het College zijn
goedkeuring verleende. Inmiddels waren de kosten van levensonder-
houd weer opgelopen. Het cijfer van 6o cts had aan betekenis ver-
loren, temeer daar er in dezelfde week voor de bouwvakken een nieuwe
regeling in werking trad, waarbij de lonen voor de geoefende bouw-
vakarbeiders in de laagste gemeenteklasse op 66 cts werden gebracht.
In de geteisterde gebieden kwam dit cijfer zelfs op 7z te liggen. Grote
ontstemming in de kringen van de Stichting voor de Landbouw! Het
uurloon van 6o cts was als een gemiddelde bedoeld, in vele streken
bleef het daar onder. In ieder geval betekende het, dat het gemiddelde
loon in de landbouw bij een 5o-urige werkweek nog een weinig
beneden de richtlijn van de Stichting van den Arbeid bleef. De
Stichting voor de Landbouw begon dan ook onmiddellijk een actie
voor nieuwe loonsverhoging.

De Stichting van den Arbeid onderschreef - in afwachting van een
definitieve werkclassificatie - de stelling, dat de landarbeider met de
geoefende industriearbeider gelijk gesteld moest worden. Met zijn
loonbasis van 6o cts lag de landbouw zelfs onder het niveau van de
ongeoefende bouwvakarbeider, die 6z cts verdiende. Vooral in de

a" Jaarverslag van de Stichting voor de Landbouw i945'194~~ 5g-59-
27 Verslagboek van het Congres van den Arbeid, November i945. 64.
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noodgebieden, waar de verschillen nog groter waren, deed de schaar-
ste aan werkkrachten in de landbouw zich nijpend gevoelen. Ook de
Regering voelde in principe voor de gelijkstelling van het loon in de
landbouw en de industrie.2B Maar verhoging van de arbeidskosten in
de landbouw zou direct tot hogere kosten van levensonderhoud leiden.

Bij het nu volgend overleg werden, behalve de Stichting van den
Arbeid en het College van Rijksbemiddelaars, ook de Ministers van
Handel en Nijverheid, van Landbouw en Voedselvoorziening en van
Sociale Zaken en de Bedrijfsraad voor het Bouwbedrijf ingeschakeld.ze
De Bedrijfsraad bleek bereid aan te nemen, dat de landarbeider gelijk
te stellen was met de geoefende bouwvakarbeider. Maar als men de
lonen van de landarbeiders dienovereenkomstig zou verhogen, zou de
Bedrijfsraad wegens de daaruit volgende stijging van de kosten van
levensonderhoud zich toch genoodzaakt zien weer hoger loon te eisen!
En naar alle waarschijnlijkheid niet alleen de bouwnijverheid, maar
alle andere industrieën evenzeer.

De Stichting voor de Landbouw zag het dilemma zeer goed. Op-
trekken van de landbouwlonen tot het peil van de industrie zou zowel
voor de binnenlandse consument als voor de export fataal kunnen
worden. Handhaving van het loonverschil zou de arbeidsvoorziening
in de landbouw en daarmee de nationale voedselvoorziening in ernstig
gevaar brengen. Op ~ Februari i 946 deed de Stichting voor de Land-
bouw een beroep op de Regering, waarin zij aandrong „op de uit-
stippeling van een vaste en duidelijke loon- en prijspolitiek." 30

Voor het door de Stichting voor de Landbouw gestelde dilemma
wist de Regering natuurlijk ook geen oplossing. In haar antwoord van
Zi Februari verwees zij naar de heelmeester van alle pijn en de her-
steller van alle onrecht, de tijd. Zij erkende de feilen, die er aan het na
de bevrijding opgetrokken loongebouw kleefden, „doch legde sterk
de nadruk op de geleidelijkheid, die bij het rechttrekken der ver-
houdingen moest worden betracht." 31

Om uit de impasse te geraken deed de Stichting van den Arbeid het
voorstel om de landbouwlonen in overeenstemming met de wijdere

88 „Sociale Voorlichting", Aptil t946, i.
~ „Sociale Voorlichting", AprIl r946, 2.
80 Jaarverslag van de Stichting voor de Landbouw r945-1946, 6r-62.
sl Jaarverslag vande Stichting voor deLandbouw i 945-1946, 62.
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interpretatie van de richtlijn op te trekken tot 66 cent, om de zesde

gemeenteklasse in de bouwnijverheid te laten vervallen en voor het
overige de bouwvaklonen onveranderd te laten.32 Dit voorstel werd
echter door de Stichting voor de Landbouw verworpen. Het zou
immers betekenen, dat in dezelfde gemeenten de landarbeiders 3 cts

minder zouden verdienen dan de goefende bouwvakarbeiders.

De Stichting voor de Landbouw ging uit van een weekloon van

.Í~ 34.So, het op de minimum-behoefte gebaseerde loon voor geoefende
arbeiders op het platteland volgens de richtlijn van de Stichting van
den Arbeid. Bij een werkweek van 48 uur kwam dit neer op een uur-
loon van 7z cts. De Stichting voor de Landbouw was bereid enige
concessies te doen en kwam zo tot de eis van een uurloon van 7o cts
voor de landarbeiders.

Inwilliging van deze eis zou de kosten van levensonderhoud voor

het „standaardgezin" echter met circa f r.- per week omhoog

drijven en automatisch de hele loonstructuur weer in beweging
brengen. Dit moest, koste wat kost, voorkomen worden. Aangezien

de tijd drong en het onmogelijk moest geacht worden alle partijen in

gelijke mate te voldoen, stelde de Stichting van den Arbeid na bespre-

king met het College van Rijksbemiddelaars voor „een loon van de

geoefende landarbeiders van 66 cent te koppelen aan een loon van

6~ cent voor geoefenden in de laagste klasse van het bouwbedrijf, met

de gedachte het verschil, dat dan nog (bleef) bestaan in een volgende

fase recht te trekken!" 33 De geringe verhoging van de kosten van

levensonderhoud, die hieruit zou voortvloeien, achtte zij geen reden

tot loonsverhoging in andere bedrijfstakken. De geadviseerde kleine
verhoging van de landbouwlonen moest gezien worden als een nieuwe

stap naar de geleidelijke gelijkstelling van de lonen in de landbouw en

de andere bedrijfstakken, nu onmiddellijke gelijkstelling economisch

nog niet verantwoord was. Bij haar advies hield de Stichting van den

Arbeid er dan ook rekening mee, dat sinds i 94o de lonen procentueel

nergens zo veel gestegen waren als in de landbouw. Bij wijze van

tegemoetkoming aan de Stichting voor de Landbouw richtte de

Stichting van den Arbeid zich nog eens tot de Regering en sprak als

3a „Sociale Voorlichting", April t 946, 3.
33 Sociale Voorlichting", April i946~ 3.
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haar mening uit, dat een uurloon van 66 cent werkelijk het minimum
was en ook op de zandgronden daar niet onder mocht komen.

Maar het College, dat de richtlijn van de Stichting nooit officieel
geaccepteerd had, hield strak vast aan het hoekpunt van 64 cent als
uurloon voor de ongeschoolden ten plattelande. De Stichting voor de
Landbouw kon zich ten slotte met 66 cent verenigen en adviseerde
de organisaties op deze basis collectieve arbeidsovereenkomsten af te
sluiten 34 en door het College te laten goedkeuren. Zij weigerde echter
64 cent te accepteren. Bij beschikking van z Mei stelde het College
voor de verschillende landbouwgebieden de volgende lonen vast:

Ongeschoolden S 8-66 cts
Geoefenden 6z-~o „
Gediplomeerden 68-76 „

De door de Stichting van den Arbeid voorgestelde opheffing van de
zesde gemeenteklasse in de bouwnijverheid werd door het College
ook afgewezen.3s

Zo wist men, dank zij een bewust laag houden van het loonpeil in
de landbouw, in de overige bedrijfstakken de loonstructuur vrij goed
in de hand te houden. Aan de landbouworganisaties viel de taak ten
deel hun leden met de situatie te verzoenen en afvloeiing van land-
arbeiders naar andere bedrijfstakken af te remmen. Het schijnt, dat
men de gedachte gehad heeft, ingeval van tekort aan werkkrachten in de
landbouw, de D.U.W. in de betreffende streken op te heffen. Men moet
echter wel in het oog houden, dat de kategorie van de ongeschoolden
in de landbouw zeer klein is. In hoeverre voorhen de bittere pil nog door
zwarte lonen verzoet is, is moeilijk te na gaan. Vermoedelijk zijn er op
grote schaal zwarte lonen betaald. In ieder geval is het College van
Rijksbemiddelaars erin geslaagd het hoekpunt van 64 cent voor onge-
schoolden in de laagste gemeenteklasse tot i 948 formeel te handhaven.
a4 Op de juridische vraag, inhoeverre een niet goedgekeurde C.A.O. op basis van 66 cent,
waarvan de naleving strafbaar geweest zou zijn, toch rechtsgeldigheid zou kunnen bezitten,
gaan wij niet in. Maakt de goedkeuring een essentiëel onderdeel uit van de rechtsstructuur
van de na-oorlogse C.A.O.? Practisch belang heeft deze kwestie niet meer gehad, daar de
Stichting voor de Landbouw in het vervolg geen adviezen meer heeft gegeven in strijd
met het oordeel van het College.
3b J~~erslag van de Stichting voor de Landbouw i 94S-i q46, 65 ;„Sociale Voorlichting",
Mei i946, i6.
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Groeiende toenaderirrg. Ook in de latere jaren bleef de onderlinge ver-
houding tussen de lonen de grootste waakzaamheid eisen. Naast de
stijging van de kosten van levensonderhoud, die door de algemene
loonronden werd gecompenseerd en de loonverhoudingen niet in de
war bracht, was het de stijging van de arbeidsproductiviteit, waardoor
de in tarief werkende bedrijven telkens weer door het loonplafond
dreigden te stoten, die de aanleiding tot de eis van loonsverhoging
werd. Door middel van individuele dispensaties of door een minimale
verhoging van het loonplafond trachtte men de in moeilijkheden ver-
kerende ondernemingen wat lucht te geven. In de bouwvakken vond
men een tijdelijke uitweg door de laagste gemeenteklasse op te heffen,
waardoor een groot deel van de arbeiders in een hogere loonklasse
kwam te vallen. In de landbouw zocht men de oplossing door in
plaats van tot loonsverhoging tot oprichting van een pensicenfonds
over te gaan, maar om de loonkosten van de landbouw en daardoor
de kosten van levensonderhoud niet de hoogte in te drijven stelde de
Regering voor de premie tijdelijk ten laste van het Landbouw-
Egalisatiefonds te brengen.38

Door praten en talmen werden de zaken op de lange baan geschoven.

Eerst bij de meer algemene doorvoering van de werkclassificatie en

van gemeten tarieven, waar de organisaties ten volle aan hebben
meegewerkt, én door de stijging van de productiviteit kreeg men
vaste grond onder de voeten om de loonverhoudingen meer definitief

te stabiliseren.
Ook op andere punten heeft het ingrijpen van de Stichting van den

Arbeid en van het College richtend en ordenend gewerkt. Door deze

regelingen op hoog niveau werd bereikt, dat de groeiende samen-
werking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties op het niveau
van de bedrijfstak niet belast werd met problemen, die zij nog niet ver-
dragen kon. In dit verband is te denken aan de algemene vergunning

tot verlenging van de vacantie tot twaalf werkdagen, uitkering van de
vacantiebijslag en regeling van de nationale feestdag. Na een derge-
lijke algemene vergunning komt men op het niveau van de bedrijfs-
tak gemakkelijker tot overeenstemming over de doorvoering voor

één jaar. Na enige jaren gingen de partijen er dan zonder bezwaar tce

se J~erslag van de Stichting voor de Landbouw 1947, I j I.
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over deze regelingen in de C.A.O. vast te leggen, c.q. geheel te laten
vervallen. Zo werd na aanvankelijke tegenstand van de werkgevers
door het College van 1~q.~ tot 19So telkens voor één jaar vergunning
verleend tot het uitkeren van een vacantietceslag van Zo~o van het jaar-
loon. Eerst in 1~So stond de Regering toe het recht op vacantietceslag
als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden in de C.A.O. op te nemen.
In Ic~sI was de vacantietoeslag voor ZS bedrijfstakken in de C.A.O.
vastgelegd, in 1~S z reeds voor meer dan So.37 Van de andere kant zien
wij het streven om de herdenking van de bevrijding als extra-vacantie-
dag erkend te krijgen van het verlanglijstje der vakbonden ver-
dwijnen.

Op deze manier werden een aantal moeilijke - want nieuwe -
punten voorlopig buiten de besprekingen omtrent de C.A.O. gehou-
den of er werd een voorlopige oplossing voor gevonden, zodat het
overleg over de traditionele onderwerpen - lonen, ziekteuitkering,
meer-ploegenarbeid, overwerk - in een rustige sfeer voortgang kon
vinden. In vele bedrijfstakken valt zowel bij de werkgevers als bij de
werknemers een duidelijk streven waar te nemen om de opgelegde
regelingen van het College zo spoedig mogelijk door de van ouds
bekende collectieve arbeidsovereenkomsten te vervangen. De C.A.O.
is voor de arbeiders de vaste grondslag voor het bereiken van verdere
verbeteringen in de toekomst. Zij brengt hun de overtuiging bij, dat
ook bij ophef~ing of vermindering van de overheidsbemoeiing hun
arbeidsvoorwaarden niet tot een lager niveau zullen worden terug-
geschrcefd. Is de C.A.O. eenmaal ingegaan, dan breekt voor de
bedrijfstak een periode van sociale rust aan, die de productie slechts
ten goede kan komen. Om deze reden wensen de werkgevers de
C.A.O. in het algemeen al evenzeer als de arbeiders. De C.A.O. wordt
als de normale toestand beschouwd, de contractloze periode wordt
door beíde partijen als abnormaal en ongewenst aangezien.

Toch moest in vele gevallen een ingeworteld wantrouwen tussen de
partijen overwonnen worden, alvorens tot afsluiting van een collec-
tieve arbeidsovereenkomst kon worden overgegaan. Dit gold vooral
in bedrijfstakken, waar men er vóór de oorlog, wegens slechte ver-
houdingen of door het ontbreken van voldcende representatíeve orga-

87 VexslagC.S.W.V. i952, 49: VerslagN.V.V. i949-1951. Io4.
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nisaties, niet in geslaagd was tot een C.A.O. te komen. Een collectief

arbeidscontract immers betekent een nieuwe aera in de verhouding

tussen werkgevers en werknemers. De partijen moeten een stuk van

hun vrijheid prijsgeven en het is begrijpelijk, dat zij een zekere hui-

vering gevoelen om de grote stap te wagen.
Bewust heeft het College van Rijksbemiddelaars dan steeds getracht

in de richting van de C.A.O. te stuwen. Het streefde ernaar in de bin-

dende regelingen slechts de meer wezenlijke arbeidsvoorwaarden vast

te leggen. Drongen de partijen erop aan ook andere punten bindend

voor te schrijven, dan verwees het College naar de mogelijkheid van

de C.A.O. Als de partijen bepaalde maatregelen wensten doorgevoerd

te zien, dan moesten zij er zelf de verantwoordelijkheid voor weten te

dragen en niet de verantwoordelijkheid door een alles omvattende

bindende regeling op het College afschuiven. Zo zijn in verschillende

bedrijfstakken, die vroeger nooit een C.A.O. gekend hadden, met

bewuste stimulering van het College tenslotte collectieve arbeids-

overeenkomsten tot stand gekomen.
Zoals te verwachten is, is de kans op het tot stand komen van een

C.A.O. het grootst in die bedrijfstakken, waar het contact tussen de
vertegenwoordigers van de werkgevers en van de werknemers een

vaste vorm heeft gevonden in permanente contactcommissies, vak-

' raden of bedrijfsraden. Dat de partijen vrijwillig tot de oprichting van
een dergelijk orgaan overgaan, wijst er immers op, dat zij de effectieve
wil hebben om tot overeenstemming te geraken.

Het is niet te verwonderen, dat ook in goed georganiseerde bedrijfs-

takken en bij de beste verhoudingen niet alles onmiddellijk van een
leien dakje ging. Samenwerking eist niet alleen goede wil en wederzijds
begrip, maar ook een zekere techniek. Ook kwam het voor, dat een

pas opgerichte vakraad zich heel wat meer bevoegdheden wilde zien
toegewezen, dan het College verantwoord achtte. Als typisch voor-
beeld kiezen wij de gang van zaken in de textielindustrie.38

Onmiddellijk na de bevrijding zochten de drie, nog niet tot een

bedrijfsunie verenigde, textielarbeidersbonden contact met de werk-

geversorganisaties. Uit beide partijen werd een commissie van overleg

samengesteld om de collectieve arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

~ Jaatverslag van de Vakraad voor de Tegtielindusuie i946-i947, 8-io.
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Deze commissie proclameerde zich al spcedig tot een voorlopige vak-
raad, waaruit na de ondertekening van de C.A.O. de Vakraad voor de
Textielindustrie ontstond, reeds in Mei i ~q.6. De besprekingen om-
trent de vaststelling van de lonen verliepen niet zonder moeilijkheden,
maar gedurig voeling houdend met het College slaagden de partijen er
toch in met inachtneming van de richtlijn van de Stichting van den
Arbeid tot overeenstemming te komen. Het aldus bepaalde loon
werd bij een beschikking van het College bindend verklaard voor heel
de bedrijfstak. Toen vervolgens heel de C.A.O. ter goedkeuring werd
aangeboden aan het College, begonnen eerst de moeilijkheden, niet
tussen de partijen, maar tussen werkgevers en werknemers aan de ene
kant en het College aan de andere kant. De kwestie was, dat de C.A.O.
aan de vakraad de bevoegdheid had toegekend om in bijzondere
gevallen afwijking van de bepalingen van de C.A.O. tce te staan. Ook
telde de C.A.O. bepalingen omtrent de oplossing van geschillen door
bindend advies, looncontrble door vanwege de vakraad in te stellen
loonbureaux, boeten door de vakraad op te leggen enz.

Met de meeste van deze bepalingen kon het College zich niet ver-
enigen. Langer dan een jaar heeft het overleg tussen de vakraad en het
College geduurd. De vakraad stelde, dat hij als orgaan van het bedrijfs-
leven toch „op de eerste plaats competent (was) om binnen het door de
overheid bepaalde kader van de algemene loonpolitiek de détails met
betrekking tot de lonen en arbeidsvoorwaarden in de textiel-industrie
te regelen." 39 Het College was blijkbaar van mening, dat zolang werk-
gevers en werknemers beiden zozeer geneigd waren de lonen te ver-
hogen, de looncontr6le en de bevoegdheid om afwijkingen van het gel-
dende loon toe te staan niet aan instanties uit het bedrijfsleven mochten
gedelegeerd worden. Niet ten onrechte vreesde het, dat deze vrijheid
ten slotte op een algemene loonsverhoging zou uitlopen. Met betrek-
king tot het verbindend verklaren van bepalingen, die niet rechtstreeks
met de loonvorming samenhingen (zelfs „bindend advies"-bepalingen),
heeft het College steeds een zeer ruim standpunt ingenomen.

Het resultaat van deze en soortgelijke strubbelingen - in andere
bedrijfstakken ging het niet veel anders - was in ieder geval, dat de in
de vakraad vertegenwoordigde partijen naar elkaar tcegrceiden en het

~ Jaarverslag van de Vakraad voor de Textielindustrie i 94~-1947. 9.
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verlangen naar zelf-doen groter werd. Tegelijkertijd groeide ook het
besef van verantwoordelijkheid. Toen dan ook het College er later toe
overging de organen van het bedrijfsleven nauwer in zijn beslissingen
te betrekken en hun zekere bevoegdheden te geven, werd van deze
ruimere handelingsvrijheid met redelijke voorzichtigheid gebruik
gemaakt.

Functioneert de vakraad eenmaal, dan kan de geest van samen-
werking zo snel groeien, dat de organisaties zelf het tempo niet altijd
kunnen bijhouden. Een voorbeeld ter illustratie. In de textielindustrie
waren in de loop van r947 moeilijkheden gerezen in verband met de
lonen van meisjes en vrouwen. De bedrijfsunie van de textielarbei-
dersbonden eiste een vrij aanzienlijke verhoging, de werkgevers wil-
den er niet van weten. De Vakraad voor de Textielindustrie stelde een
commissie in om de zaak te bestuderen. Na enkele weken kwam de
commissie met een tussen-oplossing voor de dag, die door de vakraad
werd overgenomen. De werkgevers-federatie en de bedrijfsunie
echter waren wel bereid tot enkele kleine concessies, maar waren er
ook na herhaalde vergaderingen niet toe te bewegen het voorstel van
de vakraad aan te nemen. Ook de tussenkomst van het College van
Rijksbemiddelaars en van de Stichting van den Arbeid mocht in dit
geval niet baten. Gedurende het gehele jaar i 948 werden de bespre-
kingen voortgezet. De partijen kwamen wel nader tot elkaar, maar
ten slotte legde het College een beslissing op, die afweek zowel van de
wensen van de vakraad als van die van de beide partijen.~

In het algemeen vermogen dergelijke incidenten de goede verstand-
houding niet te schaden. Het blijven uitzonderingen. De partijen
staren er zich niet blind op. Ondanks het feit, dat een kwestie nog niet
tot een bevredigende oplossing is gebracht, gaat men rustig door met
de besprekingen over andere zaken. Een graag toegepaste tactiek is
dergelij ke doornige kwesties in een aparte commissie onder te brengen.
Bij andere gelegenheden laat men opzettelijk na de zaken in de
C.A.O. te regelen, men geeft de voorkeur aan overleg in de vakraad of
in commissies tijdens de duur van de C.A.0.41 Als er namelijk een-
maal vaste contactorganen bestaan, wordt het mogelijk vele kwesties

ao Jaarverslag van de Vakraad voor de Textielindustrie i94g~ S-6; idem i949. S-~.
a' Verslag van de Vakraad voor de Metaalnijverheid r9Sz, i i.
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door informele besprekingen op te lossen, waar men anders een for-
mele regeling voor zou mceten vinden.

Hebben de partijen elkaar eenmaal in permanente bedrijfsorganen
gevonden, dan is vernieuwing van de collectieve arbeidsovereen-
komst wel een zeer belangrijke, maar geen alleen-staande gebeurtenis
meer in de verhouding tussen de partijen. De onderhandelingen, die
aan de nieuwe C.A.O. voorafgaan, maken dan deel uit van de bespre-
kingen, waardoor de partijen practisch voortdurend met elkaar in
contact komen. Ofschoon een nieuw contract van heel wat meer
belang is dan de regeling van lopende zaken - en dus steeds met een
zekere spanning gepaard gaat - er is veel minder kans, dat de zaken op
de spits gedreven worden. De werknemers zullen allicht beginnen met
te overvragen, de werkgevers met te onderbieden, maar er is minder
gevaar, dat de partijen zich in hun eisen vastbijten. Men blijft voor
objectieve argumentatie vatbaar. Prestige-kwesties spelen minder een
rol. De belangen-tegenstelling tussen de partijen blijft natuurlijk
bestaan. Maar mensen, die elkaar steeds als voor rede vatbaar hebben
gekend en gewaardeerd, zullen hun eisen niet plotseling tot het
onredelijke opschroeven. Ieder ziet in, dat er gegeven en genomen
moet worden. Met hce meer banden de partijen aan elkaar vastzitten,
des te meer zullen zij bereid zijn met elkaar op een voor beiden accep-
tabel niveau tot overeenstemming te komen.

Stroeve verhoudingen. In het bovenstaande hebben wij de na-oorlogse
loonvorming van haar beste zijde leren kennen. Bij wijze van oppositie
willen wij in de volgende regels beproeven een typering te geven van
het onderhandelingsproces onder ongunstige verhoudingen.

Waar het organisatiewezen op een krachtige traditie steunt, wordt
het bestaan van een sterke vakbeweging door de werkgevers als iets
normaals aanvaard. Zij voelen het niet meer als een aantasting van
hun rechten, of als een blijk van wantrouwen jegens hun verantwoor-
delijkheidsbesef, wanneer de arbeiders door middel van hun organi-
saties trachten zich een verder gaande bescherming van hun positie
te verzekeren dan alleen door de algemene arbeidswetgeving en de
beschikkingen van het College van Rijksbemiddelaars gewaarborgd is.
In deze situatie gaat men er van beide zijden spontaan toe over de
samenwerking in een permanente organisatie vorm te geven.
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In bedrijfstakken zonder een sterke organisatie-traditie, waar de vak-

beweging slechts een zwakke minderheid van arbeiders en werkgevers

omvatte of waar vóór de oorlog nog veelal patriarchaal aandoende

verhoudingen heersten, lagen de zaken anders. Van vaste organen van

overleg, ter bespreking en regeling van alle sociale kwesties binnen de

bedrijfstak, kon natuurlijk geen sprake zijn. In ad hoc gevormde
onderhandelingscommissies werden de besprekingen geopend.

In de eerste jaren na de bevrijding bood de loonbepaling zelf ge-

woonlijk nog de minste mceilijkheden. De arbeiders waren schaars

en de vraag was groot. De ondernemers waren eerder geneigd hoger

dan lager lonen te bieden. Soms slaagden ook na herhaalde bespre-
kingen de Looncommissie van de Stichting van den Arbeid en het

College er niet in de partijen vrijwillig tot het accepteren van een

lager loon te bewegen. Eenstemmig verdedigden werkgevers en werk-

nemers de te hoge lonen, zich erop beroepend, dat de arbeiders bij

lager loon weg zouden blijven. Meestal echter was men na bespreking
met de Stichting van den Arbeid wel bereid het loon aan het algemene

schema aan te passen. Maar de overtuiging, dat men gezamenlijk ver-

antwoordelijk was voor het bereikte resultaat, was niet levend. De tot

stand gekomen overeenkomst bood geen fundament om er later, wan-

neer de rentabiliteit weer een krachtig woord zou gaan meespreken,
op voort te bouwen. Dat werkgevers en werknemers op het punt van

het loon overeenkomst hadden bereikt, berustte goeddeels op toeval-

lige omstandigheden, m.n. een economische situatie waarin de kosten

geen rol speelden. Op tal van andere punten liepen de onderhande-
lingen van het begin af stroef. Uiteraard betrof het hier vooral

bepalingen, waardoor de werkgevers in hun vrijheid van handelen

werden beperkt. Te denken valt aan het raadplegen van bonden of

fabriekskernen bij ontslag van arbeiders, bij het recht om aan niet
geheel volwaardige arbeiders minder dan het voorgeschreven mini-

mum loon te betalen (de z.g. tolerantie-clausule), in geval van over-

werk en meer-ploegenstelsel enz. Bij de regeling van deze en dergelijke

punten komen de partijen terstond lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Geen van twee wil een duimbreed toegeven. De onderhandelaars voor

de arbeiders beroepen zich op regelingen in andere bedrijfstakken.
Vergetend dat men in die takken meestal reeds een lange geschiedenis
van samenwerking achter de rug heeft, willen zij met één sprong voor
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hun arbeiders hetzelfde bereiken. De werkgevers zijn onmiddellijk
geneigd zich te beroepen op hun verantwoordelijkheid als onder-
nemer. Zij kunnen niet inzien, „hoe zij hun verplichtingen als onder-
nemer kunnen blijven vervullen, wanneer zij voor elk wissewasje met
de arbeiders moeten gaan confereren" enz. enz.

In organisatorisch achterlijke bedrijfstakken weigeren de werk-
gevers soms zelfs nog met de organisaties van de werknemers te
onderhandelen, omdat zij ontkennen, dat deze organisaties voldoende
representatief zijn. Van de andere kant streven in dergelijke gevallen
de arbeidersbonden naar een C.A.O. of bindende regeling eerder om
voet aan de grond te krijgen bij de ondernemers en de vele nog onge-
organiseerde arbeiders, dan omdat zij aan een overeenkomst of rege-
ling op zichzelf zo veel waarde hechten. De sociale strijd staat nog
aan zijn begin. Dát er onderhandeld wordt, is voor de vakbonden pas
de eerste overwinning. Door verdere verbeteringen van de arbeids-
voorwaarden te blijven eisen moeten zij de arbeiders van het nut van
organisatie overtuigen. Redelijkheid en verantwoordelijkheid, weder-
kerig vertrouwen en begrip voor samenwerking kan men hier nog
niet verwachten.

Als de samenwerking tussen werkgevers en werknemers een organi-
satorische vorm gevonden heeft, zullen beide partijen er ernstig naar
streven elkaar te ontzien. Zij willen de regeling van de sociale belangen
van de bedrijfstak zoveel mogelijk in eigen handen houden en weten,
dat het College van Rijksbemiddelaars hun onmogelijk bevoegdheden
kan overdragen, indien zij het samen niet eens zijn. Daarentegen, waar
bij de werkgevers nog de „Herr im Hause"-mentaliteit overheerst, en
de arbeiders nog in de overtuiging leven, dat alle sociale verbeteringen
door strijd moeten worden afgedwongen, worden er aan de bemid-
delende instanties, de Looncommissie van de Stichting en het College,
hoge eisen gesteld. Het gevaar is zelfs niet denkbeeldig, dat de aan-
wezigheid van een instantie, die de eindbeslissing in handen heeft, de
verhoudingen eer verslechtert dan verbetert. Enerzijds kan elke partij
nu vrij eisen stellen en afwijzen. Men weet immers, dat het gevaar
voor staking toch niet acuut is, daar het College de eindbeslissing in
handen heeft. Van de andere kant kan de aanwezigheid van het
College er de werkgevers ook toe brengen in schijn met alle loon-
eisen van de arbeiders in te stemmen, overtuigd dat het College wel
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corrigerend zal optreden. Wat bij meer permanente vormen van

samenwerking een uitzonderlijke ontsnappingsmogelijkheid uit een

pijnlijke situatie is, nl. dat de ene partij toegeeft in de verwachting, dat

het College „neen" zal zeggen, is bij de hier besproken verhoudingen

meer dan een zeldzame uitzondering. Hoe weinig oprecht de tege-

moetkomende houding bij de loonbepaling is, blijkt wanneer er

punten aan de orde komen, waarvan het College de regeling aan de

vrijheid van de partijen overlaat. Twijfel aan elkaars oprechtheid, ver-

denking van dubbel spel, wantrouwen in elkaars eerlijke bedoelingen

maken alle werkelijk overleg onmogelijk en alle werkelijke overeen-

stemming illusoir. De partijen verschuilen zich achter de beslissingen

van het College en weigeren er de mede-verantwoordelijkheid voor

te dragen.
Bij goede verhoudingen treden er zelden of nooit principiële

meningsverschillen op. Over het voornaamste principe, nl. de nood-

zakelijkheid om voor een aantal problemen in de practijk een bevredi-
gende oplossing te vinden, zijn beide partijen het eens. Wanneer de

arbeiders met nieuwe verlangens komen, zien de werkgevers er niet

onmiddellijk „een aantasting in van het eigendomsrecht", „onder-

mijning van de verantwoordelijkheid van de leiding" enz. Wanneer

de werkgevers hun bezwaren uiteenzetten, nemen de werknemers dat

niet aanstonds op „als een miskenning van de rechten van de wer-

kende klasse." Men praat over reële mogelijkheden en mceilijkheden

en tracht er een oplossing voor te vinden, die beide partijen voldoet

en niemand het gevoel geeft aan de verliezende kant te zitten. Blijken

de moeilijkheden in onderling overleg niet op te lossen, dan staat altijd

beroep op een derde instantie, de Stichting van den Arbeid of het

College van Rijksbemiddelaars open. Een enkel onderhoud met deze

onafhankelijke outsiders werkt dikwijls al zuiverend op de atmosfeer

in. Een zakelijke uiteenzetting van de hangende kwesties, een paar

informatieve vragen van de bemiddelende instantie kunnen al vol-

doende zijn om de partijen te doen inzien, dat zij in werkelijkheid niet

zo ver van elkaar afstaan. En kunnen ze uit eigen beweging dan nog

niet tot elkaar komen, dan zijn ze bijna steeds bereid een uitspraak van

de bemiddelaars te aanvaarden.
Bij ongeregelde onderhandelingen in ad hoc gevormde commissies

steken, onder het mom van principiële meningsverschillen, maar al
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te licht prestige-kwesties het hoofd omhoog. De onderhandelaars
kennen elkaar slechts oppervlakkig. Voorzover het dezelfde personen
zijn, die elkaar periodiek aan de onderhandelingstafel tegenkomen,
weet men slechts, dat het „gladde vogels zijn, waar je mee mcet
oppassen." Het besef van gemeenschappelijke belangen ontbreekt,
ieder komt alleen op voor zijn eigen partij. De onderhandelingen ver-
lopen in een geladen atmosfeer. De een wil zo veel mogelijk krijgen,
de ander zo weinig mogelijk geven. Voorstellen en tegenvoorstellen
worden niet meer op hun zakelijke draagwijdte bekeken. Licht dreigt
dan het gevaar van persoonlijke animositeit en ambitie. Een over-
winning behalen op de andere partij wordt één van de onderhande-
lingsdoeleinden, waardoor de zakelijke overwegingen doorkruist en
vertroebeld worden. Zijn er eenmaal prestige-kwesties in het spel
gekomen of hebben de partijen zich vastgebeten in principiële menin-
gen, dan wordt een oplossing zeer moeilijk, zo niet onmogelijk. De
arbeidsvoorwaarden die onmiddellijk met het loon samenhangen
worden - al of niet met instemming van de partijen - bindend opge-
legd door het College. De rest blijft voorlopig ongeregeld.

In het voorgaande hebben wij het verloop van de onderhandelingen
zowel onder zeer gunstige als onder zeer ongunstige omstandigheden
leren kennen. Hoewel het eerste geval nog geen algemene regel is, is
het tweede in het na-oorlogse Nederland toch beslist een verdwijnende
uitzondering. Er zijn invloeden, die de partijen naar elkaar toedrijven.
De gestadige groei van de organisaties van werkgevers en werk-
nemers, de richtende invloed van de Stichting en van het College, het
vóórgaan van andere bedrijfstakken, de wens in sociaal opzicht niet
voor achterlijk te worden aangezien, het verlangen naar meer sociale
zekerheid bij de arbeiders en naar een duurzame rust in het bedrijf bij
de werkgevers: dit zijn de voornaamste factoren die de afgebroken
besprekingen weer op gang helpen en ze soepeler doen lopen, waar
ze met moeilijkheden gepaard gingen. Hier en daar gaat men over tot
de oprichting van commissies voor de bestudering en behandeling
van bepaalde aangelegenheden. En langzamerhand groeit bij beide
partijen het verlangen het overleg over al de sociale belangen van de
bedrijfstak bij één overkcepelend orgaan onder te brengen.
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~ 3. DE LOONVOAMING IN DE AFZONDERLIjKE ONDERNEMING

In tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar de loononderhandelin-
gen in het algemeen ondernemingsgewijs gevoerd worden, streeft de
Europese vakbeweging er bij traditie eerder naar tot loonregelingen te
komen, die een gehele bedrijfstak bestrijken. Onder het stelsel van
gebonden loonpolitiek, zoals ons land sinds de bevrijding gekend
heeft, boet de ondernemingsgewijze vaststelling van de basislonen
vanzelfsprekend nog meer aan betekenis in. Ondernemingsgewijze
loononderhandelingen komen hoofdzakelijk nog voor in enkele grote
bedrijven óf in ondernemingen die door de aard van het product min
of ineer alleen staan.

Dit betekent intussen niet, dat er voor de afzonderlijke onderneming
geen andere taak zou zijn overgelaten dan de overeengekomen of
opgelegde loonschalen passief toe te passen. Omdat de C.A.O. of de
regeling is afgesteld op de algemene economische situatie in de
bedrijfstak, en slechts de hoofdzaken kan regelen, blijven er talrijke
kwesties over die per onderneming geregeld moeten worden. Enkele
van deze kwesties zullen wij in het kort bespreken.

Vooreerst het aanvragen en verlenen van dispensaties. Niet altijd
kan de bij regeling of C.A.O. vastgelegde gemeenteclassificatie vol-
doende rekening houden met de positie van een bepaalde onder-
neming. Vooral wanneer een tot een lager geclassificeerde bedrijfstak
behorende onderneming temidden van meer betelcenende bedrijven
gelegen was, geraakte zo'n onderneming in moeilijkheden en kon dis-
pensatie niet uitblijven.

A1 waren aanvragen om in verband met economische moeilijkheden
minder dan het voorgeschreven loon te mogen betalen niet onbe-
kend, in het algemeen zochten de ondernemingen naar argumenten
om meer te kunnen betalen. In de eerste jaren na de bevrijding was de
grootste zorg van elke ondernemer immers, hoe aan de nodige arbei-
ders te komen en ze te behouden.

Om te vermijden dat deze dispensaties tot algemene loonsver-
hogingen zouden leiden, is het College van Rijksbemiddelaars
steeds met grote terughoudendheid te werk gegaan. Desondanks heeft
het niet geheel kunnen voorkomen, dat het algemene loonniveau langs
deze weg omhoog gegaan is. Gelijk wij immers gezien hebben, was
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het bij de automatische stijging van de arbeidsproductiviteit en de veel
te lage basisprestatie waarvan de tarieven uitgingen, onvermijdelijk,
dat de ondernemingen vroeger of later door het tariefplafond stootten.
Voor de ene onderneming na de andere moesten uitzonderingen wor-
den toegestaan en tenslotte kon een algemene loonsverhoging niet
uitblijven. Eerst toen de concurrentie tussen de ondememingen zich
sterker deed gelden en de basisprestaties een redelijke hoogte hadden
bereikt, kwam aan dit proces een einde. Toen kon het College ertce
overgaan aan de vakraden ruimere bevoegdheden met betrekking tot
het geven van dispensaties toe te staan.

Ook in latere jaren echter waren verzoeken om minder dan het gel-
dende loon te mogen betalen uitzondering. De gunstige conjunctuur
en de politiek van volle werkgelegenheid hebben nu eenmaal een loon-
verhogende tendentie.

Ook de grote voorliefde, die vele ondernemers in de eerste jaren na
de oorlog plotseling voor winstdeling bleken te bezitten, moet wel
voornamelijk gezien worden als een verkapte poging tot loonsver-
hoging. Het College van Rijksbemiddelaars heeft de ontwikkeling van
winstdelingsregelingen niet verhinderd, maar verlangde wel waar-
borgen, dat het inderdaad om winstdeling en niet om loonsverhoging
of gratificatie ging. Het stond er op, dat de winstdelingsregeling in de
statuten van de onderneming zou worden vastgelegd, waar vele onder-
nemers voor terugschrokken. Bovendien werd het winstaandeel van
de arbeiders in de na-oorlogse "winstdelingsregelingen tot een
bescheiden percentage van het loon beperkt.

Daarnaast kunnen nog besprekingen noodzakelijk zijn over de in-
voering van ondernemingspensioenregelingen, gratificaties, gepre-
miëerde spaarregelingen enz. De gang van zaken is gewoonlijk aldus,
dat de ondememing contact opneemt met de werknemersorganisaties
en de voorgestelde regelingen in grote lijnen met hen bespreekt.
Daarna wordt de regeling verder door de ondernemer bij het College
van Rijksbemiddelaars voorgedragen en verdedigd. In gezamenlijk
overleg worden de détails ervan vastgesteld.

Vooral in latere jaren heeft het College zich in het toestaan van ver-
beteringen met betrekking tot deze secundaire arbeidsvoorwaarden
zeer ruim getoond. Mede door de vrij straffe beheersing van de lonen
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zijn de winstdelings-, spaar- en pensioenregelingen in Nederland
belangrijk toegenomen.

Doorvoering van de werkclassificatie en vooral van stelsels van

gemeten tarieven en merit-rating ging gewoonlijk eveneens met enige

verhoging van de lonen gepaard. Zoals wij gezien hebben, stonden de

bonden in het algemeen welwillend tegenover invoering van deze

loonsystemen en hebben er in niet geringe mate toe medegewerkt het

wantrouwen der arbeiders te overwinnen. De laatste jaren zijn de vak-

verenigingen ertoe overgegaan eigen ef~iciency-experts te vormen,

met wie bij invoering van deze stelsels overleg kan worden gepleegd,

c.q. die de deskundigen van de efficiency-bureaux kunnen controleren.

In het algemeen echter wordt de definitieve regeling op het gebied van

de lonen aan de onderneming en het College van Rijksbemiddelaars

of de vakraad overgelaten.

Zoals wij hierboven hebben gezien, is de bemoeiing van de vakbewe-
ging met de loonvorming in de afzonderlijke ondernemingen in het
algemeen gering. De basislonen worden bedrijfstaksgewijs vast-

gesteld, de regeling van de détails per onderneming wordt gewoonlijk

aan de ondernemingen en het College of de vakraad overgelaten.
Slechts wanneer er moeilijkheden dreigen, worden de organisaties er
nauwer bij betrokken.

Het toneel verandert natuurlijk, wanneer - bij uitzondering - de

onderhandelingen over de basislonen per onderneming gevoerd
worden. Gaat het over zeer grote ondernemingen, dan zijn er niet

meer moeilijkheden te verwachten dan bij bedrijfstaksgewijze onder-

handelingen. In feite dikwijls minder, omdat de werkgevers-onder-
handelaars slechts voor hun eigen onderneming en niet voor een
organisatie met mogelijkerwijze recalcitrante leden optreden. Ook
bij kleinere ondernemingen kan alles in pais en vree verlopen, maar

de kans, dat de onderhandelingen met ernstige moeilijkheden gepaard
gaan, is aanmerkelijk groter dan bij besprekingen op het niveau van
de bedrijfstak. De reden hiervan is gelegen zowel in het feit, dat de
werknemersorganisaties minder goed zijn toegerust voor onder-
nemingsgewijze onderhandelingen, als in de omstandigheid, dat de
onderhandelingen gemakkelijk een wending kunnen nemen, waardoor
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de ondernemer zich in zijn persoonlijke kwaliteiten als bedrijfsleider
en handelsman voelt aangetast.

Ook hier zal het initiatief tot het openen van onderhandelingen
gewoonlijk van de vakbonden uitgaan. Een aantal georganiseerde
werknemers hebben klachten, of inenen, dat er reden tot verbetering
van de arbeidsvoorwaarden aanwezig is en maken hun plaatselijke
bestuurders op hun situatie opmerkzaam. Het hoofdbestuur wordt
op de hoogte gebracht en zoekt contact met de betrokken directie.
Door vele leiders van kleinere en middelgrote bedrijven wordt dit
gemakkelijk als een inmenging van vreemden in hun eigen domein
beschouwd. Natuurlijk zullen zij de heren van de bedrijfsunie graag
een onderhoud toestaan en hun voorstellen aanhoren. Maar alles
tezamen beginnen de onderhandelingen al onder een zekere spanning.
De werkgever verdraagt het kwalijk, dat hij voor de bepaling van de
arbeidsvoorwaarden van zijn eigen arbeiders met buitenstaanders te
maken krijgt. De afgevaardigden van de bedrijfsunie, gewend als zij
zijn te denken in ruimer dimensies, laten licht blijken, dat zij voor deze
zaak niet al te veel van hun kostbare tijd kunnen besteden, en dat zij
verwachten snel tot overeenstemming te komen. De overtuiging geza-
menlijk te staan voor de behartiging van de sociale belangen van heel
de ondernemingsgemeenschap ontbreekt hier ten enen male. De ge-
middelde ondernemer zal hen ook niet als zodanig erkennen. De vak-
verenigingsonderhandelaars voelen zich uitsluitend als de verdedigers
van de rechten en belangen van de arbeiders, en zelfs als zodanig wil
de werkgever hen maar nauwelijks beschouwen. De arbeidersver-
tegenwoordigers stellen hun eisen en komen met voorbeelden van
andere bedrijven aan, waar aan de gestelde eisen voldaan is. Als ten
slotte de ondernemer beweert, dat inwilliging van de eisen economisch
onverantwoord is, dan wordt allicht twijfel aan zijn bekwaamheid als
ondernemer geïnsinueerd. Dan is de sfeer volkomen bedorven. De
onderhandelingen worden afgebroken. Misschien gelukt het de
Stichting van den Arbeid nog te bemiddelen. Anders zal het College
van Rijksbemiddelaars een beslissing opleggen, terwijl de onrust over
de arbeidsvoorwaarden, die vrij aan de regeling van de partijen zijn
overgelaten, voortduurt.

Niet zelden ook gaat bij ondernemingsgewijze onderhandelingen de
uitnodiging om eens te komen praten van de ondernemingsleiding uit.
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Dit is vooral het geval, indien verbetering van de arbeidsvoorwaarden
in enkele plaatselijke industrieën bij de arbeiders van het onderhavige
bedrijf een zekere onrust teweeg gebracht heeft, die de productie niet
ten goede komt. Bij een krappe locale arbeidsmarkt is er dan gevaar,
dat de ongeschoolden, en zelfs geschoolden, naar beter betalende
bedrijven overgaan. De bondsbestuurders weten van dit alles niets en
de plaatselijke bestuurders denken er niet steeds aan het hoofdbestuur
in te lichten. In zo'n geval wordt er niet weinig tact vereist om de
besprekingen tot een goed einde te brengen. De arbeidersvertegen-
woordigers voelen zich a.h.w. op een verzuim betrapt, dat zij willen
goed maken door sterk te overvragen. Bovendien hebben zij veelal
niet voldoende voorbereiding gehad om zich in de plaatselijke situatie
in te werken, en kunnen zij voor besprekingen, die buiten de gewone
gang van zaken vallen, slechts weinig tijd vrijmaken. Er is kans,
dat de onderhandelingen van het begin af stroef verlopen. In die
omstandigheden is een enkel ondoordacht woord, een ontactische uit-
drukking voldoende om de partijen zich muurvast in hun mening te
doen vastbijten.

Een enkele maal wil het ook wel voorkomen, dat bij onderhande-
lingen op het niveau van de onderneming de vertegenwoordigers
van de verschillende vakbonden dubbel spel spelen jegens elkaar.
Door het gerucht rond te strooien, dat de ene bond eigenlijk geneigd
was met lager loon genoegen te nemen, hoopt men wel een paar leden
te winnen. A1 komt door deze onderlinge wrijving van de arbeids-
vertegenwoordigers de werkgever sterker te staan, de sfeer van de
onderhandelingen wordt er hopeloos door vertroebeld.

Naast gevallen van moeilijk verlopende onderhandelingen zijn er
natuurlijk ook bedrijven, die door goede verhoudingen tussen de
directie en de vakverenigingen gekenmerkt zijn. De werkgever aan-
vaardt de vakvereniging als een normaal verschijnsel van de moderne
tijd en als een middel om de sociale rust in zijn onderneming te
beschermen. Hoe hij er persoonlijk en in abstracto ook over moge
denken, hij begrijpt dat hij moet samenwerken.

Dit is vooral in de grotere ondernemingen het geval. Naar het ons
voorkomt, is er in de open N.V. meer kans op goede relaties tussen
onderneming en vakbeweging dan in de besloten familie-N.V. De
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ondernemer-eigenaar vcelt zich door het optreden van de vak-
vereniging eerder in zijn rechten aangetast dan de zakelijk denkende
outsider, die om zijn deskundigheid tot directeur benoemd is. Boven-
dien voelt de ondernemer-eigenaar een loonsverhoging altijd enigszins

als een vermindering van zijn eigen inkomen. Zonder het streven naar

een redelijke winst op te geven zal de ambitie van de directeur-

manager zich toch gemakkelijker bewegen in de richting van een har-

monische uitbouw van heel de bedrijfsgemeenschap. Uiteraard spreekt,

vooral bij de eigenlijke loononderhandelingen, ook de groter of
kleiner arbeidsintensiviteit van het productieproces een stevig woord
mee.

Een algemeen patroon of tendenz, zoals bij het bedrijfstaksgewijs
overleg, is er naar onze mening bij de onderhandelingen tussen de vak-
verenigingen en de afzonderlijke ondernemingen niet te ontdekken.
De persoonlijkheden van de onderhandelaars, vooral van de werk-
gevers, zijn hier van doorslaggevende betekenis. In het algemeen is
de kans op botsingen groter dan bij de nationale of de bedrijfstaks-
gewijze loonvorming.
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Hoofdrtuk IV

RELEVANTE FACTOREN IN HET LOONVORMINGSPROCES

~ DE Twr,E voorafgaande hoofdstukken hebben wij een uitvoerige en

I zo nauwkeurig mogelijke beschrijving gegeven van het na-oorlogse
loonvormingsproces. Is er,in deze veelheid van data een lijn te ont-

dekken? Op het eerste gezicht is men geneigd eraan te twijfelen. Toen

schrijver dezes eens een onderhoud had met een persoon, die geduren-

de al deze jaren bij de loonvorming nauw betrokken is geweest, en

hem de vraag stelde door welke veronderstellingen en motieven de

partijen zich in het loonvormingsproces lieten leiden, slceg hij de

handen in elkaar met de wanhopige uitroep :„Ik weet het niet, wij

doen eigenlijk maar zowat."
Inderdaad, er is gevaar, dat wij door de bomen het bos niet meer

zien. Nemen wij echter enige afstand van de wirwar van gebeurte-
nissen en gedragingen, dan springen de volgende feiten in het oog.
Nederland is erin geslaagd een loonpeil te handhaven, waardoor het
in staat gesteld is zijn industrialisatie- en exportprogram op een zeer
bevredigende - en nauwelijks verwachte wijze door te voeren.i De

arbeidsvrede is voorbeeldig gehandhaafd, terwijl toch noch de werk-

gevers noch de werknemers meestal kregen, wat zij verlangden. De
organisaties van werkgevers en werknemers hebben desondanks actief
en positief aan deze loonvorming meegewerkt en hebben er de ver-
antwoordelijkheid voor aanvaard. Kunnen een enkele maal de partijen
in het bedrijfsleven het niet eens worden, zodat de hoge overheid zelf

1 Vergelijk b.v. de „mced der wanhoop", die doorklinkt in G. A. Kohnstamm, Welke

duurzame structuur veranderingen hebben zich laatstelijk voorgedaan in de welvaarts-

bronnen van ons land enz. (Prae-advies voor de Vereniging voor de Staathuishoudkunde

en de Statistiek, rg47); ook in de Eerste Nota inzake de Industrialisatie van Nederland,

i94g; typerend is de manier waarop A. A. van Ameringen de verwachtingen van Minister

van den Brink ridiculiseert (Economische en sociale Kroniek, De Economist, 97e jaar-

8ang, 1949. 761).
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de beslissing mcet nemen, toch willen zij de samenwerking in de
Stichting van den Arbeid en - waar die bestaat - in vakraden en
andere blijvende contactorganen niet meer missen.

Wanneer wij aldus letten zowel op de resultaten als op de wijze van
totstandkoming van de gevoerde loonpolitiek, dan kunnen wij ons
niet aan de indruk onttrekken, dat de loonvorming wel een zeer
gevariëerd proces, maar toch geen chaos geweest is. In het algemeen
wist men wat men deed, al waren de verschillende partijen niet altijd
in staat zich voor de volle honderd procent van hun wijze van handelen
rekenschap te geven.

In dit hoofdstuk zullen wij trachten in de overvloed van gevariëerde
overwegingen en gedragingen, die wij hebben leren kennen, een
zekere orde te ontdekken. Vooreerst zullen wij dan het centrale begrip
van de moderne loonvorming, „redelij k loon", ontmoeten. Vervolgens
zullen wij de fundamentele voorwaarden voor de totstandkoming van
redelijke lonen bestuderen. In de derde paragraaf zal over de hulp-
technieken gesproken worden en over de gevaren, die de samen-
werking bedreigen. Tot slot zullen wij de betekenis van een derde,
boven de partijen staande instantie beschouwen.

g I. REDELIjK LOON

Verscheidene theoretische economisten zijn geneigd de loonvorming te
verklaren uit krachten, die buiten het bereik van de menselijke vrijheid
en verantwoordelijkheid gelegen zijn.2 Volgens de Mar~sten daaren-
tegen zou de loonvorming slechts een kwestie van economische macht
zijn. De moralisten hebben altijd de eis gesteld, dat de werkgever een
rechtvaardig loon zou betalen.3

a Nogin195omeendeFrankH.Knighttekunnenbeweren,datdeuitdrukking„justwages"
is „largely self-contradictory or redundant". „While 'justice' in some ideal sense may call
for more or less income, just or unjust maget has little more meaning than a just or an
unjust turn of the weather at some particular juncture ofhuman affairs". (Frarlk H. Knight,
The Determination of just Wages, 474, in: zoth Century Economic Thought, Ed. Glenn
Hoover, New York Igso).
s Verg.b.v.W.M.J.Koenraadt,RechtvaardigArbeidsloon('s-Hertogenboschlgzg),67e.v.
H. Weber-P. Tischleder, Wirtschaftsethik (Essen Ig;I), Soz e.v.
O. von Nell-Breuning-H. Sacher, Zur Sozialen Frage (Beitrïge zu einem Wdrterbuch der
Politik, Heft III, Freiburg im Br. 1948),143-154.
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Het bedrijfsleven is het in dit opzicht met de moralisten eens geweest.
Zonder zich om de leerstellingen van de theoretische economisten te
bekommeren stellen de arbeiders de eis een redelijk loon te ontvangen,
terwijl de werkgevers het betalen er van als een verplichting voelen.

Mag het al waar zijn, dat op de lange duur het loonpeil door macro-
economische factoren bepaald wordt 4, op de korte duur blijft er bij
de loonbepaling altijd een min of ineer wijde speelruimte over, waar-
binnen het loon vrij kan variëren. Loonvorming nu is altijd een aan-

gelegenheid van korte termijn, waarbij derhalve plaats openblijft voor

menselijke willekeur. Het is echter niet door willekeur, dat arbeiders
en werkgevers het loon bepaald willen zien, maar door „redelijkheid"
en „rechtvaardigheid". Beide partijen willen tot „verantwoorde" en
„economisch juiste" lonen komen.

Hier rijst een moeilijkheid. Ook al gebruiken beiden hetzelfde woord,
dan behoeven zij het nog niet eens te zijn over dezelfde zaak. In de
periode van volkomen vrije loonvorming beweerde óók ieder,
begrijpelijkerwijze, een rechtvaardig loon te willen. Niemand geeft
toe, dat de arbeidsvoorwaarden, die hij voorstelt of eist, onredelijk of
onrechtvaardig zijn. En altijd waren er wel argumenten te vinden om
te bewijzen, dat wat men wilde, redelijk was. Waar de wederpartij
haar argumenten tegenover stelde om aan te tonen, dat de voorstellen
kennelijk onredelijk waren! Ten slotte was het toch de economische
macht, die voor de bepaling van het loon beslissend was.

Wat ons als eerste punt van verschil tussen de voor- en de na-
oorlogse loonvorming opvalt, is, dat na de oorlog alle betrokken
partijen naar objectieve maatstaven gingen zoeken, om de redelijkheid
van het loon te kunnen beoordelen. Gegeven de wil tot samenwerking
voelen zowel werkgevers- als werknemersvertegenwoordigers de be-
hoefte aan objectieve argumenten, waarmee zij hun leden van de rede-
lijkheid van de bereikte resultaten kunnen overtuigen. Deze objectieve
argumenten worden ontleend aan de behoefte van een menswaardig
bestaan, aan de economische mogelijkheden die de realiteit biedt, en
aan de eisen die zij stelt. Hierbij moeten wij onderscheid maken tussen

4 Terecht vestigt J. Pen echter de aandacht op het feit, dat het geenszins zeker is, dat werk-

loosheid tot een zodanige vermindering van de macht van de vakvereniging leidt, dat zij

genoopt is op de duur een lager loon te aanvaarden. Verg. J. Pen, De Loonvorming in de

modeme Volkshuishouding ( Leiden i95o), x6x.
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de determinanten van het algemeen loonniveau en de normen voor de
bepaling van de loonverschillen.

A. De bepaláng van bet algemeen loonniveau

Sociaal minimum. De algemene loonvloer werd bepaald door het
sociale minimum. In het eerste jaar na de bevrijding werd dit sociale
minimum berekend uit de kosten van het distributiepakket, ver-
meerderd met de meest noodzakelijke vaste uitgaven, voor een gezin
met twee kinderen. Ruimte voor het inhalen van de achterstand aan
duurzame gebruiksgoederen bood dit inkomen niet. Een hoger loon
zou trouwens weinig geholpen hebben, want er waren toch niet vol-
doende duurzame gebruiksgoederen te krijgen. Toen deze goederen
inwatruimermate verkrij gbaarwerden, heeft men de trekkers van kleine
inkomens in de gelegenheid gesteld zich het een en ander aan te schaffen
door middel van het consumentencrediet.5 Toen het door de optre-
dende prijsstijgingen steeds moeilijker werd de loonvloer te hand-
haven, vond men uitkomst in uitbreiding van de kinderbijslagregeling
tot het eerste kind. Met alle kracht heeft men er naar gestreefd deze
loonvloer te handhaven, zij het dan, dat wat aanvankelijk als gemid-
deld loon berekend was, al spoedig door verdere stijging van de
kosten van levensonderhoud als minimum loon beschouwd werd.

Over de noodzakelijkheid van het betalen van dit sociale minimum
heeft nooit verschil van mening bestaan, ook al was het bij een arbeids-
productiviteit van nog geen 7o ten opzichte van i93 8 duidelijk s, dat de
grote massa zelfs bij zulk een laag loon meer verbruikte dan zij produ-
ceerde. Een reusachtig tekort op de betalingsbalans toonde aan, hoe-
zeer ons volk boven zijn inkomen leefde. Een andere mogelijkheid
bestond echter niet. Van de redenen, die men wel geeft, waarom het
verantwoord kan zijn loonsverhoging aan stijging van de productivi-
teit te doen voorafgaan, gold slechts deze éne: de verwachting dat
indien men de arbeiders ten minste een minimale welstand garan-
deerde, zij in de gelegenheid zouden zijn hun arbeidsprestatie zover
op te voeren, dat de grensproductiviteit van de arbeid ten minste gelijk

b„Sociale Voorlichting", Juli 1946, 4; October 1946, I I.
e Centraal Bureau voor de Statistiek, Jaarcijfers voor Nederland 1947-1950 (Utrecht 1951),
IaG.
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zou worden aan dit minimale loon.' In deze verwachting zijn de par-

tijen op de duur niet teleurgesteld. Ook al ging men de gemiddelde

uunerdiensten, waarmee de richtlijn van de Stichting van den Arbeid

aanvankelijk rekende, langzamerhand beschouwen als minimum uur-

loon cijfers, de productiviteit is aanmerkelijk sneller gestegen dan

de lonen.
Hoe bescheiden de welstand, die het sociale minimum verschafte,

ook was, het was niet zo moeilijk de grote massa van het volk de over-

tuiging bij te brengen, dat dit loon in de gegeven omstandigheden

redelijk was. Terecht zegt Etuvsr MICHEL: „Es ist... das ent-

scheidende Faktum fur die Erfassung des rechten Standortes der

Arbeiterschaft in der Wirtschaft, dass sie darin ihren „Lebens-

unterhalt" findet und dass sie vom Lebensunterhalt her denkt." 8 Als

allen slechts een zeer bescheiden inkomen hebben, vindt ieder het

normaal en legt men er zich gemakkelijk bij neer.

De ~org voor de werkgelegenheid. Het goederenpakket, waarop het sociale

minitnum gebaseerd was, was de norm voor de loonvloer. Elke vol-

waardige ongeschoolde arbeider moest in staat zijn ten minste dit loon

te verdienen. Het rechtvaardigheidsgevoel eist echter een zeker ver-

schil in de beloning van ongelijkwaardige prestaties. Om enigszins

rekening te kunnen houden met de prestatie, moest dus het gemiddelde

loonniveau hoger komen te liggen.
Hoe hoog het gemiddelde loonniveau kon komen te liggen werd

bepaald door het inzicht in de economische situatie en de gemeen-

schappelijke bezorgdheid voor de toekomst, m.n. voor de werk-

gelegenheid.
Alle partijen waren het erover eens, dat het verschil tussen het ge-

middelde en het minimum loon, in verband met de economische toe-
stand van ons land, zo klein mogelijk gehouden diende te worden.
In 1945 meende men te kunnen volstaan met een ma~mum dat 7

gulden per week of zoo~o boven het sociale minimum lag. Men

' Als verdere redenen noemt Mossé: ,,... soit parce que 1'employeur est poussé à améliorer

ses techniques, soit parce que les hauts salaires permettent la production de masse".

Robert Mossé, Les Salaires (Parijs r 952), 40.
e Emst Michel, Sozialgeschichte der industriellen Atbeitswelt (se Au9., Frankfurt a. M.

1948). zoz.
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vertrouwde er op, dat de stijging van de productiviteit voldcende zou
zijn om de economische mogelijkheden in korte tijd in overeenstem-
ming te brengen met het gemiddelde loonpeil. Naarmate de jaren
voorbij gingen, bleek dit echter niet zo eenvoudig te zijn. Productivi-
teit en export stegen wel, maar onvoldoende om de betalingsbalans
snel in evenwicht te brengen.

Daarbij kwam de zorg om voor de groeiende beroepsbevolking
voldoende werkgelegenheid te scheppen. Het kwam erop aan bij een
zo weinig mogelijk stijgend prijsniveau (de vergeten groepen!) en een
evenwichtige betalingsbalans een toestand van volledige werkge-
legenheíd in het leven te roepen. Dit was natuurlijk geen opgave
voor de loonpolitiek alleen, maar wel hebben degenen die daarvoor
verantwoordelijk waren, er van het begin af inee te maken gehad.
M.n. de vakbeweging heeft, om de werkloosheid uit te schakelen,
genoegen moeten nemen met een zeer lage loonvloer en heeft de mede-
verantwoordelijkheid voor de aanvankelijk zeer strak geleide loon-
politiek bewust aanvaard en door een strenge centralisatie de gevaren
van het „sectional bargaining" zoveel mogelijk afgesneden.

In deze overwegingen zien wij derhalve de macro-economische fac-
toren, die op de lange duur voor de welstand bepalend zijn optreden.
Men liet ze echter niet als autonoom werkende grootheden hun gang
gaan, fatalistisch afwachtend tot welk resultaat zij zouden voeren,
maar men gebruikte ze als vaste punten bij het uitzetten van de loon-
politieke koers. Aan de hand van de factoren, die op de lange duur
voor de welstand bepalend waren, stelde men loonpolitieke normen
op, waardoor men zich bewust liet leiden om binnen de gegeven of
verwachte economische mogelijkheden de algemene welvaart zo goed
mogelijk te behartigen. Wij zien dan ook, dat statistische gegevens en
macro-economische berekeningen en prognosen bij de bepaling van
het algemeen loonniveau een steeds belangrijker plaats gaan innemen.

Het is het verlangen naar objectieve maatstaven om de redelijkheid
van het loon te beoordelen, dat hierin tot uiting komt. Niets geeft
zozeer de indruk van volkomen objectiviteit als het nuchtere, door
deskundige outsiders berekende cijfer. Bijna komisch is de verwarring,
die in i953 ontstond, toen het bleek, dat de cijfers van het alwetende
Centraal Bureau voor de Statistiek slechts een benadering van de
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werkelijkheid waren.s Mede door deze marge van onzekerheid is
bereikt, dat de nationale loonpolitiek méér is blijven omvatten dan een
automatische aanpassing van het loonpeil aan de veranderende inde~:-
cijfers (m.n. het cijfer van de kosten van levensonderhoud), gelijk b.v.
in België en Denemarken het geval is. In I 94~ en I ~ 5 o heeft het de
schijn gehad, dat wij ook in Nederland zonder meer de weg van de
glijdende loonschaal zouden opgaan. Een hoogtepunt, als men het zo
noemen mag, werd bereikt in November I ~ S I, toen bleek dat de
consumptiebeperking sinds Niaart I ~ 5 I in totaal I I o~o van een week-
loon méér bedragen had dan de noodzakelijk geoordeelde 5 0~0.
Gelukkig hebben beide partijen van verder „gemillimeter" afgezien
en heeft men bij de meeste loonpolitieke maatregelen de situatie telkens
op haar eigen mérites beoordeeld.

De rentabiliteit. In tegenstelling tot de loonpolitiek van de vakver-
enigingen in de Verenigde Staten, die nauwkeurig de winsten van de
ondernemingen in het oog houden lo, hebben de ondernemingswins-

ten bij de loonvorming in Nederland tot nu toe een bescheiden rol

gespeeld. Men had slechts oog voor de rentabiliteit van het bedrijfs-

leven in zijn geheel genomen en was er vooral op bedacht door een
gematigde loonpolitiek de werkgelegenheid te bevorderen en ieder
ten minste het sociale minimum te garanderen. Tegen grote winsten

in de afzonderlijke ondernemingen had ook de vakbeweging geen

bezwaar, mits die winsten werden gebruikt voor vernieuwing en uit-

breiding van het productie-apparaat. Daarom maakten de vertegen-

woordigers van de arbeiders wèl bezwaar tegen vertoon van luxe in

de ~verkgeverswereld en eisten zij een hoge weeldebelasting. Langer

dan nodig was hebben de vakorganisaties ook vastgehouden aan de

9 Op de Statistische Dag 2954 verklaarde Dr. Ph. J. Idcnburg: „Men ziet naar ons als
naar mensen, die de waarheid in pacht hebben en hct C.B.S. heeft nog nimmer zulk een
constematie meegemaakt als in het najaar van het vorig jaar, toen bleek, ~iiet dat het C.B.S.
een rekcnfout had gemaakt - dat ware menselijk en daarom begrijpelijk gcweest - maar
dat bepaalde statistische berekeningen slechts een bcnadering van de werkelijkheid zijn".
(Gec. in „Het Financiële Dagblad", I z Maart 2954).
Io Verg. Lloyd G. Reynolds, Labor Economics and Labor Relations (New York 2949).
g81; Neil W. Chamberlain, The Union Challenge to Management Conttol (Ncw York
1948), 76; Trade Unions and Productivity, Londenz.j.(1952), II, 52.
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handhaving van de dividendbeperking. Daardoor werd het hun iets
gemakkelijker gemaakt de politiek van loonbeheersing bij hun leden
aannemelijk te maken.

Negatief heeft de rentabiliteit in de loonpolitiek een rol gespeeld,
inzover de noodlijdende staat van een onderneming of bedrijfstak een
enkele maal aanleiding tot dispensatie heeft gegeven. Positief in Maart
i ~ 5 i, toen de vakbeweging als voorwaarde voor haar instemming met
de consumptiebeperking een extra-belasting van de ondernemers-
winsten vorderde. In het algemeen was in de eerste jaren de bezorgd-
heid voor werkgelegenheid voor de groeiende bevolking zo groot,
dat ook de vakbeweging het niet aangedurfd heeft de winsten naar de
consumptieve sfeer over te hevelen. Eerst in October i ~ 5 4 en in
October i~s 5 hebben de gunstige winstcijfers van het bedrijfsleven en
heel de economische situatie aanleiding gegeven tot „welvaarts-
loonronden".

Zo zien wij, dat de partijen uitgaande van een sociaal minimum zich
voor de bepaling van het gemiddelde loonpeil vooral hebben la.ten
leiden door de objectieve eisen, die de nationale economische situatie
en de politiek van volle werkgelegenheid stelden. In het algemeen kan
men constateren, dat de hantering van deze objectieve gegevens de
ruimte voor meningsverschillen aanzienlijk verkleint, maar dat ze
zeker niet voldoende exact zijn om een eenduidig bepaalde beslissing
te dicteren.

B. De Bepaling van de Loonverachillert

Zo ergens dan heeft men hier behoefte aan objectieve gegevens om de
redelijkheid van de loonverschillen te toetsen. Terecht zegt Ir. J. A.
VAN KATS, „dat voor de werknemers de kwestie, waarom de een wat
meer verdient dan de ander, nog urgenter is dan de vraag wat de abso-
lute loonhoogte is." 11 De loonverschillen, waar het hier om gaat, zijn
de verschillen volgens gemeenteclassificatie, volgens bedrijfstak,
functie en prestatie. De loonverschillen volgens sexe, leeftijd, ploegen-
dienst enz. werden als minder belangrijk beschouwd.

" J. A. van Kats, Taakanalyse en Werkclassificatie (Groningen t953), 17.
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Bij gebrek aan andere normen beriep men zich aanvankelijk op de

traditie. Een beroep op de traditie is echter tegenover de partij, die

zich verongelijkt voelt, nooit een sterk argument. Het kan hoogstens

dienen om eventuele veranderingen in een gelijkmatiger tempo te doen
verlopen. Aldus heeft men het traditie-argument gehanteerd om het

lage niveau van het landbouwloon te verdedigen. Op zich is het feit,

dat iets vroeger zo geweest is, geen argument, dat het ook zo moet

blijven. Dan zou men allerlei bijzondere omstandigheden en machts-

factoren uit het verleden normerend maken voor het heden. .,Redelijk

loon" wil deze toevalligheden en machtselementen juist zoveel moge-
lijk uitschakelen.

Gemeenteclassificatie. De eerste poging om de loonverschillen objectief

te bepalen heeft men gedaan op het gebied van de gemeenteclassificatie.
Op grond van summiere onderzoekingen waren de partijen tot de con-

clusie gekomen, dat een loonverschil van vier gulden per week tussen

de hoogste en de laagste gemeenteklasse gerechtvaardigd was. Men is

er niet in geslaagd dit verschil te handhaven. Mede door de onwrik-

baarheid, waarmee het College van Rijksbemiddelaars enige jaren lang

het uurloon ten plattelande heeft gehandhaafd, groeide het verschil

geleidelijk aan tot circaf 5.7 S. In de loop van I 948 ging de Minister

van Sociale Zaken ertoe over een deskundigen-commissie in het leven

te roepen om het vraagstuk van de gemeenteclassificatie weten-

schappelijk en grondig te onderzoeken. Uitgaande van het beginsel
„gelijk reëel loon voor gelijke prestatie" achtte deze commissie (de

Commissie-Kruijt) een indeling in vijf gemeenteklassen en een uur-

loonverschil van tien cent tussen de hoogste en de laagste klasse ver-

antwoord. In verband echter met tal van moeilijk nauwkeurig bepaal-

bare elementen (vervoer, ontspanning) en zuivere imponderabilia

(consumptiestimulering in de stad) is het niet te verwonderen, dat tot

welke conclusie de commissie ook zou gekomen zijn, zij niemand
geheel kon bevredigen. In Augustus I ~ S I legde de Minister van
sociale Zaken dan ook aan de Sociaal-economische Raad de vraag

voor, „of de Raad de conclusies, waartoe de Commissie-Kruijt komt,

uitgaande van de door genoemde commissie verzamelde gegevens,
aanvaardbaar acht en zo neen, welke wijzigingen de Raad in deze
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conclusies nodig acht." 12 Ook de S.E.R. kwam niet tot een eensluidende
oplossing. Wel wenste men algemeen de invlced van de niet-meetbare
factoren te elimineren, over het tempo en de mate waarin dit zou
geschieden, kwam de Raad niet tot overeenstemming. Eerst bij de
z.g. welvaartsloonronde deed men een ernstige stap in de richting van
verkleining van het gemeenteklasse-verschil: de partijen kregen toe-
stemming het verschil weer totf4.- per week terug te brengen.

Werk,cla.r~ificatie. Aanmerkelijk meer succes heeft men - schijnbaar -
gehad bij het opstellen van normen om de loonverschillen naar functie
en bedrijfstak te bepalen. Reeds bij de opstelling van de richtlijn-i~4S
werd erop gewezen, „dat uiteraard ook rekening moest gehouden
worden met eventuele bijzondere omstandigheden, alsmede met his-
torisch gegroeide verhoudingen in de betrokken bedrijfstakken." 13
Bij gebrek aan beter heeft men de loonverschillen tussen de bedrijfs-
takken dan ook aanvankelijk gebaseerd op deze historische en bij-
zondere omstandigheden, terwijl de werknemers naar functie werden
onderscheiden in geschoolden, geoefenden en ongeschoolden. Vanaf
het begin echter voelde ieder de behoefte aan meer objectieve normen
die men meende gevonden te hebben in de werkclassificatie.

De meeste arbeiders en in het algemeen ook de vakbonden stonden
aanvankelijk niet zonder wantrouwen tegenover de werkclassificatie.
Men vreesde, niet altijd ten onrechte, dat bij werkclassificatie zou
blijken, dat de bedrijfstak eigenlijk overgewaardeerd was. In een
enkele tak van nijverheid waren de arbeiders zelfs tegen elke vorm van
loondifferentiatie op grond van de functie ! Dcor, na de loonstop, voor
looncorrecties een werkclassificatie-onderzoek te eisen heeft het
College van Rijksbemiddelaars de doorvoering van de werkclassifi-
catie sterk bevorderd. Het lijkt ons echter waarschijnlijk, dat deze er op
de duur zonder de loonstop ook wel gekomen zou zijn. Zodra de vak-
verenigingen, en vooral de centrale organisaties van de werknemers,
gaan medewerken aan een geco~rdineerde, en dus altijd enigszins
centraal beïnvloede loonpolitiek, voelen zij behoefte aan een objectief

12 „Advies inzake het Vraagstuk van de Gemeenteclassificatie". (Publicaties van de
Sociaal-economische Raad t 95 z no 3). 5.
1~ P. S. Pels, De Ontwikkeling van de Loonvorming, zi.
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instrument, zowel om de loonverschillen voor haar eigen leden te
rechtvaardigen als om de redelij kheid van loonaanpassing in een
bepaalde bedrijfstak of onderneming bij de werkgevers te verdedigen.
Ook heeft men altijd de behoefte gevoeld de grove indeling geschool-
den, geoefenden en ongeschoolden door een fijner differentiatie te
vervangen.

De vraag is, of de werkclassificatie het geschikte instrument is om de
loonverschillen naar functie en bedrijfstak objectief te regelen. Om
deze vraag te beantwoorden moeten wij onderscheid maken tussen
toepassing van de werkclassificatie op de loonvorming in alle bedrijfs-
takken tezamen, in elke bedrijfstak afzonderlijk en in de ondernemin-
gen afzonderlijk.

In het eerste geval wordt de quantitatieve werkclassificatie gebruikt
om aan alle arbeiders, die een gelijk aantal punten behalen, wáár zij
ook werkzaam zijn, een gelijk basisloon te geven. Zolang de nationale
economische situatie nog zo précair was, dat de lonen slechts het
sociale minimum en weinig meer konden garanderen, kon men met de
verschillen in rentabiliteit tussen bedrijfstakken en ondernemingen
geen rekening houden. Dit volgde direct uit de overweging, dat men
het behceftebeginsel centraal gesteld had, de loonverschillen zo klein
mogelijk wilde houden, en de werkclassificatie vooral hanteerde als
een middel om loonsverhogingen af te remmen.

Door velen echter werd dit starre verband tussen puntental en loon-
bedrag niet als een noodtoestand, maar als een ideaal van doelmatig-
heid en rechtvaardigheid beschouwd. Zo schreef R. A. Th. Gevers
Deynoot: „Dit streven naar rechtvaardige en doelmatige loonver-
houdingen heeft ertoe geleid, dat steeds meer de aard van het werk,
onafhankelijk van het bedrijf, waarin het wordt verricht, bepalend is
geworden voor de hoogte van het loon. Voor het functieloon van bij-
voorbeeld iemand, die timmert, maakt het niet uit of de marktsituatie
met zich meebrengt, dat er veel of weinig wordt verdiend met de
producten van het bedrijf, waarin hij werkt. Van belang is hier slechts,
wat van de man wordt gevraagd in verband met de aard van zijn werk
en de omstandigheden waaronder het wordt verricht." 14

Indien de zaken zo gesteld worden, kan geen andere conclusie

l~ Werkclassificatie en Loonpolitiek. Mens en Onderneming VI (i95z). 357.
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getrokken worden, dan dat nationale tcepassing van de werkclassificatie
hierop neerkomt, dat de marginale bedrijven maatgevend worden
voor het loonpeil van alle arbeiders. Dit nu kan bezwaarlijk recht-
vaardig heten. Ook is het niet dcelmatig. De economische functie van
loonverschillen is immers om de arbeidsstroom in de richting van de
meer productieve bedrijven te leiden.

Voorstanders van toepassing van werkclassificatie op nationale
schaal menen, „dat het herkrijgen van de (menselijke) waardigheid
daarin is gelegen, dat de beloning van de arbeid uit de economische
sfeer gelicht en in handen van de rechterlijke sfeer gelegd wordt." ls
Met de rechterlijke sfeer wordt in dit verband bedceld het procédé
waardoor men met behulp van de werkclassificatie voor elke arbeider
het basisloon kan vaststellen. In werkelijkheid wordt aldus de beloning
van de arbeid niet in de rechterlijke, maar in de technische sfeer gelegd.
In deze toepassing van de werkclassificatie kan men mceilijk iets
anders als een technocratische oplossing van het loonvraagstuk zien.ls

Voorstanders van nationale toepassing van de werkclassificatie be-
roepen zich graag op het principe „gelijk loon voor gelijke prestatie".
O.i. ten onrechte. Door de werkclassificatie kan men immers slechts
de technische of physieke prestaties vergelijken. Maar de arbeids-
prestatie ligt in de economische sfeer. Het gaat om de economische
waarde van de arbeidsprestatie. Menselijke arbeid heeft geen intrin-
siek economische waarde, maar een afgeleide waarde, uiteindelijk
afhankelijk van de waarde van het arbeidsproduct. Dit betekent, dat
16 J. Matthijsen, Werkclassificatie, onmisbaar hulpmiddel voor een rechtvaardige beloning
van de industriële arbeid (Nederl. Inst. voor Eff., Amsterdam), i 8. Met instemming haalt
de schrijver in navolging van A. J. Haakman (I,oonpolitiek, De Naamloze Vennootschap
i942) de mening aan van W. Pohl: „Er dient naar een wetenschappelijke en volstrekt
juiste maat voor de azbeidsprestatie te worden gezocht, zodat het loon per eenheid mceite
en prestatie voor iedereen gelijk is".
18 Dit alles dcet sterk denken aan het vertrouwen, dat Taylor c.s. in hun efficiency-
techniek stelden. „Scientific management, he said, will mean the elimination of almost all
causes for dispute and disagreement between them. What constitutes a fair day's work
will be a question for scientific investigation instead of a subject to be bargained and
higgled over." And elsewhere he atfirmed confidently: „I am sure that an establishment
running under the principles of scientific management will confer far greater blessíngs
upon the working people than could be brought about through any form of collective
bargaining". Jean Trepp McKelvey, AFL Attitudes toward Production i9oo-r93z
(Ithaca-NewYork rqss), rf.
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een juiste en verantwoorde loonbepalíng niet mogelijk is zonder
rekening te houden met de economische situatie van het bedrijf, waar
de arbeider werkzaam is.

Na het bovenstaande zal het duidelijk zijn, dat de werkclassificatie
zelfs voor de bedrijfstaksgewijze loonbepaling niet de ideale, objec-
tieve maatstaf kan opleveren. A1 zijn de bezwaren hier aanzienlijk
minder dan bij nationale toepassing, staan blijft, dat de reële econo-
mische waarde van twee overigens gelijke arbeidsprestaties mede
afhankelijk is van de rentabiliteit van de onderneming, waarin zij ver-
richt worden. Alleen voor de loonstructuur binnen de onderneming
- waarvoor zij aanvankelijk slechts bedoeld was - zal men de werk-
classificatie veilig, doch nooit mechanisch, kunnen gebruiken.

Zonder hier op de aanvechtbare manier, waarop de afweegfactoren
berekend worden, en op de psychologische veronderstellingen, waarop
de methode berust, nader in te gaan 17, menen wij te mogen consta-
teren, dat werkclassificatie niet in staat is de loonverschillen naar
functie objectief te bepalen. Dit betekent echter niet, dat de werk-
classificatie voor de nationale en bedrijfstaksgewijze loonvorming in
het geheel geen betekenis zou hebben. Zolang men, in verband met
een economische politiek, die volle werkgelegenheid als doel stelt,
een zekere loonco~rdinatie noodzakelijk acht, zal de werkclassificatie
één van de middelen zijn om de lonen in onderlinge samenhang te
bepalen. Opgemerkt kan nog worden, dat voor de pogingen om de
loonverschillen per gemeenteklasse vast te leggen m.m. in beginsel
dezelfde critiek geldt, als hierboven met betrekking tot de werk-
classificatie ontwikkeld is.

Pre.rtatiebeloning. Alle partijen waren ervan overtuigd, dat de ver-
hoging en zelfs de handhaving van de welvaart slechts kon voort-
komen uit opvoering van de productiviteit. Om hiertoe te geraken
was het noodzakelijk, dat betere prestaties hoger beloond werden.
Aanvankelijk dreigde hier groot gevaar, dat men schijnbare prestatie-
verbeteringen zou gaan belonen. Door de geleidelijke verbetering van

17 Verg. de gehele 8e jaargang van Mens en Ondememing (i954). ~n antwoord op de
critiek gaf Gevers Deynoot, De Werkclassificatie in het juiste licht gesteld? Mens en
Ondememing VIII, z77-87. Een dupliek, De Discussie over de Werkclassificatie, gaf
A. D. de Groot. Mens en Ondememing VIIl, q 43-447.
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het machinepark en de grondstoffen ging de productie per man
immers vanzelf omhoog, zonder dat de arbeiders nog een normale of
redelijke minimum-prestatie behoefden te leveren. Onophoudelijk
kwamen de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bij het College
van Rijksbemiddelaars aankloppen, omdat zij door het loonplafond
waren heengestoten. De gemakkelijkste weg ware geweest de uurlonen
of de tariefmarges of beide te verhogen. Warme discussies zijn hier-
over met het College gevoerd. Op korte termijn was er gewoonlijk
geen andere oplossing te vinden dan enige verhoging van de geldende
lonen en tarieven. Maar met medewerking van alle partijen is men er
toch in geslaagd deze op ervaringstarieven gebaseerde loonsver-
hogingen zoveel mogelijk af te remmen.

Van ouds heeft er bij de arbeiders een ingeworteld wantrouwen tegen
tariefstelsels geheerst. Bij velen was de herinnering aan het snijden

van de tarieven nog levend. Ook vele ondernemers waren van mening,

dat invoering van gemeten tarieven een dure en overbodige aan-

gelegenheid was. Als zij de gestegen productiviteit maar in loons-
verhogingen mochten uitdrukken waren zij tevreden. De winsten
waren immers hoog genoeg. Zowel het College van Rijksbemiddelaars
als de besturen der werkgevers- en werknemersorganisaties hebben
echter voortdurend gewerkt in de richting van invoering van weten-

schappelijk verantwoorde tarieven. Daarop alleen kon men veilig een

collectieve arbeidsovereenkomst baseren, zonder dat er gevaar dreig-
de, dat in een meer normale tijd de tarieven gesneden zouden moeten
worden. Het streven van het College en van de organisaties is in het
algemeen met succes bekroond. Zij zijn erin geslaagd het vertrouwen
van de arbeiders en de ondernemers voor gemeten tariefstelsels te
winnen.

Minder eenvoudig is het een objectieve maatstaf te vinden, indien
de hogere prestatie niet in groter kwantiteit tot uiting komt. Ook al
tracht men een merit-rating systeem zo goed mogelijk op te zetten, de
beoordeling blijft een sterk subjectief gekleurde aangelegenheid. Uit-

zonderingen niet te na gesproken, vinden de beoordelaars het in vele
gevallen maar veiliger een man zijn premie niet te weígeren. Men
krijgt wel de indruk, dat vele ondernemingen tot een merit-rating
systeem zijn overgegaan eerder uit verlangen om niet achter te blijven
dan omdat zij werkelijk aan een objectieve maatstaf behoefte gevoelden.
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Samenvatting. Het loonpeil is redelijk, wanneer het in overeenstemming
is met de fundamentele, algemeen aanvaarde doeleinden van de sociale
en economische politiek: volle werkgelegenheid, een menswaardig
bestaan voor ieder die arbeidt, een evenwichtige betalingsbalans, een
zo constant mogelijk prijsniveau. Zeer grote, op machtsoverwicht
berustende loonverschillen naar gemeente, functie en bedrijfstak wor-
den als onredelijk ervaren.

Het streven om voor het algemene loonpeil en voor de loonver-
schillen objectieve, liefst quantitatieve normen te vinden kan slechts

zeer ten dele geslaagd heten. Een zeker houvast had men aan het sociale
minimum en de kosten van levensonderhoud. Het sociale minimum

was, zoals na verloop van tijd bleek, laag genoeg gekozen om noch

de nationale economie noch de afzonderlijke bedrijfstakken blijvend

in moeilijkheden te brengen. Voor de bepaling van het algemeen loon-

niveau gaven factoren als werkgelegenheid, betalingsbalans en renta-
biliteit wel zekere aanwijzingen, maar duidelijk bepaalde normen

waren er niet uit af te leiden. Wat de pogingen om tot een objectieve

maatstaf voor de loonverschillen te komen betreft, alleen voor de

bepaling van prestatieverschillen heeft men in gemeten tarieven een
bruikbare maatstaf gevonden; maar hieruit volgt nog niet, dat ook de

hieraan beantwoordende loonverschillen juist zijn. Dit hangt ervan af,

of de basislonen juist zijn. Welnu, bij de bepaling van gemeenteklasse-
verschillen zijn elementen van willekeur onvermijdelijk, terwijl strikte
toepassing van de werkclassificatie ertoe leidt, dat de marginale bedrijfs-

tak en onderneming bepalend zijn voor het loon van alle arbeiders.

De onmogelijkheid om m.n. voor de bepaling van de loonverschillen
tot ondubbelzinnige normen te komen betekent echter niet, dat men
willekeurig in het loonvormingsproces kan ingrijpen. In dit verband

is het nuttig enkele opmerkingen in het midden te brengen over de

voorstellen van Bnxsnxn Woorrorr.1e
Miss Woorrorr constateert, dat „the continual pressure towards

equality of net advantages in all occupations" 18, die er volgens de
economische loontheorie moet zijn, - in Engeland althans - effectief

18 The Social Foundations ofWage Policy (London i q S 5).
le Wootton, o.c., z7.
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gefrustreerd wordt door de met de loonvorming belaste instanties
(werkgevers- en werknemersorganisaties, door de overheid ingestelde
wages councils, en scheidsgerechten). Ondanks kromme en niet ter
zake doende argumenten slagen deze instanties erin de loonverschillen
tussen de verschillende functies in overeenstemming te houden met het
sociaal aanzien, dat de functie geniet of verondersteld wordt te moeten
genieten. Aan een sociale hierarchie van functíes beantwoordt aldus
een economische hierarchie van inkomens. Ook in Nederland is deze
parallel te constateren.

Deze toestand is allerminst in overeenstemming met Miss Wootton's
ideeën over democratie en rechtvaardigheid. Haar ideaal is een
„equalitarian society", een maatschappij, waarin de inkomens - ook
vóór aftrek van de belastingen - zoveel mogelijk genivelleerd zijn.~
Van de politiek, die tot dit ideaal leidt, mag slechts worden afgeweken
om economische redenen, nl. indien blijkt, dat bij het geldende loon te
weinig arbeidskrachten voor die bedrijfstakken beschikbaar komen,
die in het nationale economische plan prioriteit hebben.21

Gegeven een politiek van volle werkgelegenheid schijnt het ons toe,
dat de overheid inderdaad door een straffe loonpolitiek en een sterke
contróle de inkomens belangrijk kan nivelleren.22 De vraag is, wat er
in een dergelijk systeem, dat recht ingaat tegen de algemene waarde-
schaal van de bevolking van de democratie overblijft. Miss WooTrorr
veronderstelt voor de uitvoering van haar voorstellen „a government
which has a mandate from the electorate to follow a generally equali-
tarian philosophy".23 Hoe de kiezers ertoe zullen komen een regering
aan het bewind te brengen op een program dat geheel en al strijdt met
hun eigen overtuiging, is niet duidelijk. Of is het de bedoeling van
Miss Woor'rorr de loonverschillen onder de lagere inkomenstrekkers

~ Verg. Wootton, o.c., i75-i77; 186-Iqo.
sI o.c., 179.
aa Verg. o.c., 181.
SS O.C., IóI.

~,,...priority to all advances in the under E 8 a week class; increases in, say, the E 800-
E I.ooo a year range normally to be tapered; further tapering above E z.5oo; no advances
over E S.ooo". (o.c., 177).
178 :„So faz as differentials witkun a particular industry aze concemed, this should not tx
too difficult. Within broad limits the ratios of technically skilled and supervisoty to
routine posts are set by the structure and customs of the industry concerned.... when
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practisch ongemoeid te laten en slechts de hogere en zeer hoge
inkomens aan te pakken?Waar zij haar voorstellen enigszins preciseert,
krijgt men inderdaad de indruk, dat het practisch hierop neerkomt.z4

De vraag kan ook gesteld worden, wat er in het program van Miss
Woorrorr van de rechtvaardigheid overblijft. Men kan toegeven, dat
het onmogelijk is de loonverschillen a priori op een bepaald percen-
tage of een bepaald bedrag vast te leggen. Men kan het met Miss
WoorroN eens zijn, dat de ethische en economische argumenten, waar-
mee bepaalde loonverschillen worden bepleit, díkwijls verkeerd, een-
zijdig en voor de gelegenheid gefabriceerd zijn. Men kan het er ook
over eens zijn ,dat zij tezamen tot resultaat hebben, dat de loonver-
houdingen slechts weinig veranderen. Dat wil echter niet zeggen, dat
het meer met de rechtvaardigheid in overeenstemming is ernaar te
streven alle verschillen op te heffen.

Deze loonverschillen zijn niet geheel en al toeval. Zij hangen nauw
samen met de twee fundamentele beginselen van het rechtvaardig loon,
het behoeftebeginsel en het prestatiebeginse1.25 In de hantering van
de factoren sociaal minimum, kosten van levensonderhoud en ge-
meenteclassificatie zien wij het streven om het behoeftebeginsel tot
gelding te brengen. Het prestatiebeginsel probeert men te benaderen
met werkclassificatie, tariefstelsels en merit-rating.

De eerste eis, die aan het rechtvaardig loon gesteld wordt, is dat het
toereikend zij om ieder die arbeidt een menswaardig bestaan te geven.
„Het is duidelijk, dat het menswaardig bestaan niet een voor eens en
altijd bepaalbare zedelijke grootheid is, maar ten nauwste samen-
hangt met historische, dus relatieve factoren: de stand van de cul-
turele, maatschappelijke en staatkundige ontwikkeling, maar niet in de
laatste plaats ook de gegeven economische mogelijkheden." 2s

labour organization is effective, the unions can be trusted to keep a keen eye on any
tendency to multiply unnecessarily the better paid positions."
Sprekend over de salarsisverhogingen van duizenden ponden, diein i953 noodzakelijk
geacht werden om het netto-inkomen van de rechterlijke macht met een paar honderd
pond te verhogen: „These misunderstandings, and the bitterness and envy that go with
them, would be obviated if it was not thought necessary to maintain the egtreme inequali-
tiea ín the present structure of gross wages and salaries". (t go).
25 Voor de volgende beschouwing knopen wij aan bíj enkele gedachten van F. J. H. M.
van der Ven, Rechtvaardig Arbeidsloon. Sociaal Maandblad II (r947), 3-15.
9t Van der Ven, o.c., 7.
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Maar de rechtvaardigheid verlangt eveneens, dat een functie die
meer verantwoordelijkheid, groter kundigheid, langer opleiding ver-
eist, hoger beloond wordt. Hoe groot de verschillen moeten zijn, is
uit het prestatiebeginsel zonder meer niet af te leiden. De arbeids-
prestatie is een economische grootheid: „prestatie in economische zin
kan nooit anders gezien worden dan als een met de marktverhoudin-
gen wisselende categorie." 27 De mate echter, waarin deze marktver-
houdingen zich kunnen doorzetten, hangt mede afvan traditionele op-
vattingen, waardoor een bepaalde functie gekoppeld is aan een be-
paalde graad van maatschappelijke welstand. Het naar functie ver-
schillend loon krijgt daardoor het karakter van het behcefteloon.
Zolang de betrokken grcep haar positie niet door ongeoorloofde
middelen tracht te continueren (b.v. door discriminerende contr8le
van het aanbod), eist de rechtvaardigheid, dat de beloning met deze
erkende opvattingen rekening houdt. Dit is o.i. de inhoud van het in
de scholastieke leer van het rechtvaardig loon gehanteerde begrip van
de „aestimatio communis", volgens welke de gelijkheid van prestatie
en beloning moet worden geschat. Wil men de loonsverhoudingen
geforceerd veranderen, dan is de „uproar", die ook Miss WoorroN
voorziet 28, niet alleen een uiting van gekwetst egoisme, maar ook
van gekrenkt rechtvaardigheidsgevoel. Want wat de rechtvaardigheid
eist, kan men niet a priori vastleggen, doch wordt mede bepaald door
de historisch gegroeide sociale situatie.

De economische verhoudingen, vooral die op de verschillende
arbeidsmarkten voor hogere en lagere functies, zijn niet eens en voor
goed vastgelegd. Zij zijn aan voortdurende verandering onderhevig,
maar het proces verloopt geleidelijk. Wordt de druk van de econo-
mische verhoudingen te groot, dan is aanpassing onvermijdelijk, en
ook met de rechtvaardigheid in overeenstemming. Dan veranderen
immers ook de algemene opvattingen over de sociale betekenis van de
verschillende functies. Zo zien wij de inkomens van handarbeiders en
kantoorpersoneel steeds minder uiteenlopen. En met het scheppen
van meer kansen voor de begaafden - een in steeds wijdere kringen
erkend verlangen - zien wij ook de afstand tussen arbeiders en midden-
groepen geleidelijk kleiner worden.

97 Van der Ven, o.c., 8.
98 Wootton, o.c., i68.
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Ondanks het feit, dat men aan de aangelegde normen slechts een

beperkte mate van bruikbaarheid kan toeschrijven, constateren wij

toch bij alle partijen een ernstig streven naar arbeidsvoorwaarden, die

op redelijkheid en rechtvaardigheid berusten. In ieder geval schijnt
het ons toe, dat het scepticisme en cynisme, waarmee BARBARA
WoorroN het Engelse loonvormingsproces beschrijft, aan de Neder-

landse verhoudingen geen recht zou laten wedervaren. Dan rijst

echter de vraag, hoe het verklaard moet worden, dat de partijen
ondanks het ontbreken van nauwkeurige, algemeen geldende normen
toch in vrijheid en vreedzaam overleg tot overeenstemming weten te
komen. Dit hangt samen met factoren, die wij in de volgende para-
grafen zullen bespreken.

~ 2. FUNDAMENTELE VOORWAARDEN VOOR DE TOTSTANDKOMING

VAN REDELI~KE LONEN

Met de Stichting van den Arbeid beoogde men een permanent insti-
tuut te scheppen, „waarin de vertegenwoordigers van werkend Neder-
land met elkaar te rade zouden kunnen gaan om op vreedzame wijze en
met wederzijds begrip voor elkaars moeilijkheden overeenstemming te
verkrijgen omtrent de oplossing van zich voordoende sociale pro-
blemen." 2s

Historisch moet de proclamatie van dit ideaal verklaard worden uit

de vijf jaren van bezetting, waarin de leiders der werkgevers en werk-

nemers elkaar in nauw illegaal contact hadden gevonden, en uit de
toestand van verarming en acute nood, waarin ons land bij de bevrij-
ding verkeerde. Het was de bestuurders van de werkgevers- en van de
werknemersorganisaties maar al te duidelijk, dat er slechts één ding te
doen stond : zonder energie te verkwisten aan het uitvechten van

onderlinge conflicten met de Regering mee te werken om de chaos

te overwinnen.
Er zijn echter onder de oorlog en onmiddellijk daarna wel meer

idealistische plannen gelanceerd, waarvan de meeste tegen de realiteit
niet bestand bleken. Hoe moeten wij het verklaren, dat juist in het zo
gevcelige vlak van de sociaal-economische verhoudingen de samen-
werking tussen werkgevers, werknemers en Regering zich, zoal niet

aa Verslag van de Stichting van den Arbeid 1945-194G, I I.
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ideaal, dan toch dragelijk en positief heeft weten te handhaven? Dit
berust op een aantal fundamentele voorwaarden, die wij in twee hoofd-
grcepen kunnen samenvatten. Voor de eerste groep is bepalend de
mate, waarin werkgevers en werknemers zijn georganiseerd: „sociale
volwassenheid". De tweede groep hangt samen met de vorm, waarin
men de samenwerking zelf gestalte heeft gegeven :„organisatorische
vormgeving". In de volgende subparagrafen zullen wij deze funda-
mentele voorwaarden nader beschouwen.

A. Sociale Volwassenheid

Het hele proces van loonvorming in overleg, zoals dit in Nederland
verloopt, gaat uit van de overtuiging, dat de gemeenschappelijke
belangen van werkgevers en werknemers primair zijn, de tegenge-
stelde belangen secundair. In deze formulering ligt echter een gevaar
voor misverstand. In theorie immers kan ieder het met deze stelling
eens zijn, terwijl het in de practijk toch onmogelijk kan blijken er een
permanente samenwerking op te baseren. De partijen moeten nl.
bereid zijn elkaar te nemen, niet zoals elk de ander graag zou willen
zien, maar zoals zij zijn.

I~eder~ijdse erkenning. Een eerste vereiste is wederzijdse loyale erken-
ning van de taak en positie van de werkgevers en hun organisaties
enerzijds, en van de arbeiders en hun vakverenigingen ar~derzijds.3o
De bestuurders van de vakvereniging moeten niet de indruk krijgen,
dat zij beschouwd worden als lastige pottenkijkers en bemoeials, die
zich ongevraagd en ongewenst in de zaken van de ondernemer dringen.
Zij moeten niet slechts geduld worden, maar behoren als de normale
vertegenwoordigers van de belangen der arbeiders aanvaard te
worden.31 Daarbij behoren de ondernemers er oog voor te hebben, dat
de vakvereniging geen onderneming is, waar de besluiten van de

~ Hetzelfde constateren de leden van „The Committee on the causes of Industrial Peace
under Collective Bargaining of the National Planning AssociationH in hun eindrappórt
Causes of Industrial Peace under Collective Bargaining (Washington, D.C. r953). 73: 78.
Eveneens J. M. Clark, Alternative to Serfdom (New York i94g). 147.
al Verg. eveneens S. H. Slichter, The Challenge of Industrial Relations (Ithaca-New York
i947), 6z; R. Wood Johnson, Human Relations in Modern Business. Harvard Business
Review XXVII(i 949)~ 5 3 3.
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leiding langs de hierarchische weg naar de lagere niveaux worden

doorgegeven. Het zijn massabewegingen, waarvan de leden naast de

leiding van hun vakbondsbestuurders aan alle mogelijke andere

invloeden blootstaan en voor redelijke argumenten niet altijd vat-

baar zijn.aa
Van de vakverenigingen der arbeiders wordt verwacht, dat zij ten

minste voor de gegeven situatie een overwegend op privaat eigendom

en op het economisch beslissingsrecht der ondernemers gebaseerde

maatschappij aanvaarden. Voor de verwijderde tcekomst mag de vak-
beweging een grootscheepse maatschappelijke hervorming als ideaal

hebben, de weg om hiertoe te komen ligt vooral in het politieke vlak.

Aan de onderhandelingstafel horen revolutionaire eisen en voorstellen
achterwege te blijven. Daar gaat het om het vinden van practische
oplossingen voor dagelijkse moeilijkheden en om geleidelijke ver-

betering van de levensvoorwaarden der arbeiders binnen het kader

van de bestaande maatschappelijke ordening. Voor een vakcentrale

als de E.V.C., die niet bereid was zich aan deze spelregels te onder-
werpen, was daarom in het georganiseerd overleg geen plaats.33

Met de verscheidenheid van richting binnen het organisatieleven
staat het niet anders. Deze wordt als een feit erkend en aanvaard. „Of

daarachter zit, dat men deze principieel voorstaat, dan wel dat men
dien wensch van anderen welke men zelf onjuist acht a1s hun goed
recht erkent, ofwel slechts a1s een in de Nederlandsche verhoudingen
nu eenmaal niet door welk eenheidsstreven ook op zij te zetten

machtsfeit, blijft aan ieders overtuiging overgelaten." 34

Graad van orga~7isatie. Of de partijen practisch in staat zijn zich als
betrouwbare en volwaardige gesprekspartners te gedragen, hangt
nauw samen met de mate waarin de bedrijfstak georganiseerd is.
Historisch zijn de vakverenigingen ontstaan onder felle tegenstand

aa In gelijke zin het Rapport Causes of Industrial Peace, 75 ; A. M. Ross, Trade Union

Wage Policy, r2; passim; E. Wight Bakke, Mutual Survival, r;.
aa „Sociale Voorlichting", Juli t946, iz. De problematiek van een vakbeweging, die met

de haar eigen machtsmiddelen een maatschappelijke omwenteling beoogt te bewerken,

wordt door Gcetz Briefs behandeld in zijn Zwischen Kapitalismus und Syndikalismus, die

Gewerkschaften am Scheideweg (Bem t 9S z).
a4 M. G. Levenbach, De Verhouding tussen Werkgevers en Arbeiders, vroeget en nu.

Rede gehouden op het eerste Congres van den Arbeid, November i 945. Verslagbcek, ;6.
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van de ondernemers. In de meeste bedrijfstakken behoort deze strijd
tot het verleden. Maar het is niet te verwonderen, dat in zwak georga-
niseerde bedrijfstakken de ondernemers uitbreiding van het organisa-
tiewezen wantrouwend gadeslaan en er een inperking van hun vrijheid
in zien. Wat het dan ook zeker is. Ieder ondernemer is geneigd te
menen, dat hij zijn verplichtingen tegenover zijn arbeiders behoorlijk
nakomt. Niemand zal toegeven, dat hij zijn arbeiders onrechtvaardig
behandelt. Als er gewezen wordt op betere arbeidsvoorwaarden in
andere ondernemingen of bedrijfstakken, zal hij zich op economische
noodzaak beroepen om de achterstand te verklaren. Een enkele
„sociaal voelende" ondernemer mag al bereid zijn vrijwillig met een
zwakke vakorganisatie te onderhandelen, vruchtbaar overleg is in het
algemeen pas mogelijk, als de omstandigheden ertoe dwingen, m.a.w.
als een belangrijk deel der arbeiders in een sterke vakbeweging geor-
ganiseerd is. Vruchtbaar overleg ontstaat eerst als reële erkenning van
de vakbeweging onontkoombaar wordt.

Gegeven de voor ons land kenmerkende bedrijfstaksgewijze bepa-
ling van het loon en de overige arbeidsvoorwaarden is het ook van
belang, dat de werkgevers sterk georganiseerd zijn. Hoe sterker beide
partijen zijn, des te meer nadeel hebben beide bij een conflict, des te
groter de kans op redelijke arbeidsvoorwaarden. In verscheidene
gevallen heeft de vakbeweging der arbeiders dan ook pogingen in het
werk gesteld om via de Stichting van den Arbeid en het College orga-
nisatie van de werkgevers in de achtergebleven bedrijfstakken te
bevorderen. De gunstigste arbeidsvoorwaarden en de duurzaamste
samenwerking vindt men in de sterkst georganiseerde bedrijfstakken,
zoals de metaal-, textiel-, schoen-, mijn-, grafische industrie enz.3s
Zonder de normerende invloed van deze bedrijfstakken en de bevoegd-
heden van het College van Rijksbemiddelaars om een regeling op te
leggen, zouden wij in de zwak georganiseerde bedrijfstakken tal van
conflicten gekend hebben.

Veranhvoordel~kheid. A1 zullen de werkgevers rekening moeten hou-
den met de moeilijkheden, waar de vakvereniging voor staat, de
leiding van de vakbeweging mcet toch over voldoende verantwoorde-
lijkheidsbesef beschikken om in wederzijds overleg vastgestelde

~ Verg. ookhet Rappon Causes of Industrial Peace, ~;.
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arbeidsvoorwaarden bij de leden te verdedigen en voldoende autoriteit

bezitten om ze door te voeren. Loyale erkenning en duurzaam overleg

zijn anders onmogelijk. Dit is vooral noodzakelijk in bedrijfstakken,

waar de vakbeweging zeer sterk is. In zwak georganiseerde bedrijfs-
takken is deze kracht gewoonlijk minder aanwezig én minder nood-
zakelijk, omdat hier aan de arbeidsvoorwaarden in het algemeen nog
heel wat ontbreekt, m.a.w. men is nog niet aan het stadium van de
vreedzame samenwerking toe.

De moeilijkheden, waar de bestuurders der vakbeweging voor staan,
om de genomen besluiten bij hun leden te verdedigen en door te
voeren, worden aanzienlijk lichter, indien er tussen de vakverenigingen
van verscheiden richting een nauwe samenwerking bestaat. Terecht
ziet een schrijver als Ross in de concurrentiestrijd tussen rivaliserende
vakverenigingen een zwaar beletsel voor de totstandkoming van een
economisch verantwoord loon.3ó De „wet van de grensmoraal" 37
drijft de concurrenten ertoe elkaar te overbieden. De belangen van de
gehele bedrijfstak, van de werkgelegenheid en van de consumenten
worden opgeofferd aan de noodzaak om overlopen van leden te voor-
komen. Wij zijn ervan overtuigd, dat dit gevaar van overlopen zelfs
bij onze levensbeschouwelijk georiënteerde vakbeweging dreigt. Om
deze steriele concurrentiestrijd uit te sluiten hebben de vakvereni-
gingen van de aanvang af op federatieve basis in bedrijfsunies samen-
gewerkt. Gezamenlijk traden zij bij de onderhandelingen op en
gezamenlijk droegen zij de verantwoordelijkheid.

De rivaliserende organisatie, waar men in Nederland mee te rekenen
had, was de E.V.C. Zonder rekening te houden met de economische
realiteit, speculerend op de sentimenten van de massa, stelde zij zich
zonder meer op het standpunt van de klassenstrijd. Vooral het N.V.V.
had in de jaren i94S-i~46 alle reden de concurrentie van de E.V.C.
te vrezen. Het is niet te ontkennen, dat het bestaan van de E.V.C. de
eisen van de bonafide organisaties en de genomen beslissingen meer-
malen beïnvloed heeft. Toch zijn de bonafide organisaties, sterk door
de gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid, over het algemeen hun
gang gegaan zonder zich van de E.V.C. al te veel aan te trekken.

~ Ross, o.c., G; e.v.
s' P. de Bruin S. J., De Ethische waardering van het economisch Handelen. Bijdragen
van de Phil. en Theol. Faculteiten der Nederl. Jezuieten II (i939). 142.
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Minister-president Schermerhorn was aanvankelijk van mening, dat de
E.V.C. in het overleg over de arbeidsvoorwaarden betrokken zou
mceten worden.38 De samenwerkende organisaties hebben op dit
punt nooit enige twijfel gekend. Zij zagen slechts één weg: de invlced
van de E.V.C. openlijk te minimaliseren, elke samenwerking te wei-
geren, de communistisch getinte organisaties volkomen in het isole-
ment te dringen en hun het predicaat „onnationaal" op te drukken.

In hoeverre informeel contact in staat zal blijken de in Juli i954 ver-
broken samenwerking in de bedrijfsunies en de Raad van Vakcentralen
te vervangen, zal moeten worden afgewacht. Indien dit op de duur
niet mogelijk mocht blijken, moeten wij vrezen, dat het op vrijwillige
samenwerking gebaseerde loonvormingsproces in mceilijkheden zal
komen, zodat het ófwel minder effectief zal gaan functioneren ófwel
een vergroting van de rechtstreekse overheidsinvloed zal te zien geven.

Invloed van de Centralen. Een sterke invloed van de vakverenigings-
centralen is de laatste voorwaarde, waaraan het organisatiewezen moet
voldoen, wil men langs de weg van vrijheid tot redelijke lonen
komen.39 De leiders van de afzonderlijke vakverenigingen staan pri-
mair voor de taak de welstand van de arbeiders in hun bedrijfstak te
verbeteren. In de beschutte bedrijven, waar een verhoging van de
kostprijs gemakkelijk op de consumenten kan worden afgewenteld,
zullen werkgevers en werknemers het veelal zonder grote moeite
over een loonsverhoging eens kunnen worden. Ook in de extra-
marginale bedrijven zal een loonsverhoging zonder grote moeilijk-
heden mogelijk zijn. Onder een overheidspolitiek, die gericht is op een
toestand van volledige werkgelegenheid, zal dit zelfs voor alle bedrijfs-
takken waarschijnlijk zijn. Zijn de lonen eenmaal in één bedrijfstak in
beweging geraakt, dan zullen alle andere bedrijfstakken moeten volgen.
Terecht vreest BEVERincF, dat „sectional bargaining" bij een politiek
van volledige werkgelegenheid een steeds hoger opklimmende spiraal
van lonen en prijzen tot noodzakelijk gevolg heeft.40 Heel de econo-

sa ~ Sociale Voorlichting", Juni 1946, Iz.
~ J. W. de Pous, Enkele Aspecten van de I.oonpolitiek bij volledige Werkgelegenheid.
De Economist Iole Jaarg. (Igs;), z~G; Th. B. C. Mulder S. J., Collectieve Loonbepaling,
139-140 (in: Economische Wetenschap en Economische Politiek, I,eiden 19Sz).
~ William Beveridge, Full Employment in a free Society (London 1945), IgH-zOI.
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mie dreigt meegesleept te worden in een onweerstaanbare vloedgolf

van inflatie. De export, de betalingsbalans en de valutakoers komen

in gevaar. Werkloosheid zal in de op export aangewezen industrieën

op de duur niet tegen te houden zijn. De consumenten met vaste

inkomens komen steeds meer in de knel. Zelfs bij grote verantwoorde-

lijkheid van werkgevers en werknemers in de afzonderlijke bedrijfs-

takken zal dit proces niet tegengehouden, maar hoogstens vertraagd

kunnen worden. In theorie mogen allen het erover eens zijn, dat een

dergelijke politiek sociaal en nationaal bezien onverantwoord is; in de

practijk zullen de afzonderlijke organisaties zich niet kunnen veroor-

loven van het stellen van looneisen af te zien, indien de lonen in andere

bedrijfstakken en de kosten van levensonderhoud omhoog gaan. En

de werkgevers zullen zich tegen loonsverhoging niet kunnen ver-

zetten zonder sociale onrust in hun ondernemingen op te roepen en

hun arbeiders misschien naar andere bedrijfstakken over te zien lopen.

Deze gevaren kunnen slechts worden voorkomen door de richtende
invloed van de centrale organisaties. Door de grote afstand tussen de
centrale organisatie en de individuele leden staan de bestuurders van
de centrale veel minder aan druk van beneden bloot. Zij overzien de
belangen van alle arbeiders als consumenten en van het gehele bedrijfs-
leven en worden er spontaan toe gedrongen het loonniveau en de loon-
verschillen met objectieve factoren in verband te brengen.41 Juist door
de invloed van de in de Stichting van den Arbeid en de Raad van Vak-
centralen nauw samenwerkende centrale organisaties is men erin
geslaagd het machtselement bij de bedrijfstaksgewijze loonvorming
binnen redelijke grenzen te houden en de loonvorming zoveel mogelijk
te binden aan objectieve normen.

Samenvattend kunnen wij zeggen, dat sterke organisaties van werk-
gevers en werknemers de waarschijnlijkheid vergroten, dat de arbeids-
voorwaarden per bedrijfstak op zakelijke en vreedzame manier worden
vastgesteld. Sterke centrale organisaties zijn noodzakelijk om toe te
zien, dat het algemeen belang bij de bedrijfstaksgewijze loonvorming
voldoende tot zijn recht komt. In de volgende subparagraaf zullen wij
het belang van de organisatorische vormgeving van de onderhande-
lingen zelfbestuderen.

41 J. M. Clark, o.c., i4o.

III



B. Organisatorische Vormgeving

Terecht hebben de leidende figuren uit de arbeiders- en ondernemers-
wereld in de geheime besprekingen gedurende de oorlog ingezien, dat
gcede wil en idealisme alleen niet voldoende zouden zijn om de
sociale en economische moeilijkheden na de bevrijding tot een op-
lossing te brengen. Wil men in gezamenlijk overleg tot redelijke
arbeidsvoorwaarden komen, dan moeten de besprekingen binnen een
permanent organisatorisch kader verlopen: de samenwerking mcet
geïnstitutionaliseerd worden. Op nationaal niveau vonden de Raad
van Bestuur in Arbeidszaken en de Raad van Vakcentralen elkaar in
de Stichting van den Arbeid, per bedrijfstak zouden de federaties van
werkgeversorganisaties en de bedrijfsunies permanent samenwerken
in vakraden.

Grote beslissingen, b.v. over een algemene loonronde of ver-
nieuwing van een collectieve arbeidsovereenkomst, gaan altijd met
spanning en nervositeit gepaard. Het staat zelden al van te voren vast,
dat de partijen tot overeenstemming zullen komen. N.a.v. de moei-
lijke besprekingen, die aan de loonronden van i 94~, i~ 5 o en i ~ S i voor-
afgingen, hebben insiders zich wel laten ontvallen, dat het er soms op
leek, alsof de hele Stichting van den Arbeid uit elkaar zou vliegen!
Zover is het nooit gekomen, al was soms de hulp van derden nodig
- of nuttig - om de besprekingen weer op gang te brengen. „De
samenwerking tussen de georganiseerde werkgevers en werknemers.. .
heeft wel van tijd tot tijd gewankeld, maar is nimmer ineengestort." 42
Waren de partijen eenmaal over het moeilijke punt heen, dan werkten
zij weer rustig en zakelijk aan de uitwerking van de te nemen maat-
regelen verder.

Psychologische verschuiving. Indien de organisaties van werkgevers en
van werknemers eenmaal een belangrijk deel van het bedrijfsleven ver-
tegenwoordigen, dan kunnen zij elkaar niet meer ignoreren. Zij zijn
op elkaar aangewezen. Zij moeten met elkaar in contact treden. Maar
het maakt een groot verschil, hoe dit contact plaats vindt: of de par-
tijen elkaar slechts van tijd tot tijd voor het regelen van bepaalde aan-

~~ M. G. I.evenbach, De Nederlandse Loonpolitiek (Alphen a~d R. i9S5), z8.
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gelegenheden ontmceten, óf dat het contact een permanente organi-
satorische vorm heeft gekregen. In het eerste geval komt de nadruk
eenzijdig op de belangentegenstelling tussen de partijen te liggen. Elke
onderhandelaar voelt zich uitsluitend vertegenwoordiger van zijn
partij, waarvoor hij de grootst mogelijke voordelen moet behalen.
Het is zijn taak zoveel mogelijk te nemen en zo weinig mogelijk te
geven. Hij wordt slechts weerhouden zijn eisen hoger op te schroeven
door de vrees, dat de tegenpartij ertoe overgaat de onderhandelingen
af te breken, of dat zij zozeer verbitterd wordt, dat zij zich na de capi-
tulatie onmiddellijk gaat wapenen om bij het volgende treffen sterker
te staan.

Deze houding is psychologisch zeer moeilijk vol te houden, wanneer
het contact eenmaal een permanente vormgeving heeft gekregen, zoals
in de Stichting van den Arbeid, vakraden of bedrijfsraden. Deze
lichamen geven uitdrukking aan de erkenning, dat de partijen niet
slechts tegengestelde, maar ook en op de eerste plaats gemeen-
schappelijke belangen hebben. In de meeste aangelegenheden, die deze
organisaties te regelen hebben, lopen de belangen van de werkgevers
en de werknemers parallel, of zijn ten nunste niet duidelijk met elkaar
in strijd: productiviteitsbevordering, werkclassificatie, tariefstelsels,
pensioenfondsen, leerlingwezen enz.43 Deze onderwerpen vragen een
veelvuldig en zakelijk contact tussen de vertegenwoordigers van
werkgevers en van werknemers. Van onderhandelen is nauwelijks
sprake, er wordt overlegd.

Het is minstens zeer onwaarschijnlijk, dat deze zelfde mensen alleen
nog maar oog hebben voor de belangen van de eigen partij, wanneer
het gaat over de arbeidsvoorwaarden. Ook bij de loonbepaling zullen
de besprekingen geen eenzijdig onderhandelingskarakter dragen, maar
zal het erom gaan een oplossing te vinden, die beide partijen bevredigt:
de loonvorming wordt in het overleg opgenomen. A priori zullen de
punten van uitgang dichter bij elkaar liggen. Men is eerder bereid tot
geven en nemen, men is minder geneigd tot het uiterste te gaan, dan
wanneer er geen traditie van samenwerking bestaat. Er zit veel waar-
heid in het aan JEniv MoNrrET toegeschreven woord: Niet de
mensen maken de organisaties, maar de organisaties maken de mensen.

4S Men zie ook P. Borst, Een Stem uit ds Practijk (Amsterdam i948); idem, Bedrijfs-
organisatie en Rechter (Haarlem i 95 3). ~-7-
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Veelvuldig zakelijk contact in besloten vergaderingen kan niet zon-
der gevolgen in de persoonlijke sfeer blijven. Men gaat elkander waar-
deren en vertrouwen. De werknemersvertegenwoordigers behoeven
niet de schijn op te houden, dat er aan de discipline binnen hun orga-
nisaties niets hapert; dat hun eisen alleen door rechtvaardigheidsgevcel
zijn ingegeven en niets te maken hebben met de irrationele elementen,
die in de massa leven. De werkgeversvertegenwoordigers kunnen
gerust toegeven, dat zij óók rekening moeten houden met leden, die
de arbeidersbeweging een kwaad hart toedragen enz. Wederzijds
ontstaat de bereidheid rekening te houden met elkanders werkelijke
moeilijkheden en elkander niet in een onmogelijke positie te dringen.

In deze sfeer komt een collectief contract tot stand en worden voor-
komende kwesties opgelost, niet als geYsoleerde beslissingen, maar als
schakels in een geleidelijk proces van opbouw van vreedzame indus-
triële verhoudingen.

Het goed der .ramemverking. Naast deze veranderde mentaliteit van de
partijen kunnen wij in het georganiseerd overleg nog een nieuw
element waarnemen: de wil om tot overeenstemming te komen wordt
versterkt door de hoge positieve waardering van de wederzijdse samen-
werking. Wanneer de organisaties eenmaal volgroeid zijn, is deze
waardering altijd min of ineer aanwezig. Maar bij het bestaan van uit-
drukkelijk voor het overleg ingestelde lichamen krijgt het gced van de
samenwerking een zelfstandige betekenis.

Men kan hier een doortrekken van de ontwikkeling waarnemen, die
Ross bij de vakvereniging geconstateerd heeft.44 Het doel van de vak-
vereniging is de verdediging en de bevordering van de belangen van
de arbeiders. Maar is zij eenmaal opgericht, dan krijgt het voort-
bestaan en de bloei van de organisatie een eigen betekenis naast de
bevordering van het welzijn der leden, en is als zelfstandig motief
medebepalend voor het gedrag der leiders. Zo komt blijvend overleg
in een speciaal daartoe geschapen organisatievorm voort uit het
streven om de belangen van de deelnemende verenigingen en hun
leden op de duur zo gced mogelijk te dienen. Als deze organisatievorm
echter eenmaal werkt, krijgt zij een zelfstandige betekenis, die op korte
termijn niet altijd samenvalt met de belangen van de deelnemende
s4 Ross, o.c., z2.
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organisaties. Spontaan gaan de deelnemers hun houding bepalen
overeenkomstig de eisen van het geheel, waarvan zij deel uitmaken.45

Het nieuw gestichte instituut is de uitdrukking van het algemeen
belang van het gehele bedrijfsleven of van de gehele bedrijfstak. De
leden van een dergelijk lichaam vcelen zich niet slechts vertegen-
woordigers van hun organisaties, maar weten zich min of ineer ver-
antwoordelijk voor het geheel. Zij komen objectiever te staan tegen-
over de door hen vertegenwoordigde belangen. Zij treden op als
bestuurders van heel de bedrijfstak in arbeidsaangelegenheden. Lopen
de onderhandelingen vast, dan hebben zij in hun taak gefaald, wat als
een gemeenschappelijke nederlaag wordt ervaren.

Hebben de werkgevers en de werknemers zich eenmaal in machtige
organisaties verenigd, dan is er langs de weg van strijd steeds minder
te bereiken. Van nature worden zij de weg van de samenwerking opge-
drongen, die door redelijkheid wordt beheerst. Deze spontane tendenz
heeft zich in Nederland ongetwijfeld gemakkelijker kunnen door-
zetten tengevolge van de overvloedige werkgelegenheid en van de
loonbeheersing door de overheid. De ruime werkgelegenheid en de
stijgende arbeidsproductiviteit maakten het de vakverenigingen moge-
lijk zonder grote tegenstand van de werkgevers bij iedere vernieuwing
van de C.A.O. of van de bindende regeling enige verbetering in de
arbeidsvoorwaarden te bereiken. Vooral in de eerste jaren boden de
werkgevers practisch geen tegenstand tegen loonsverhogingen, maar
ook in latere jaren bleef de economische toestand zich gunstig ont-
wikkelen, zodat enige loonsverhoging gewoonlijk zonder grote

bezwaren door het bedrijfsleven gedragen kon worden. Natuurlijk
maakten de voorstellen meer kans om door het College te worden
goedgekeurd, indien beide partijen het onderling eens waren. Ook
deze overweging heeft ertoe bijgedragen, dat de werknemers hun
eisen matigden en in het algemeen in overeenstemming hielden met

de richtlijnen van de loonpolitiek.
De omstandigheid, dat de definitieve beslissing over het loon in

handen ligt van het College, maakt het uiteraard voor de partijen
gemakkelijker tot overeenstemmíng te komen. Zo nodig kan het
College dan corrigerend optreden. Toch schijnt het ons tce, dat juist

4s H. Diemer, De Ontwikkeling der Bedrijfsorganisatie (Haarlem i939). 40-
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in die bedrijfstakken, waar een nauwe samenwerking tussen werk-
gevers en werknemers bestond, de neiging om het College de rol van
zondebok te laten spelen het minst voorkwam. Ook met betrekking
tot de loonvorming wilde men in die bedrijfstakken het reële karakter
van het overleg handhaven en eigen zaken in eigen handen houden.
Het College heeft dan ook de oprichting van vakraden steeds bevor-
derd en hun soms belangrijke bevcegdheden gegeven.4s

A1 zijn vakraden of daarmee gelijk te stellen lichamen juist in enkele
van de meest belangrijke industrieën tot stand gekomen, hun aantal is
beperkt gebleven. Hoe mceten wij het verklaren, dat betrekkelijk
weinig bedrijfstakken het aangedurfd hebben om het overleg te insti-
tutionaliseren? De verklaring moeten wij in deze richting zoeken,
dat er inderdaad enige „durf", moed voor nodig was. Weliswaar stuwt
de ontwikkeling van het bedrijfsleven in de richting van georgani-
seerde samenwerking, maar de overgang van ongeregeld contact naar
georganiseerd overleg betekent een sprong. Veelvuldig contact is nog
iets anders als georganiseerd overleg.

Partijen die ertoe overgaan, verbranden de schepen achter zich. Zij
geven een stuk vrijheid, in de zin van mogelijkheid tot willekeur, op.
Zij voelen de gebondenheid, die de nieuwe vorm van samenwerking
meebrengt, heel goed aan, en vele deinzen ervoor terug. Voor de keus
tussen stabiele gebondenheid en labiele vrijheid aarzelen zij de be-
slissende stap te zetten. In de trage gang,waarmee deP.B.O. gerealiseerd
wordt, is deze aarzeling nog sterker te bespeuren. In het volgende
hoofdstuk komen wij hierop terug.

g j. HULPTECHNIEKEN EN GEVAREN

Evenals onderhandelen is ook samenwerken en overleggen een kunst.
Goede wil alleen is niet voldoende. Er zijn bepaalde gedragswijzen
noodzakelijk en er moeten bepaalde omstandigheden geschapen
worden om het overleg soepel te doen verlopen. Deze gedragswijzen
en omstandigheden noemen wij hulptechieken. Ten dele zijn zij van-
zelfsprekend en komen zij als de spontane en natuurlijke begeleiding
van de samenwerking zelf naar voren. Dat neemt niet weg, dat het

" P. Borst, P.B.O. (Uitg. School v. d. grafische vakken z.j.), 6-7.
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overleg bevorderd kan worden door deze hulptechnieken bewust te
gebruiken. In het tweede en derde hoofdstuk zijn wij er herhaaldelijk
op gestoten. In de volgende bladzijden zullen wij ze in het kort
aangeven.

Hulptechnieken. i. De besprekingen moeten plaats vinden in een ver-
trouwelijke sfeer.47 Het kan zijn nut hebben tussentijdse medede-
lingen over de stand van zaken te doen en na afloop is het goed de
voornaamste overwegingen, die bij de genomen beslissing een rol
gespeeld hebben, te publiceren: tot de besprekingen zelf mag de
buitenwereld geen toegang hebben. Wanneer de vertegenwoordigers
van werkgevers en werknemers weten, dat al wat zij in het midden
brengen gepubliceerd kan worden, zijn zij niet meer vrij. Overleggen
is gezamenlijk zoeken naar een redelijke oplossing, waarbij men
rekening houdt met elkanders moeilijkheden. Het grote publiek denkt
nu eenmaal in termen van overwinning en capitulatie. In ieder voorstel
ziet het een eis, misschien zelfs een ultimatum. Overleg sluit juist in,
dat de deelnemers zonder prestigeverlies op hun aanvankelíjke
mening kunnen terugkomen. Als de besprekingen publiek zijn,
komen de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers onmid-
dellijk onder de druk van de massa te staan. Zij staan voor het forum
van hun leden, wier belangen zij moeten verdedigen. Zij lopen de kans
becritiseerd en ter verantwoording geroepen te worden niet alleen
over het eindresultaat, dat zij bereikt hebben, maar over elk woord
dat zij tijdens de besprekingen gesproken hebben. Overleg onder die
omstandigheden is niet meer het gemeenschappelijk zoeken naar een
oplossing, maar het formuleren van standpunten, waarvan men niet
meer kan afwijken. Overeenstemming is dan practisch onmogelijk
geworden.
2. Geen van de twee partijen mag het erop aanleggen als overwinnaar
uit de bus te komen. GeYnstitutionaliseerd overleg kent geen over-
winningen, het kent slechts oplossingen, zo men wil compromissen.4ó
Dit sluit in, dat de ene partij de voorstellen van de andere partij nooit
voor iooo~o mag verwerpen. Enigermate moeten de partijen elkaar
altijd tegemoet treden. A1 zijn de voorstellen van de ene partij in hun

~~ „Sociale Voorlichting", December t949, toG.
48 H. Diemer, o.c., 38; „Sociale VoorlichtingH, December i949. Io6.
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algemene strekking voor de wederpartij onaanvaardbaar, in bijkom-
stigheden moet zij bereid zijn tot concessies. Geen van de partijen
kan het zich immers veroorloven geheel met lege handen bij haar
leden terug te keren. Dan wordt haar positie onhoudbaar en binnen
korte tijd zal heel het gebouw van samenwerking in elkaar vallen.
3. Wij hebben boven reeds gezien, dat permanent overleg en revolu-
tionaire eisen onverenigbaar zijn. Voorstellen als loonsverhoging,
vermindering van de gemeenteklassen, vermindering van het aantal
wachtdagen bij ziekte, aanvulling van de ziekteverzekering e.d. zijn
niet revolutionair, zij liggen in de verwachting en trekken de lijn van
de op gang zijnde ontwikkeling door. Nu en dan is het echter onver-
mijdelijk, dat de vakbeweging met eisen komt, die de werkgevers
totaal nieuw in de oren klinken: erkenning van de vakvereniging of
de fabriekskern bij ontslag, extra-uitkering bij gelegenheid van de
vacantie, alleenrecht van de vakverenigingen bij de candidaatstelling
voor de fabriekskern enz. Dergelijke voorstellen brengen in de arbeids-
verhoudingen essentiële vernieuwingen aan, ook al zouden de finan-
ciële consequenties beperkt zijn.

Er is gevaar, dat heel het overleg - ook over traditionele punten -
op deze nieuwigheden vastloopt. Men vcelt, dat hier principes aan
de orde zijn. Het is daarom nuttig, dat de partijen elkaar niet met totaal
nieuwe voorstellen overvallen. Vóór de voorstellen of eisen formeel
worden gesteld, worden zij eerst op informele manier ter kennis van
de wederpartij gebracht. De arbeidersvertegenwoordigers laten eens
horen, welke verlangens er in de kringen van de vakbeweging leven. ..
zij willen wel eens weten, hoe de werkgevers erover denken.... De
werkelijke bedoeling is de voorstellen „in de week te leggen". Men
rekent erop, dat de nieuwe verlangens van de werknemers op die
manier wel tot de werkgevers zullen doordringen. Wanneer de werk-
geverswereld met de nieuwe gedachte enigermate vertrouwd is geraakt,
kan de vakvereniging met formele eisen komen.

Een andere methode is précaire of technische problemen aan een
speciale commissie ter bestudering toe te vertrouwen. De onderhande-
lingen over de traditionele punten lopen gewoon door. Komt de
speciale commissie niet op tijd met haar opdracht klaar, of slaagt zij er
niet in een bevredigende oplossing te vinden, dan zijn ten minste de
overige punten normaal afgehandeld, en er is dan weinig gevaar, dat
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één der partijen de hele overeenkomst afhankelijk zal stellen van de
oplossing van één moeilijkheid.

Gevaren. Zoals wij in het eerste hoofdstuk reeds aangegeven hebben,

ziet een schrijver als Ross m.n. in de vakvereniging invloeden werk-

zaam, die de hoop op een redelijke loonvorming illusoir maken. Wie

verwacht, dat de vakbeweging in staat is een verantwoordelijke loon-

politiek te voeren, is een werkelijkheidsvreemde idealist. Het enige,

dat men mag verhopen is een overeenkomst, „which provides a
nrodsrs operandi and keeps the peace." 49 In de in onderling overleg

gevoerde loonpolitiek, zoals wij die in Nederland kennen, zijn de door

Ross benadrukte elementen niet geheel afwezig geweest. De voor-

naamste gevaren, die een redelijke loonvorming en vreedzaam overleg
bedreígen, kunnen in de volgende punten worden samengevat.
i. De grote massa leeft nog in de romantiek van de strijd. Historisch
is de vakvereniging ontstaan en gegroeid als een strijdorganisatie en de

verbetering van het levenspeil der grote massa is door machtsont-
plooiing en staking afgedwongen. Bij de propaganda voor leden-
werving door de vakbeweging klinkt de noodzakelijkheid om sterk

te staan tegenover de werkgevers altijd als motief inee. Ook al leeft

bij de leiders van de arbeiders de overtuiging, dat er door stakingen
geen belangrijke verbeteringen voor de arbeidersbevolking als geheel
meer te bereiken zijn, zij staan onder de druk van de massa. Nu en dan

spreken zij weer de oude revolutionaire taal, die wel hoofdzakelijk

voor intern gebruik bestemd is, maar die niettemin ook door de werk-

gevers gehoord wordt. En altijd dreigt het gevaar, dat zij - nolens

volens - van revolutionaire taal tot revolutionaire daden zullen over-

gaan. Loonsverhogingen, die langs vreedzame weg tot stand komen,

zijn altijd minder spectaculair in de ogen van de massa dan ver-

beteringen, die door strijd worden afgedwongen, ook al zijn de kosten

daarvan hoger dan de opbrengst. Het is denkbaar, dat de vrees hun

vat op de massa te verliezen en de zucht naar het spectaculaire succes
de leiders van de arbeiders op een gegeven moment inderdaad te

machtig worden. Voor succesvol overleg is een sterke vakvereniging

onmisbaar. Maar zullen de eigen leden en de werkgevers in de macht

van de organisatie blijven geloven, wanneer die macht nooit in een

~ Ross, o.c., 9S.
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conflict getest wordt? „Weapons grow rusty if unused", luidt de
klassieke formulering van Hrcxs.~

Ook de onderhandelaars namens de werkgevers moeten met de sen-
timenten, die in hun kring leven, rekening houden. Het ligt in de aard
der zaak, dat de stijgende productiviteit zich uit in een geleidelijke ver-
betering van de arbeidsvoorwaarden. A1 wordt het loon nog zo ver-
antwoord vastgesteld, iedere loonronde en iedere nieuwe C.A.O.
brengt de arbeiders enige nieuwe voordelen. De werkgever vcelt zich
steeds het kind van de rekening. De kosten van een hoger loon zijn nu
eenmaal nauwkeuriger te berekenen dan de good will, die door goede
arbeidsverhoudingen en een tevreden personeel gekweekt wordt. Ook
het terrein, waar de werkgever geheel onafhankelijk van de inmenging
van de arbeiders of hun vertegenwoordigers zijn beslissingen kan
nemen, is nooit eens en voor gced vast te leggen. Voortdurend wordt
het gebied, waar hij geheel vrij kan beslissen, vernauwd.

Zo staan beide partijen voortdurend onder druk en het is niet
onmogelijk dat de spanning op een gegeven ogenblik te groot wordt
en zich in een conflict ontlaadt.
i. Een andere bron van gevaar is de verdeeldheid in de vakbeweging,
waarover in ~ 2 van dit hoofdstuk reeds het nodige gezegd is. Onge-
twijfeld was de invloed van de E.V.C. een factor, die bij de critieke
loonronden van i g49, i~ 5 o en i ~ 5 i heeft meegesproken. Zou de ver-
broken samenwerking tussen het N.V.V. en de confessionele organi-
saties in een regelrechte strijd overgaan, dan zou omwille van de
ledenwerving elke organisatie ertoe gedreven worden met de hoogste
eisen voor de dag te komen. Het zou uitlopen op een onheilzame strijd
om lijfsbehoud, ten koste van het redelijk loon en ten koste van de
arbeidende bevolking als geheel.

Een soortgelijke concurrentiestrijd staat ook te vrezen, als de lonen
in de verschillende bedrijfstakken onafhankelijk van elkaar worden
vastgesteld. Er dreigt dan gevaar van groter loonverschillen dan met
de redelijkheid en de sociale rust in overeenstemming is. De econo-
mische functie van loonverschillen tussen bedrijfstakken (en onder-
nemingen) immers is de arbeidsstroom daarheen te leiden, waar de
arbeidsprestatie economisch waardevoller is. Terecht wijst het

~ J. R. Hicks, The Theory of Wages (New York r 948), t 4G.
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I~apport-KREUicNrEr er echter op, dat hiertoe slechts vereist is, dat een
déél van de arbeiders uit de minder waardevolle bedrijfstakken weg-
vlceit.sl Gezien de practische onmogelijkheid om het eenmaal vast-
gestelde nominale loon tot een lager peil terug te schroeven, betekent
dit, dat de loonverschillen blijvend zijn, ten minste gedurende ge-
ruime tijd. Een belangrijk verschil tussen de „uitschieters" en de
achtergebleven bedrijfstakken is echter op de duur voor de vak-
beweging onaanvaardbaar. Onathankelijk van het gevaar voor werk-
loosheid of inflatie zal men actie gaan vceren om de loonniveaux
weer te egaliseren.
3. Voorlichting van het publiek door de pers is een groot goed. Maar
ontijdige publiciteit inzake het overleg over de arbeidsvoorwaarden
is een groot gevaar. Wordt er vermoed, dat één van de betrokken
onderhandelaars vertrouwelijke mededelingen aan de pers heeft ge-
daan, dan wordt de onderhandelingssfeer vertroebeld door wan-
trouwen en vrees voor dubbel spel. Samenwerking is alleen
mogelijk, als de partijen op elkaars persoonlijke integriteit kunnen
vertrouwen.

Maar ook als er geen reden bestaat om te vermoeden, dat één der
partijen dubbel spel speelt, zal overmatige en ontijdige publiciteit
de samenwerking tussen de partijen bemoeilijken. Zelfs bij onder-

handelingen tussen zeer strijdlustige partijen zijn de eerste voorstellen
zelden bedceld als ultimata, waar men niet meer van terug kan komen.
De bedoeling van deze voorstellen is de positie van de wederpartij af
te tasten. Bij besprekingen, die tot doel hebben tot de vaststelling van
redelijke arbeidsvoorwaarden te komen, is het natuurlijk volkomen
uitgesloten, dat de ene partij reeds bij het begin van het overleg voor-
stellen ter tafel brengt, die de andere slechts heeft te aanvaarden. Men
moet gezamenlij kzoeken naar een verantwoord loon,rekening houdend
met objectieve factoren en met elkanders moeilijkheden. Dit zoeken
kan door ontijdige publiciteit alleen maar bemoeilijkt worden. Als de
buitenwacht op de hoogte is, voelen de onderhandelaars zich aan hun
aanvankelijke voorstellen gebonden. Toegeven betekent dan verlies
van prestige in de ogen van de eigen leden. Tussen de voorstellen van

al „Onderzcek naar de wetenschappelijke Grondslagen van een planmatige I.oonpolitiek
in Nederland" (Rapport-Kreukniet), 40. Gefotocopiëerde uitg. van het Inst. voor Sociaal
Ondetzcek van het Nederl. Volk i94G.
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de werkgevers en de werknemers blijft de kloof onoverbrugbaar, het
overleg loopt vast en ten slotte moet de Stichting van den Arbeid of
het College tussenbeiden komen.

Het kan ook voorkomen, dat het resultaat van de onderhandelingen
gepubliceerd wordt, voordat het College zijnfiat heeft gegeven. Hierbij
kunnen verschillende overwegingen een rol spelen. Het kan de bedce-
ling zijn door de publiciteit een zekere pressie op het College uit te
oefenen om de overeenkomst goed te keuren. Het is ook mogelijk,
dat de arbeidersorganisaties op die manier hun activiteit voor hun
leden willen bewijzen, terwijl de werkgevers willen tonen begrip te
hebben voor de situatie van de werknemers. Voor de bestuurders van
de werknemersbonden is het minder pijnlijk te moeten wijken voor de
overheid dan voor de werkgevers. Voor de laatsten is het gemakke-
lijker de taak om het loon te drukken aan het College over te laten.
Dit past trouwens zeer goed in het publicity-schema, waarin het
College de rol van zondebok vervult.
4. In het vierde punt vatten wij enkele moeilijkheden samen, die met
het karakter en de persoonlijkheid van de onderhandelaars samen-
hangen. Blijvende samenwerking stelt aan de onderhandelaars hoge
morele eisen. Zij moeten niet alleen binnenskamers voor redelijke
argumenten openstaan, zij moeten ook bereid zijn de genomen beslis-
singen voor het forum van de massa te verdedigen. In dit opzicht
worden aan de vertegenwoordigers van de arbeiders gewoonlijk
zwaarder eisen gesteld dan aan de bestuurders van de werkgevers-
organisaties. De vertegenwoordigers van de arbeiders moeten de
nadruk leggen niet op de onwil of de overmacht van de ondernemers,
maar op de redelijkheid van de tot stand gekomen overeenkomst. Met
mensen, die zich dubbelhartig gedragen, is samenwerking onmogelijk.

Een zekere persoonlij ke eerzucht, is aan de leiders van machtige orga-
nisaties gewoonlijk niet vreemd. Zij weten, dat zij over het wel en
wee van een hele bedrijfstak en van duizenden arbeiders te beslissen
hebben. Deze ambitie is onvermijdelijk. Anders zouden zij niet de
positie bereikt hebben, waar zij staan. Maar hier schuilt ook een gevaar,
dat niet de reële belangen van de bedrijfstak of van de leden maat-
gevend zijn voor hun gedrag, maar het persoonlijk succes. Over-
leggen wordt een kwestie van gelijk krijgen, de besprekingen lopen
vast op onvruchtbare prestigekwesties.
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Ten slotte kan het overleg schipbreuk lijden op het gebrek aan

soepelheid bij de onderhandelaars. Hier dreigen twee gevaren:

principeruiterij en prestigepolitiek. Overleg is een kwestie van geven

en nemen. Met mensen die de oplossing voor elke moeilijkheid recht-

lijnig vastkoppelen aan onwrikbare principes, is overleg practisch
onmogelijk. Star stellen zij principe tegenover principe, en voor hun
principes kunnen zij slechts overwinnen of ondergaan. Niet zelden
echter wordt als principiële houding voorgedragen, wat in werkelijk-

heid een prestigekwestie is.
Men zal er ons niet van verdenken, dat wij het belang van beginselen

voor het sociaal-economische leven willen ontkennen of verkleinen.
Elke maatschappelijke orde berust op bepaalde beginselen. Regeling

van de arbeidsvoorwaarden door collectief overleg is alleen mogelijk,

indien alle partijen bereid zijn de bestaande orde te eerbiedigen.
M.a.w. de voorstellen moeten in het algemeen binnen het kader van
de bestaande ordening passen, maar men moet er zich voor wachten
deze voorstellen op een legalistische manier onmiddellijk met onver-

vreemdbare rechten van de werkgever of de arbeider in verbinding te
brengen. Vóór alles is nodig een „problem-solving approach." b~

~ 4. DE ROL VAN LEIDINGGEVENDE INSTANTIES

Uit het voorgaande is voldoende duidelijk geworden, dat de organi-
satie van de na-oorlogse loonvorming een ingewikkelde structuur ver-
toont. Zeker is het onjuist er zich vanaf te maken met de uitspraak, dat

de overheid de regeling der lonen geheel aan zich getrokken heeft,
terwijl er voor de betrokken marktpartijen slechts een adviserende
taak overblijft.53 De lonen werden niet zonder meer van boven af
opgelegd, maar in vrijwillige samenwerking van bedrijfsleven en over-

heid streefden allen naar verantwoorde lonen. Van dictatoriale machts-

uitoefening door de overheid of het College was geen sprake. Met
Levenbach kan men spreken van een tripartiet bepaald loonbeleid,
waartoe overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties op een
evenwichtige manier bijdroegen.54 De onderhandelingen tussen de

a~ Rapport Causes of Industrial Peace, 84-SS.
aa Verg. F. Hartog, Leerbcek Economische Politiek (Leiden 1954), 6g.
s~ Levenbach, De Nederlandse Loonpolitiek, I 3.
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werkgevers- en de werknemersorganisaties vormen in de voor-
naamste bedrijfstakken het uitgangspunt voor de loonbepaling. In
beginsel aanvaarden beide partijen de loonbeheersing en zijn daarom a
priori al geneigd zich in hun eisen te matigen. Gedurende de bespre-
kingen houden de partijen gewoonlijk contact met de Looncommissie
van de Stichting van den Arbeid en het College van Rijksbemiddelaars.
Zo spelen de nationale belangen reeds mee bij íedere C.A.O. Zonder
deze aanvaarding van de geco~rdineerde loonpolitiek door het georga-
niseerde bedrijfsleven en zijn bereidheid om de verantwoordelijkheid
voor de gevoerde politiek in de ogen van de leden te dragen, zou de
overheid vrijwel machteloos gestaan hebben. Stakingen en zwarte
lonen („Franse toestanden") zouden haar beslissíngen onophoudelijk
doorkruist hebben en de handhaving van een rechtvaardig en econo-
misch verantwoord loonpeil onmogelijk gemaakt hebben. „Materiëel
heeft het zwaartepunt van de loonvorming in de na-oorlogse jaren bij
het bedrijfsleven gelegen, want de Overheid heeft zich in de overgrote
meerderheid der gevallen bij de adviezen van het bedrijfsleven aan-
gesloten." ss

De betekenis van de leidinggevende instanties willen wij met het
bovenstaande niet verkleinen. Duidelijker nog komt hun invloed tot
uiting, indien het overleg op het niveau van het bedrijfsleven dreigt
vast te lopen. De mogelijkheid om door georganiseerd overleg tot
redelijke lonen te komen is immers afhankelijk van verschillende voor-
waarden en wordt door verschillende gevaren bedreigd, gelijk wij in
het voorgaande gezien hebben. Het is geen automatisch proces, waar-
van de afloop absoluut vaststaat, maar hangt afvan de wil der partijen
om zich naar de regels van het spel te schikken. Altijd blijft er ruimte
voor menselijke willekeur.

Op de meest spectaculaire manier blijkt de invloed van de Regering
en het College, indien het overleg tussen de organisaties op het hoogste
niveau is vastgelopen, zoals bij de twee in hoofdstuk II beschreven
loonronden. Men kan zich afvragen, of de in de Stichting van den
Arbeid samenwerkende partijen het zover hadden laten komen, als zij
niet geweten hadden, dat de Regering in ieder geval een beslissing
genomen zou hebben, aangezien zij geen algemene staking kon dulden.
In de meeste onderhandelingen omtrent de loonronden is de gang van
aa ~~Sociale Voorlichting", Juli i953, 4.
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zaken echter minder dramatisch geweest. De overheid kon er zich toe
bepalen toe te zien bij het overleg, inlichtingen te verstrekken omtrent
de toekomstige economische politiek, voorstellen te suggereren en bij
tijd en wijle bemiddelend op te treden tussen de Raad van Vakcen-
tralen en de Werkgeversorganisaties.

De voornaamste taak van de leidende instanties, de Looncommissie
en het College, bestond erin loonsverhogingen, die de co~rdinatie
dreigden te verbreken, te voorkomen. Ondanks de bereidheid van de
partijen om zich aan de algemene loonpolitiek aan te passen, zien wij
toch dat de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers
gewoonlijk betogen, „dat in dit nationale kader hun eigen bedrijfstak
toch iets gunstiger dan tot dusverre behandeld moet worden, enige
verhoging van de lonen moet krijgen, iets meer vrijheid in de toepas-
sing moet genieten dan hem werd toegekend, op grond van het
bedrijfseigene een speciale behandeling deelachtig moet worden." 5s

Door de gunstige ontwikkeling van de rentabiliteit en de krappe
arbeidsmarkt in practisch alle bedrijfstakken is van de werkgevers
nauwelijks te verwachten, dat zij voldoende remmend zullen optreden.
Integendeel, met de arbeiders zijn zij geneigd de wenselijkheid van een
loonsverhoging te bepleiten. Dat hier gevaar dreigt van een langzaam
voortgaande looninflatie, is duidelijk. Als eerste corrigerende instantie
treedt dan de Stichting van den Arbeid op. In vele gevallen slaagt de
Looncommissie erin de partijen genoegen te dcen nemen met arbeids-
voorwaarden, die meer met de richtlijn in overeenstemming zijn.
Maar de Stichting is zelf een orgaan van het bedrijfsleven. „Het gevolg
is, dat de looncommissie en het bestuur van de Stichting iets meer
geneigd blijken om aan verlangens van hun samenstellende delen,
welke op zichzelf niet zonder redelijkheid zijn, toe te geven dan een
onafhankelijke autoriteit." 57 Op het College van Rijksbemiddelaars
rust dan ook de taak - zo nodig - de laatste correcties aan te brengen.
In verschillende gevallen slaagt het College er te elfder ure nog in de
partijen tot vrijwillige aanvaarding van de door hem voorgestelde
arbeidsvoorwaarden te bewegen, soms door ook zelf nog iets toe te
geven. Anders moet het College zijn eigen regeling opleggen. Dit

s` Levenbach, o.c., I j-14.
s' Levenbach, o.c., 14.
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geschiedt natuurlijk eveneens, wanneer de partijen het niet met elkaar
eens zijn en niet tot overeenstemming te bewegen zijn.

Deze constructie biedt de mogelijkheid, dat de partijen de verant-
woordelijkheid voor een aan hun leden onwelgevallige regeling op de
overheid kunnen afschuiven. Het College dient als zondebok, waarop
de organisaties hun verontwaardiging straffeloos - maar ook nutteloos
- kunnen luchten. De werkgevers zouden zich kunnen veroorloven
concessies te doen, die zij eigenlijk niet bereid zijn na te komen. Het
College zal immers wel zo goed zijn er een streep door te halen, de
gcede verhoudingen met de arbeiders behoeven er niet onder te lijden.

In een of andere vorm zal een dergelijke psychologische uitlaatklep
vermoedelijk altijd noodzakelijk blijven, zolang men de politiek van
gecoórdineerde loonvorming in enigerlei vorm blijft voeren. Maar
slechts voor uitzonderingsgevallen. Zou dit procédé regel worden, dan
zou de overheidsinvlced op de loonvorming steeds groter, het zelf-
doen van het bedrijfsleven steeds kleiner worden. In de practijk is deze
wijze van handelen dan ook uitzondering gebleven. Door verantwoor-
delijkheidsbesef en door het verlangen eigen zaken in eigen handen te
houden, zijn de werkgevers en werknemers juist in de toonaangevende
bedrijfstakken erin geslaagd zelf tot redelijke oplossingen te komen.

Zoals de ontwikkeling in Nederland feitelijk gelopen is, kwam de
taak van het College vooral neer op het geven van richtlijnen en het
deelnemen aan het overleg, in nauwe samenwerking met de Stichting
van den Arbeid. Verschil van inzicht tussen het College en de Stich-
ting (b.v. over de interpretatie van de Richtlijn) had voor de practijk
geen onoverkomelijke mceilijkheden. Het voortdurende, nauwe con-
tact tussen de vertegenwoordigers van beide instanties deed hen telkens
een bevredigende oplossing vinden.

In elk stelsel van geco~rdineerde loonvorming is een instantie nodig,
die het laatste woord kan spreken. Het pleit niet ~veinig voor de tact
en de soepelheid, waarmee het College van Rijksbemiddelaars zijn
werk verricht heeft, dat de partijen in de allermeeste gevallen de over-
tuiging konden behouden, dat het loon het resultaat was van gezamen-
lijk overleg, en niet van een machtwoord van een overheidsorgaan.
Op de kwestie, in hoeverre het spreken van het laatste woord aan een
rechtstreeks uit het bedrijfsleven voortgekomen orgaan zou kunnen
worden toevertrouwd, gaan wij in het volgende hoofdstuk nader in.
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Koofi~rtuk V

UITZICHT OP DE TOEKOMST

N DE VOORGAANDE hoofdstukken hebben wij ons beperkt tot een
I beschrijving en analyse van de feitelijk gevoerde loonpolitiek. Al
maakte de nationale nood, waaruit deze loonpolitiek geboren is, een
vèr-gaande bemoeiing van de overheid met de loonvorming nood-
zakelijk, men kan zeker niet stellen, dat de loonpolitiek een zaak van
de overheid alleen geweest is. De overheid had weliswaar de eind-
beslissing in handen, maar de werkgevers- en werknemersorganisaties
hebben over het algemeen de resultaten medebepaald en de verant-
woordelijkheid voor de genomen beslissingen medegedragen. Veeleer

moet men dan ook zeggen, dat de lonen het resultaat waren van een
diepgaand overleg tussen het georganiseerde bedrijfsleven en de
overheid.

Zoals in het eerste hoofdstuk reeds is aangegeven, hebben wij deze

studie ondernomen mede met de bedoeling om in de wijze, waarop het
loonvormingsproces in afgelopen tien jaren in zijn werk is gegaan,
aanwijzingen te vinden voor de toekomstige loonvorming. In dit ver-
band valt te denken aan een tweetal vraagstukken. Op de eerste plaats,
welke problemen rijzen er - vooral voor de vrije organisaties van
werkgevers en van werknemers -, indien de loonbepaling aan de op de

Wet op de Bedrijfsorganisatie gebaseerde lichamen wordt overge-
laten? Vervolgens zullen wij aangeven, hoe wij over de organisatie en
de werking van een stelsel van vrijere loonvorming denken.

~ I. LOONVOAMING EN PUBLIEKRECHTELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE

Een van de dceleinden van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
is de waarde van de arbeidende mens en van de menselijke arbeid tot
maatschappelijke erkenning te brengen. Daartoe wil de Wet op de

I2J



Bedrijfsorganisatie de medeverantwoordelijkheid van de arbeiders
niet slechts beperkt zien tot de sociale aangelegenheden, maar de
arbeiders ook betrekken in de totstandkoming van economische rege-
lingen. Dit laatste is, naar algemeen erkend wordt, volkomen juist.
Wil men de arbeiders inderdaad tot volwaardige burgers van hun
bedrijfstak maken, dan tnag hun de medezeggenschap in de regeling
van economische zaken niet onthouden worden. Bovendien is een
zekere economische medezeggenschap voor de arbeiders noodzakelijk
om het overleg in sociale aangelegenheden meer tot zijn recht te laten
komen. Steeds immers zullen de sociale wenselijkheden stuiten op de
grens van de economische mogelijkheden. Zolang alleen de werk-
gevers de regeling van de economische aangelegenheden in handen
hebben, blijft het gevaar bestaan, dat het overleg over de arbeids-
voorwaarden toch in een machtsstrijd ontaardt. In de bedrijfsorga-
nisatie in de grafische industrie kende men dan ook reeds lang de
figuur, dat de werkgevers verplicht waren de arbeiders inzicht te
geven in de prijstarieven, die bovendien niet mochten gewijzigd
worden, voordat daarover met de werknemers was gesproken.l

Hoe belangrijk het ook zij, dat de arbeiders ook in het overleg
omtrent de economische aangelegenheden worden betrokken, voor
de arbeiders blijft toch het belang van de regeling der arbeidsvoor-
waarden primair. Nu valt er echter t.a.v. de doorvoering van de P.B.O.
bij de organisaties een aarzelende voorzichtigheid te constateren, die
vreemd aandoet na de algemene voldoening, waarmee de Wet op de
Bedrijfsorganisatie is begroet. Niet alleen gaat de oprichting van de
„schappen" zeer traag in haar werk, men is er bovendien kennelijk
huiverig voor de regeling van de arbeidsvoorwaarden aan de op te
richten publiekrechtelijke bedrijfslichamen over te laten.

Achter de aarzeling van de vrije organisaties om de regeling van de
arbeidsvoorwaarden in plaats van in de privaatrechtelijke (en even-
tueel verbindend verklaarde) C.A.O. in een publiekrechtelijke ver-
ordening vast te leggen, schuilt de problematiek van de verhouding
tussen de publiekrechtelijke bedrijfslichamen en de vrije organisaties.
Enerzijds wil de Wet op de Bedrijfsorganisatie de vrije organisaties
zeker niet uitschakelen of overbodig maken. Bij de instelling, de

1 P. Borst, P.B.O., z6.
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samenstelling van het bestuur spelen de vrije organisaties een zeer
belangrijke rol, terwijl aan hen ook het toezicht op het financiële
beleid van de publiekrechtelijke lichamen kan worden opgedragen.
Over de wijze echter, waarop de werkgevers- en de werknemers-
organisaties in de functionering van de bedrijfsorganisaties moeten
worden ingeschakeld, geeft de wetgever geen aanwijzingen. Onge-
twijfeld heeft hij dit bewust niet in de wet zelf willen vastleggen. De
organisaties moeten zelf uitmaken, hoe zij het samenspel met de
publiekrechtelijke organen geregeld willen zien.2 Zij zelf hebben in
belangrijke mate te beslissen, welke werkzaamheden aan de bedrijfs-
organisaties zullen worden opgedragen en welke zij voor zichzelf
willen reserveren.

Zonder twijfel mag men de P.B.O., wil zij levenskrachtig blijken,
niet a priori in een star schema vastleggen. De naar bedrijfstak wis-
selende omstandigheden en tradities moeten mede voor de werkwijze
van de „schappen" bepalend zijn. Maar de eis van levensvatbaarheid
vordert ook, dat men aan de publiekrechtelijke lichamen niet zó
weinig overlaat, dat zij aan bloedarmoede gaan lijden. Bij de regeling
van de verhouding tussen de publiekrechtelijke lichamen en de vrije
organisaties van werkgevers en werknemers moeten twee uitersten
vermeden worden.

De eerste mogelijkheid is, dat het bestuur van de bedrijfsorganisatie
zoveel werkzaamheden aan zich trekt, en zo autoritair te werk gaat,
dat er voor de vrije organisaties nauwelijks meer iets te doen over-
blijft dan de bestuurders van de „schappen" te benoemen. Hier dreigt
het gevaar, dat de bedrijfsorganisatie te ver van en boven de leden
komt te staan. De natuurlijke verbinding tussen het bestuur van de
bedrijfsorganisaties en de leden loopt over de vrije organisaties. Zij
geven de wensen, die bij de leden leven, door en zorgen ervoor, dat de
verordeningen van het bestuur in de onderbouw weerklank vinden.

Aangezien het instellingsbesluit, dat de werkzaamheden van de
nieuw op te richten bedrijfslichamen regelt, niet buiten de organi-
saties om tot stand komt, en de bestuurders van de „schappen" slechts
voor twee jaren benoemd worden en grotendeels dezelfde personen

g Verg. P. VerLoren van Themaat en J. A. Muilwijk, Handleiding bij de Wet op de
Bedrijfsorganisatie, 47.
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zullen zijn als de bestuurders van de vrije organisaties, is er weinig
kans, dat de eerste mogelijkheid zich zal voordoen.

Het andere uiterste is, dat de vrije organisaties de publiekrechtelijke
organisaties zo weinig werkzaamheden overlaten, dat deze geen kans
krijgen zich levenskrachtig te ontwikkelen. Dit is het geval, wanneer
van de in art. 93 opgenoemde aangelegenheden slechts de minder
belangrijke aan het bedrijfschap ter regeling worden toevertrouwd, of
wanneer de vrije organisaties de bepaling van de materiële inhoud van
deze regelingen geheel in eigen handen houden, terwijl het publiek-
rechtelijke lichaam geen andere taak zou hebben dan ze algemeen
verbindend te verklaren.

Gezien de rol, die de vrije orgasusaties bij de instelling van de „schap-
pen" spelen, is het veel waarschijnlijker, dat dit laatste gevaar zich
voordoet dan het eerste. Het gaat erom een zodanige regeling te vin-
den, dat enerzijds de vrije organisaties zich niet uitgeschakeld vcelen
en anderzijds de publiekrechtelijke lichamen reële betekenis kunnen
krijgen.

Hierbij is te bedenken, dat de P.B.O.-lichamen, al worden zij gedra-
gen door de vrije organisaties, formeel iets anders zijn dan privaat-
rechtelijke bedrijfsorganisaties of vakraden, zelfs wanneer die publiek-
rechtelijke bevoegdheden zouden bezitten. De bestuurders van de
vakraden nemen hun plaats in als vertegenwoordigers van hun bon-
den. De bestuurder van een publiekrechtelijk bedrijfslichaam, a1
wordt hij aangewezen door de vrije organisaties, vertegenwoordigt
een grcep van ondernemingen.3 Formeel staat hij vrij van de organi-
satie, die hem heeft aangewezen, ook al zal hij als regel daarvan be-
stuurslid zijn. Hij heeft te stemmen zonder last of ruggespraak, niet
als mandataris van zijn organisatie.

Men kan zich echter afvragen, of dit in de practijk een aanmerkelijk

s Prof. Borst wijst echter ook op de volgende uitlating van de Regering (Mem. van Antw.
Eerste Kamer): „Bedrijfsorganisaties zijn in zekere zin een vorm van federatieve samen-
werking van ondememers- en arbeidersorganisaties. Men ziet hier duidelijk het verschil
tussen de bedrijfsorganisaties en b.v. de gemeenten. De Regering zal niet zeggen: de
gemeente is een vorm van federatieve samenwerking van politieke partijen. Misschien
zou men van een tussenvorm kunnen spreken, bestaande tussen het privaat- en publiek-
recht. Waarom zouden wij op dit terrein niet met iets nieuws komen als dat nodig is?"
(P. Borst, De Organisatie van het Bedrijfsleven. Ptoces Verbaal Christelijk Sociale Con-
ferentie i 95 z, Utrecht, 3 3 5).
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verschil betekent tussen de bestuurder van een buitenwettelijke en
van een op de wet gebaseerde organisatie.4 De bepaling om zonder
last of ruggespraak te stemmen, betekent niet, dat hij met zijn orga-
nisatie geen overleg mag plegen, of dat er geen zedelijke band tussen
het bestuurslid en zijn organisatie zou bestaan. De bepaling wil de
bestuursleden van de publiekrechtelij ke organisaties er slechts aan her-
inneren, dat zij bij de uitoefening van hun functie rekening moeten
houden met alle in aanmerking komende belangen en niet slechts met
die van de leden van een bepaalde organisatie.5 En van de andere kant
- Prof. Mr P. BoRST heeft hier terecht de aandacht op gevestigd - ook
in de niet op de wet gebaseerde bedrijfsorganisatie zal het zelden
voorkomen, dat een bestuurslid zonder meer de boodschap van zijn
organisatie meekrijgt, hce hij in de bedrijfsorganisatie mcet stemmen.e
Ook daar toch moet het de bestuursleden mogelijk zijn naar eigen
inzicht en verantwoordelijkheid hun beslissing te nemen, wil men alle
overleg niet van te voren onmogelijk maken.

Gegeven de personele unie tussen de vrije organisaties en de publiek-
rechtelijke lichamen moet het mogelijk zijn een oplossing te vinden,
waarin de P.B.O. tot werkelijk leven komt zonder de vrije organisaties
te kort te doen. Wij zien hier verschillende mogelijkheden.

Van verschillende zijden is voorgesteld de totstandkoming van ver-
ordeningen in twee lezingen te doen geschieden. ~ In eerste instantie
beraadslaagt het bestuur van het bedrijfschap over de verordening.
Aangezien de bestuursleden grotendeels dezelfden zijn als de bestuurs-
leden van de vrije organisaties, kan men er op vertrouwen, dat bij deze
beraadslagingen in ruime mate rekening wordt gehouden met de in

s Wij spreken niet van „privaatrechtelijke" en „publiekrechtelijke" bedrijfsorganisatie.
De op de C.A.O. gebaseerde bedrijfsorganisatie vertoont in haar ontwikkeling immers
steeds duidelijker trekken van publickrechtelijk karakter. Met F. J. H. M. van der Ven
zijn wij dan ook van mening, dat er geen scherpe scheidslijn tussen de z.g, privaatrechte-
lijke en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties te trekken is. Verg. F. J. H. M. van der
Ven, De Ontwikkeling van Private naar Publieke Bedrijfsgemeenschap (Veertig Jaren
Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Grafisch Bedrijf i954).
b Aldus de Mem. van Tcel. Verg. Ver Loren van Themaat en Muilwijk, o.c., ios.
e Borst, P.B.O., i4.
~ Prof. Mr W. F. de Gaay Fortman heeft dit voorstel formeel in de S.E.R. aanhangig
gemaakt. Verg. „De zogenaamde Schildersclausule", in: „Sociale Voorlichting", Januari

1954. Borst ncemt ook Prof. A. N. Molenaaz als voorstander van deze procedure (P. Borst,
P.B.O., 9).
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de organisaties levende wensen. Is het bestuur eenmaal tot overeen-
stemming gekomen, dan wordt de ontwerp-verordening ter kennis-
neming aan de vrije organisaties gezonden. Nadat deze hun mening
hebben kenbaar gemaakt, stelt het bestuur van het bedrijfschap de
verordening definitief vast, behoudens de goedkeuring door de
minister.

De Organisatie-commissie van de S.E.R. heeft deze procedure ont-
raden. Zij was van mening, dat de bestuursleden van de publiek-
rechtelijke lichamen zich niet voldoende vrij zouden gevoelen, indien
het standpunt van hun organisatie uitdrukkelijk bekend zou worden
gemaakt. Te weinig zou aldus naar voren komen, dat de bestuurders
van een publiekrechtelijk bedrijfslichaam niet hun organisatie, maar
het algemeen bedrijfsbelang, ja zelfs het belang van heel het Neder-
landse volk vertegenwoordigen.

Deze reden vermag ons niet te overtuigen. Als men inderdaad de
P.B.O. gedragen ziet door de vrije organisaties, niet alleen in haar
ontstaan maar ook in haar werking, dan is het niet goed in te zien,
waarom men aan de vrije organisaties niet een zeer bijzondere plaats
bij de totstandkoming van de verordeningen zou mogen geven.

Nog verder gaat Boxsr. Hij wil bij de totstandkoming van de ver-
ordening dezelfde weg gevolgd zien als bij de collectieve arbeids-
overeenkomst.8 De C.A.O. krijgt eerst verbindende kracht, nadat zij
door alle organisaties is aanvaard. Op gelijke wijze wil Borst het
bestuur van een bedrijfschap eerst bevoegd zien een verordening uit
te vaardigen, wanneer alle of bijna alle organisaties zich daarmee
akkoord verklaren. Art. 94 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie opent
daartoe de mogelijkheid. A1 dreigt in dit stelsel het gevaar van een
veto-recht met zijn verlammende invloed op de werkdadigheid van de
bedrijfsorganisaties, toch zouden wij deze procedure niet zonder meer
willen ontraden. Zij kan nuttig werk verrichten om de psychologische
weerstand van de vrije organisaties tegen vervanging van de C.A.O.
door de verordening te overwinnen. Maar ook al zou men deze voor-
zorgsmaatregelen niet treffen - d.i. al zou de plaats van de vrije
organisatie bij de totstandkoming van de verordeningen niet uit-
drukkelijk worden vastgelegd -, dan zijn wij nog niet bevreesd, dat de

e P. Borst, De Organisatie van het Bedrijfsleven, ;;6.
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vrije organisaties uitgeschakeld zouden worden. Het is immers ondenk-
baar, dat zij door middel van de door hen benoemde bestuursleden
van het publiekrechtelijke lichaam niet aan de conferentietafel zouden
mee-aanzitten. Met het voorschrift voor de bestuursleden om zonder
last of ruggespraak hun beslissing te nemen heeft deze verhouding,
zoals wij gezien hebben, niets te maken.

Wat vereist wordt, is bij de bestuursleden van de vrije organisaties
in verscheidene bedrijfstakken reeds in ruime mate aanwezig: de daad-
werkelijke bereidheid om verder te zien, dan de enge belangen van de
eigen partij en oog te hebben voor de gezamenlijke belangen, d.i. ook
voor de belangen van de wederpartij. Voorzeker, deze bereidheid kan
en moet nog groeien, maar dat zal zij slechts doen, als haar daartoe de
kans geboden wordt. Wie ermee wil wachten de regeling van de
arbeidsvoorwaarden aan de publiekrechtelijke lichamen toe te ver-
trouwen, tot er geen enkel risico meer is, zal er nooit aan toekomen.

Voor de vrees, dat de groei van de P.B.O. de ondergang betekent van
de vrije organisaties bestaat naar onze mening geen redelijke grond.
In de P.B.O. zien wij, zoals in het volgend hoofdstuk nog nader zal
worden uitgewerkt, het doortrekken van de natuurlijke ontwikkeling,
die zich in het bedrijfsleven heeft voorgedaan. Heel deze ontwikkeling
stuwt naar permanente lichamen, waarin de vertegenwoordigers van
de werkgevers en van de werknemers in wederzijds overleg hun zaken
regelen. Toch heerst er in het bedrijfsleven een merkwaardig conser-
vatisme met betrekking tot de handhaving van verouderde vormen.
In de meeste bedrijfstakken is men reeds lang aan de periode van
overleg toe. Practisch is het de partijen allang niet meer mogelijk in
elkaar op de eerste plaats de tegenstander te zien. Zij móeten over-
leggen. Maar velen schrikken er voor terug hieruit de consequenties
te trekken en de vorm met de werkelijkheid in overeenstemming te
brengen, d.i. het overleg te institutionaliseren. En zelfs in de bedrijfs-
takken, waar dit wel gebeurd is en waar de bedrijfsorganisatie in
buitenwettelijke vorm reeds tientallen van jaren heeft bestaan en
gewerkt, neemt men er genoegen mee, dat formeel het hele gebouw
van de bedrijfsorganisatie iedere twee of drie jaar gesloopt wordt (einde
van de C.A.O.) en vervangen door een nieuw.9 Met de mogelijkheid,

s P. Borst, o.c.,;;z.
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dat de samenwerking wel eens uit elkaar kan springen, houdt men
in de practijk geen rekening. Maar toch gaat men dóór de samen-
werking afhankelijk te houden van een C.A.O. met beperkte geldig-
heidsduur. Men verlangt naar een duurzaam bedrijfsrecht, maar toch
is men er huiverig voor de C.A.O. onder te brengen in de publiek-
rechtelijke bedrijfslichamen, die hiervoor de geëigende vorm bieden.

Zeer duidelijk is deze terughoudendheid om de vorm met de werke-
lijkheid in overeenstemming te brengen aan de dag getreden in het-
geen zich afgespeeld heeft rond de z.g. schildersclausule.~o Aanvan-
kelijk waren de werkgevers- en de werknemersorganisaties in het
schildersbedrijf (en enkele andere bedrijfstakken) het eens geworden
over de oprichting van bedrijfschappen voor de onderscheiden
bedrijfstakken. Aan het bestuur van het bedrijfschap wilden zij echter
slechts de algemeen verbindend-verklaring van de C.A.O., nadat die
buiten het bedrijfschap om tot stand was gekomen, overlaten. Maar
bij de meerderheid van de Organisatie-commissie van de S.E.R. kon
deze constructie geen genade vinden. Zij meende, dat deze regeling in
strijd was met de Wet op de Bedrijfsorganisatie.

Dat de door de schilders voorgestelde regeling met de letter van de
wet in strijd zou zijn, kunnen wij niet wel inzien. „De Onderneming"
schreef o.i. terecht: „De vraag is feitelijk onbeantwoord gelaten,
waarom de keuze alleen beperkt zou dienen te blijven... tussen:
niets verordenen en het ~onder enige restrictie verordenen van de lonen en de
andere arbeidsvoorwaarden. Waarom mag men niet, wanneer dit
gewenst wordt, bij wijze van middenweg, als verordenende bevoegd-
heid opnemen : het algemeen verbindend verklaren voor het bedr~f van in een
c.a.a. geregelde arbeidsvoorrvaardenl" il

Dat deze beperking echter in strijd is met de geest en de bedoeling
van de P.B.O., kunnen wij wel onderschrijven. De P.B.O. bedoelt een
diepgaande structuurverandering van de maatschappij vorm te geven.
Gemeenschappen van bedrijfsgenoten, die tot nu toe formeel tegen-
over elkaar stonden, gaan hun organische plaats in de maatschappij
innemen. Van deze visie blijft bij een bepaling van de arbeidsvoor-
lo Men zie hiervoor: De Katholieke Werkgever, z April t9S3; De Ondememing,
z3 December i953: Sociale Voorlichting, Januari i954; F. J. H. M, van der Ven, Bedrijfs-
leven en Democratie(Leiden i9S5). ISI-Sz.
11 De nieuwe „Schildersclausule". De Ondememing, z3 December i953.
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waarden, waar reeds alles in kannen en kruiken is, voordat het
bedrijfschap eraan te pas komt, niet veel over. De taak van het
bedrijfschap blijft een formaliteit. De levende werkelijkheid ont-
wikkelt zich buiten de P.B.O. om.

In de S.E.R, had zich intussen een meerderheid verenigd op een
oplossing, waarin de verordenende bevoegdheid van het bestuur van
het bedrijfschap t.a.v. de lonen en de andere arbeidsvoorwaarden
(evenals t.a.v. de vakopleiding en de vaststelling van een getals-
verhouding in ondernemingen) niet zou ingaan, voordat alle bij het
bedrijfschap betrokken organisaties daartoe hun toestemming ver-
leend hadden :„De overlating van de regeling of nadere regeling van
de onder b, c en d omschreven onderwerpen of onderdelen daarvan
neemt eerst een aanvang na een daartoe strekkende, in het Mede-
delingenblad Bedrijfsorganisatie bekend te maken verklaring van het
bestuur. De verklaring wordt niet afgelegd dan nadat de op sociaal
terrein werkzame organisaties, die krachtens artikel 73, tweede lid,
van de Wet op de Bedrijfsorganisatie zijn aangewezen tot het benoe-
men van leden van het bestuur, het bestuur daartoe hebben verzocht."

Deze clausule werd door de Minister voor de Publiekrechtelijke
Bedrijfsorganisatie terecht in strijd geacht met art. 93, 6e lid, van de
Wet op de Bedrijfsorganisatie. De voorgestelde clausule bood immers
geen enkele zekerheid, dat de verordenende bevoegdheid van het
bedrijfschap op sociaal terrein ooit een aanvang zou nemen. De orga-
nisaties zouden het verzoek daartoe wel eens ad kalenda.rgraeca.rkunnen
uitstellen, waardoor van overeenstemming over de overlating van de
regeling van de lonen eigenlijk niet meer gesproken kon worden. In
feite zou aldus de regeling gedelegeerd worden aan de werkgevers-
en werknemersorganisaties. De bezwaren van de Minister leidden tot
hernieuwd overleg. Het bleek onmogelijk alle organisaties er toe te
bewegen aan de door haarzelf aan te wijzen bestuursleden van het
bedrijfschap verordenende bevoegdheden te verlenen met betrekking
tot de genoemde onderwerpen. Ten slotte vond men een uitweg in de
volgende clausule - in de wandeling bekend als de „overgeschilderde
schildersclausule": „De overlating van de regeling of nadere regeling
van de in het eerste lid, onder b, c en d bedoelde onderwerpen, of van
onderdelen daarvan, neemt een aanvang na een daartoe strekkend, in
het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie bekend te maken besluit van
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de Sociaal-Economische Raad, doch uiterlijk vier jaren na inwerking-
treding van dit instellingsbesluit. Alvorens te besluiten hoort de Raad
het bestuur van het bedrijfschap."

Voorzeker geen fraaie oplossing! Er is slechts bereikt, dat één of
twee organisaties het gebruik maken van de verordenende bevcegd-
heid op sociaal terrein niet meer kunnen tegenhouden. Of het bedrijf-
schap na verloop van de termijn van vier jaren er werkelijk tce zal
overgaan de lonen en andere arbeidsvoorwaarden bij verordening te
regelen staat nog geenszins vast. Als enkele belangrijke organisaties
zich blijvend verzetten, is het wel zeker dat de verordenende bevcegd-
heid van het bestuur van het bedrijfschap een dode letter blijft. De
Wet op de Bedrijfsorganisaties ruimt aan het element van de vrij-
willigheid terecht een brede plaats in. Alleen wanneer een aantal
bedrijfstakken er toe overgaan de C.A.O. door verordeningen te ver-
vangen, mogen wij de hoop koesteren dat hun voorbeeld de overige
bedrijfstakken ook over de drempel heen zal trekken.

Met de verhouding tussen de publiekrechtelijke bedrijfslichamen en
de vrije verenigingen is het niet aldus gelegen, dat de vrije organisaties
noodzakelijk meer aan invloed mceten verliezen naarmate de publiek-
rechtelijke organen aan invloed winnen. Het is o.i. mogelijk aan de
P.B.O.-organen m.n. met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden vèr-
gaande bevcegdheden te verlenen zonder de reële invloed van de vrije
organisaties in dezelfde mate aan te tasten. Het is mogelijk een werk-
wijze te vinden, waarbij de betekenis van beide lichamen op een
evenwichtige manier tot haar recht komt.

Waarop berust dan de terughoudendheid van het vrij georgani-
seerde bedrijfsleven om tot instelling van publiekrechtelijke lichamen
met reële bevoegdheden over te gaan? In een aantal bedrijfstakken
komt deze houding voort uit de huivering van de organisaties om zich
definitief te binden. In zover dit bedrijfstakken zijn, waar men met
duurzame samenwerking nog geen ervaring heeft opgedaan, is deze
houding verklaarbaar. Slechts van een groei naar sociale volwassen-
heid, zoals in paragraaf 2 van het vierde hoofdstuk is uitgewerkt,
mogen wij hier uitkomst verwachten. Ten slotte moet ook hier de
overtuiging doorbreken, dat willekeur met betrekking tot de regeling
van de arbeidsvoorwaarden niet langer verantwoord is.
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Waarom ook in bedrijfstakken, waar reeds jarenlang een georgani-

seerde samenwerking bestaat, nog geaarzeld wordt tot instelling van

publiekrechtelijke lichamen met verordenende bevoegdheid op het

gebied van lonen en andere arbeidsvoorwaarden over te gaan, is

minder duidelijk. Met de oprichting van een permanent orgaan van

samenwerking is de beslissende stap eigenlijk al gezet. Zij zijn over de
drempel heen. De gedachte aan de mogelijkheid om de vrijheid te

hernemen speelt hier practisch niet meer mee. Indien de partijen het

over de oprichting van een samenwerkingsorgaan eens zijn geworden,

hebben zij niet de bijgedachte dit na verloop van enige tijd weer te

laten vervallen. Het instituut is niet in het leven geroepen voor de
regeling van enkele incidentele kwesties, het is uit zijn aard permanent.

Met het bovenstaande willen wij níet suggereren, dat er met de

instelling van een publiekrechtelijk bedrijfslichaam slechts formele

veranderingen plaats vinden, terwijl de zaken materieel gelijk blijven.
Het nieuwe element bestaat hierin, dat bij de verordening een tegen-
stemmende minderheid kan worden gebonden. De aarzeling van de

organisaties komt dan ook vooral voort uit de vrees om in het bestuur

van het bedrijfschap overstemd te worden.
Deze vrees lijkt ons niet meer verantwoord. Wij wijzen op een

tweetal feiten. Op de eerste plaats, indien niet alle partijen zich met

een C.A.O. verenigen, moet in de huidige organisatie van de loon-

vorming het College van Rijksbemiddelaars de knoop doorhakken,

zodat men zich als minderheid toch ook vergeefs verzet. Vervolgens,

de vrees om overstemd te worden is in vele bedrijfstakken allang niet

meer in overeenstemming met de werkelijke ontwikkeling van het

overleg. Men heeft geleerd met de opvattingen van de wederpartij en

a fortiori met de wensen van de organisaties aan de „eigen zijde" van

de conferentietafel rekening te houden.
De materiële veranderingen, die de overgang naar een bedrijfschap

met verordenende bevoegdheid met betrekking tot de lonen en de
andere arbeidsvoorwaarden met zich meebrengt, trekken de evolutie,
die reeds plaats gevonden heeft, logisch door. De omstandigheden
dringen de organisaties steeds meer tot overleg. Is het overleg eenmaal
ineenvaste vorm gegoten, dan is de kans op overeenstemming weer
aanmerkelijk groter geworden. Wij mogen verwachten, dat de publiek-
rechtelijke lichamen, die voor hun bestaan immers niet afhankelijk zijn
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van het tot stand komen van een C.A.O., de nauwe samenwerking der
partijen nog zullen bevorderen en de mogelijkheid van mislukking
van het overleg nog meer zullen inperken.

Toch is ook de P.B.O. geen panacee. Ook in de publiekrechtelijke
bedrijfslichamen kan het overleg vastlopen. De gevaren, die wij in de
derde ~ van het vierde hoofdstuk hebben geschetst, zijn wel te ver-
minderen, maar niet uit te schakelen. Weliswaar staat het de werk-
nemersorganisaties in het huidige stelsel van geleide loonvorming,
waarin de goedgekeurde of opgelegde lonen geen minima maar fi~ca
zijn, niet vrij tot staking over te gaan. Maar indien men de loonvor-
ming weer geheel vrij zou laten, dan zouden ook de organisaties van
de werknemers, zelfs bij het bestaan van bedrijfslichamen met ver-
ordenende bevoegdheid op sociaal terrein, hun vrijheid van staking
weer terugkrijgen. Formeel zijn de bonden immers geen constitueren-
de elementen van de P.B.O. Zij zijn en blijven juridisch privaat-
rechtelijke, onafhankelijke verenigingen.12

Intussen zijn staking en ook uitsluiting al heel slecht met de geest
van de P.B.O. in overeenstemming te brengen. Reeds in i93~ stelde
DiENrER voor de bedrijfsorganisatie in het boekdrukkersbedrijf vast,
dat er „een instantie behoort te bestaan, welke een bindende uitspraak
heeft te doen, indien de onderhandelingen vast zouden zijn gelopen."13
In i ~ 5 z heeft ;BoxsT op de Christelijk Sociale Conferentie ook voor de
P.B.O. verplichte arbitrage verdedigd. Ofschoon het gevaar niet
geheel en al denkbeeldig is, dat de werkgevers en de werknemers juist
door het bestaan van een arbitrage-instantie in hun pogingen om zelf
tot overeenstemming te geraken zullen verslappen, zo menen wij toch,
dat dit gevaar terwille van het grote goed van de bedrijfsvrede op de
koop toe genomen moet worden. Er is echter geen reden om aan te
nemen, dat dit geval zich meer zal voordoen dan bij de huidige loon-
politiek, waar het College van Rijksbemiddelaars bij moeilijkheden een
beslissing kan nemen.

In het eerste hoofdstuk hebben wij ons afgevraagd, in hoeverre de
organisaties van werkgevers en van werknemers in voldoende mate
van verantwoordelijkheidsbesef blijk zullen geven om hun taak bij
1z F. J. H. M. van der Ven, Vakvereniging en Werkstaking (Nijmegen-Utrecht i9Sz), i4.
la H. Diemer, De Ontavikkeling der Bedrijfsorganisatie, 52; P. Borst, o.c., 338-34i.
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de werking van de P.B.O. naar behoren te vervullen. Het minste, dat
men kan zeggen is, dat er geen reden is om aan te nemen, dat de ver-
houdingen in een wettelijk geregelde publiekrechtelijke orde stroever
zullen zijn dan bij een niet wettelijk gereglementeerde samenwerking.
Integendeel, de duurzaamheid van de institutie zal er ongetwijfeld toe
bijdragen het overleg te vergemakkelijken. Voor de bedrijfstakken,
waar het overleg reeds vaste vorm had aangenomen, zien wij geen
reden de oprichting van publiekrechtelijke lichamen met verorde-
nende bevoegdheid op het gebied der lonen en andere arbeidsvoor-
waarden langer uit te stellen. In bedrijfstakken, waar het contact tot
nu toe met min of ineer ernstige wrijvingen gepaard is gegaan, doen
de partijen er beter aan nog niet tot de oprichting van bedrijfs-
organisaties over te gaan, of zo zij dit al doen, précaire onderwerpen
als de regeling van de arbeidsvoorwaarden voorlopig buiten de
P.B.O. te houden, tot het rijpingsproces verder gevorderd is.

Van het georganiseerde bedrijfsleven mag men een grote mate van
verantwoordelijkheid op sociaal terrein verwachten. Wij zijn echter
tevens van mening, dat de P.B.O. de aanwezigheid van bemiddelende,
leiding gevende en in laatste instantie beslissende organen m.b.t. de
loonvorming niet overbodig maakt, zolang de overheid een politiek
van volle werkgelegenheid voert. Een zekere mate van co~rdinatie
van de lonen is het noodzakelijk complement van een volle werk-
gelegenheidspolitiek.

Thans heeft de regering besloten aan het in brede kringen van het
bedrijfsleven geuite verlangen naar vrijere loonvorming in principe
gehoor te geven. Over de vraagstukken die hiermee in verband staan,
zullen wij in de volgende paragraaf enkele opmerkingen maken.

C 2. OPMERKINGEN OVER DE VRIJEAE LOONVORMING

Ondanks de loyale medewerking van de organisaties aan de gebonden
loonpolitiek, de soepele wijze waarop het overleg tussen het bedrijfs-
leven en de overheidsinstanties gevoerd wordt, en de waardering voor
de bereikte resultaten, hebben de meeste werkgevers- en werk-
nemersorganisaties in het huidige stelsel altijd een noodzakelijk
kwaad gezien. Slechts de bij het N.V.V. aangesloten organisaties
hebben de strak geleide loonpolitiek - zowel wat de organisatorische
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vorm als de inhoud ervan aangaat - van het begin af inet instem-
ming begroet, niet slechts als een kwestie van practische nood-
zakelijkheid maar ook van principiële voorkeur.l'

Aanvankelijk richtten de bezwaren van de meeste organisaties zich
minder tegen de strakke co8rdinatie van de loonvorming, die met de
rentabiliteitsverschillen tussen de bedrijfstakken (en ondernemingen)
nauwelijks rekening hield, dan tegen de sterke invloed van de overheid.
Doch metdeverbeteringvan de economische toestand, die na i 9 S i steeds
duidelijker aan de dag trad, werden ook de stemmen van degenen die bij
de loonbepaling meer rekening gehouden wilden zien met de econo-
mische situatie van de bedrijfstakken en ondernemingen, steeds luider.

De combinatie van de eis van gelijke beloning voor (technisch)
gelijkwaardige prestaties en de eis van volledige werkgelegenheid kan
immers niet anders betekenen dan dat de marginale bedrijfstakken en
ondernemingen maatgevend zijn voor het algemeen loonniveau. Alleen
door bij de loonbepaling meer rekening te houden met de rentabiliteit
is het mogelijk het algemeen welvaartspeil van de arbeiders op korte
termijn te verbeteren, zij het dan dat deze welvaartsverhoging niet
(en niet in gelijke mate) aan alle arbeiders ten goede komt.is

Van de andere kant wilden alle bij de loonvorming betrokken orga-
nisaties om redenen van practische of principiële aard toch een zekere
mate van cobrdinatie handhaven. Niemand wilde meer terug naar de
geheel vrije loonvorming van vóór i 940.

1~ Sprekend narnens het N. V. V. verklaarde C. A. F. Lammers op het eerste Congres van
den Arbeid: ,,...wij menen, dat de loonpolitiek die thans wordt gevolgd en welke in het
algemeen de strekking heefr..., dat voor gelijksoortigen arbeid een gelijksoortig loon
wordt betaald, een rechtvaardige verdeling van het weinige dat te verdelen valt, in de
hand werkt.... Het wil mij voorkomen, dat het College van Rijksbemiddelaars, zoals het
op het ogenblik functionneert, hierom opzo'n gcede manier kan werken, omdat hetoptreedt
niet als vertegenwoordiger van werkgevers of werknemers, maar als vertegenwoordiger van
het Nederlandse volk, dus ook van de consumenten. Daarom lijkt het mij beter dezen vorm
in stand te houden, dan dien prijs te geven voor een soortgelijken vorm, maar die overge-
laten wordt aan de werkgevers- en werknemersorganisaties. Ik meen, in tegenstelling tot den
inleider (de tcenmalige voorzitter van het College, Prof. Mr C. P. Romme), dat het vast-
stellen van lonen en prijzen... beter kan worden overgelaten aan de overheid dan aan het
bedrijfsleven. Ik hoop dus, in tegenstelling met Prof. Romme, dat hij nog lang op zijn
plaats mag blijven". (Verslagbcek van het Congres van den Arbeid, z8 November i945, 66).
la Verg. D. B. J. Schouten, Enkele beschouwingen over loon-, winst- en prijsvorming.
Maandschrift Economie XIX (i9S5). 289-z98.
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Hoe deze twee gezichtspunten, co~rdinatie en differentiatie, gecom-
bineerd konden worden, stond de betrokkenen allerminst duidelijk
voor ogen. Ook niet, hoe de invloed van de overheid en van het
bedrijfsleven tegen elkaar moesten worden afgegrensd.

Het is dan ook niet te verwonderen, dat de organisaties die voor
groter vrijheid pleitten, niet steeds de indruk gegeven hebben volko-
men zeker van hun standpunt te zijn. Zo gaven de vier centrale werk-
geversorganisaties in hun gemeenschappelijke verklaring van Juli
i~ S 3 als hun mening te kennen, dat na i J anuari i ~ S 4, behoudens uit-
zonderlijke omstandigheden, aan algemene loonmaatregelen niet meer
kon worden meegewerkt. Maar toen deze verklaring de onderhande-
lingen over het opvangen van de huurverhoging ongunstig dreigde te
beinvloeden, haastten de werkgevers zich uit te leggen, dat de ver-
klaring slechts in grote lijnen een bepaalde gedachtengang ter zake
van de toekomstige loonpolitiek schetste. In ieder geval hebben zij aan
de algemene loonronden van September i ~ 5 3 en September i~ 5 4 hun
medewerking nog verleend.

Met het door de Stichting van den Arbeid in October i ~ 5 4 uitge-
brachte „Rapport over de toekomstige Loonpolitiek" is het niet veel
anders gelopen. In de in dit rapport geschetste loonvorming was de
invloed van de overheid drastisch teruggedrongen. Op grond van
een periodiek te ondernemen analyse en prognose van de economische
situatie zou de S.E.R. de algemene richtlijnen voor de loonvorming
vaststellen. Tijdens de beraadslagingen in de S.E.R. zou de Regering
door middel van waarnemers gelegenheid hebben haar inzichten ter
kennis van het bedrijfsleven te brengen. De Minister zou verder de
bevoegdheid hebben het besluit van de S.E.R. te vernietigen of te
schorsen, terwijl hij bij onmogelijkheid om tot overeenstemming te
komen het laatste woord zou hebben. In de richtlijnen zouden de alge-
mene economische factoren, zoals werkgelegenheid, gemiddelde pro-
ductiviteit en gemiddelde rentabiliteit verdisconteerd zijn. Voor zover
de situatie m.b.t. deze factoren in de afzonderlijke bedrijfstakken ver-
schillend zou liggen (over de mogelijkheid tot ondernemingsgewijze
differentiatie bestond in het Bestuur van de Stichting geen een-
stemmigheid), zou hierin aanleiding gevonden kunnen worden om
van de richtlijnen af te wijken. Om het georganiseerde bedrijfsleven
ook bij de uitvoering van de loonpolitiek meer tot zijn recht te laten
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komen, wilde de Stichting de toetsing van loonvoorstellen aan de
richtlijnen opgedragen zien aan een vaste commissie van de S.E.R.,
de Loonraad, die in dit opzicht de taak en de bevoegdheden van het
College van Rijksbemiddelaars over zou nemen. Zouden de partijen
het niet eens geworden zijn en ook na bemiddeling niet tot elkaar te
brengen zijn, of zouden zij weigeren hun voorstellen volgens de aan-
wijzingen van de Loonraad te wijzigen, dan zou de Loonraad in uit-
zonderlijke omstandigheden, nl. alleen wanneer de algemene econo-
mische en sociale belangen het nodig maakten, een bindende regeling
kunnen opleggen. Ten slotte wilde de Stichting ook de mogelijkheid
van een algemene loonronde, door de Loonraad bij verordening voor
te schrijven, niet geheel uitgesloten zien, nl. indien er door bijzondere
omstandigheden schoksgewijze veranderingen in de kosten van
levensonderhoud zouden optreden, die niet volgens de normale pro-
cedure (d.i. verandering van de richtlijnen en bedrijfstaksgewijs
overleg) zouden kunnen worden opgevangen.

Ofschoon het rapport van de Stichting van den Arbeid, waarvan wij
hier slechts de hoofdlijnen hebben aangegeven, met medewerking
van de vertegenwoordigers van alle centrale organisaties was opge-
steld, was de eensgezindheid niet van lange duur. Na de publicatie
bleken er in de kring van het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond
bezwaren te bestaan tegen essentiële onderdelen van het ontwikkelde
systeem. M.n. vreesde men, dat vaststelling van de richtlijnen door de
S.E.R. zou leiden tot een algemene codificatie van de lonen, terwijl
ook het toekennen van verordenende bevoegdheid aan de Loonraad,
als gevolg waarvan algemene loonronden mogelijk zouden blijven,
overwegende bezwaren ontmoette.18 Op grond hiervan hebben ook
enkele andere organisaties hun vrijheid van handelen t.a.v. de voor-
stellen van de Stichting hernomen.

A1 bestond er dan veel verwarring en onzekerheid over de manier
waarop de vrijere loonvorming zou geschieden, over de wenselijkheid
ervan waren zowel de werkgeversorganisaties als de confessionele
werknemersbonden het eens. Bovendien had de motie-Romme van
zo October i ~ S; de kwestie nog in het politieke vlak getrokken.
Nadat ook de S.E.R. in een Advies inzake het vraagstuk van de toe-

le VerslagC.S.W.V. i954~~eedehalfjaaz),257.
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komstige Loonpolitiek 17 zijn (verdeelde) mening over de zaak had
gegeven, deed de Miruster van Sociale Zaken en Volksgezondheid in
de Memorie van Antwoord betreffende de begroting van zijn departe-
ment in December i ~ 5 f inededeling van de bereidheid van de Regering
om maatregelen in de richting van een vrijere loonvorming te nemen.

In overeenstemming met de opzet van deze studie zullen wij ons in
de volgende opmerkingen beperken tot de organisatorische aspecten
van een systeem van vrijere loonvorming.18 Daarbij zullen wij vooral
de vraag onder ogen zien, in hoeverre het verantwoord kan worden
geacht het zwaartepunt van de loonvorming zo sterk, als de Stichting
van den Arbeid en een(krappe) meerderheid van de S.E.R. voorstellen,
van de overheid naar het georganiseerde bedrijfsleven te verleggen.
De door het georganiseerde bedrijfsleven m.b.t. de vrijere loonvor-
ming gekoesterde denkbeelden hebben hun neerslag gevonden in een
drietal publicaties: het Advies van de S.E.R. inzake het in de naaste
toekomst te volgen systeem van Loonbeheersing van Maart i ~ 5 3 ls,

het bovengenoemde Rapport van de Stichting van den Arbeid van
October i~ S 4 en het eveneens reeds vermelde S.E.R.-advies inzake het
vraagstuk van de toekomstige Loonpolitiek van September i~s 5. Het
duidelijkst zijn de verschillende mogelijkheden naast elkaar gesteld in
het laatste vermelde advies van de S.E.R. Wij menen dan ook goed te
doen daarvan uit te gaan.

Zowel in de Stichting van den Arbeid als in de S.E.R. waren alle
partijen het erover eens, dat de volgende wenselijkheden zoveel
mogelijk dienden gerealiseerd te worden:
a de primaire verantwoordelijkheid voor de loonvorming dient zoveel

mogelijk te berusten bij het bedrijfsleven, waarbij de overheid als
hcedster van het algemeen belang een aanvullende taak heeft;

17 Publikaties van de Sociaal-economische Raad i95 S no. 4.
is Zowel de Stichting van den Arbeid als de S.E.R. onthouden zich terecht van het
noemen van bepaalde formules of marges. Het is een zaak van verstandig beleid en juiste
aansluiting bij de bestaande practijk. De beste beschouwingen over de materiële aspecten
van de vrijere loonvorming zijn o.i. te vinden in de rede „De Combinatie van Differen-
tiatie en CoSrdinatie in de Loonpolitiek", door P. C. W. M. Bogaers gehouden op het
Looncongres vande K.A.B., 3o November i 9 S S. (~ring en I,eiding XXIIi ( i g 5 5). 3 S 3-371).
Blijkens de opmerkingen van de afgevaardigde D. Roemers in de Tweede Kamer konden
de door Bogaers ontwikkelde denkbeelden ook in socialistische kring waardering vinden.
19 Publicaties van de S.E.R. i 9S 3 no- S.
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b het algemeen loonniveau dient steeds in overeenstemming te zijn
met de fundamentele economische en sociale factoren (werk-
gelegenheid, betalingsbalans, ruilvcet, een sociaal verantwoord
loonniveau) ;

c een zo grote mogelijkheid van differentiatie in de lonen en de
andere arbeidsvoorwaarden als met de coórdinatiegedachte in
overeenstemmir,g is te brengen.

Uitgaande van deze wenselijkheden gaan de in de S.E.R. levende denk-
beelden m.b.t. de organisatie en de uitvoering van de loonpolitiek op
korte termijn in twee hoofdrichtingen uiteen. De meerderheid van de
S.E.R. ziet de toekomstige ontwikkeling a.v.: op grond van een
analyse en prognose van de economische toestand worden de richt-
lijnen voor de loonvorming door de S.E.R. vastgesteld of gewijzigd,
terwijl het tcezicht op de practische loonvorming aan een vaste
commissie van de Raad, de Loonraad, moet worden toevertrouwd.
(Om het gevaar van formalisering van de richtlijnen te verminderen en
om te voorkomen, dat de richtlijnen hun karakter van interne beleids-
regels zouden verliezen, wil een minderheid ook de opstelling van de
richtlijnen aan de Loonraad toevertrouwd zien). Bij het vaststellen
van de richtlijnen zou de Regering van haar inzichten kunnen doen
blijken, zij zou de besluiten van de S.E.R. kunnen vernietigen of
schorsen en in laatste instantie zelfde richtlijnen kunnen voorschrijven.
Bij het hanteren van de richtlijnen echter, d.w.z. bij het goed- of
afkeuren van uit het bedrijfsleven opkomende regelingen en het in
bepaalde gevallen dwingend voorschrijven van regelingen, zou voor
de overheid geen plaats meer zijn. Slechts wanneer de toepassing van
de richtlijnen zodanig zou plaats vinden, dat daardoor het algemene
loonniveau in gevaar gebracht zou worden, zou de overheid kunnen
ingrijpen door stringenter voorschriften te verlangen m.b.t. de loon-
differentiatie en in het uiterste geval deze voorschriften zelf uit-
vaardigen.

Een belangrijke minderheid van de S.E.R. heeft tegen het hier voor-
gestelde systeem van loonvorming principiële bezwaren. Zij is van
mening, dat de bereidheid om verantwoordelijkheid te dragen aan de
voet van het bedrijfsleven nog te weinig ontwikkeld is (te veel bin-
dende regelingen, te veel aarzeling m.b.t. de oprichting van bedrijfs-
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lichamen en m.b.t. het tcekennen van verordenende bevcegdheden
inzake de regeling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden). Zolang
deze bereidheid in de lagere regionen van het bedrijfsleven nog niet
in voldoende mate bestaat, is het onjuist een toporgaan van het
bedrijfsleven met de door de meerderheid voorgestelde taak te be-
lasten. Bovendien zou aldus in de puhliekrechtelijke organisatie op een
essentiëel onderdeel van haar activiteit een centraliserend element
worden gebracht, hetgeen weinig vruchtbaar zou blijken te zijn voor
het tot ontwikkeling komen van de zo noodzakelijke onderbouw, i.c.
de bedrijfschappen. Zolang de grondslagen nog grotendeels ont-
breken, komt het de minderheid voorbarig voor de bovenbouw van
een apparatuur voor de uitvoering van de loonvorming in het kader
van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie tot stand te brengen.
Zij wil dan ook het thans toegepaste systeem van loonvorming
gehandhaafd zien, hetwelk een grotere mate van differentiatie des-
gewenst geenszins in de weg behoeft te staan.

Had de meerderheid reeds betwijfeld of aan de plaats van de over-
heid in het loonvormingsproces recht was gedaan door met de
Stichting van den Arbeid in de eerste der drie te realiseren wenselijk-
heden van een „aanvullende taak" te spreken, volgens de minderheid
is hier sprake van gedeelde verantwoordelijkheid, welke zich niet
beperkt tot een bepaald onderdeel van het loonvormingsproces, maar
zich in beginsel uitstrekt over het gehele gebied. Welk systeem van
loonvorming men ook kiest, nauwe samenwerking tussen het bedrijfs-
leven en de overheid is altijd noodzakelijk. Daar deze samenwerking
op het ogenblik in bevredigende mate gewaarborgd is door het nauwe
contact tussen de Stichting van den Arbeid en het College van Rijks-
bemiddelaars, verdient handhaving van het huidige toezichthoudende
orgaan de voorkeur boven de in het rapport van de Stichting (en door
de meerderheid) voorgestelde constructie, die al te ver buiten de reali-
teit van de dagelijkse practijk staat.

Ten slotte wijzen een aantal tot de minderheid behorende leden op
de moeilijkheden, waarvoor de leden van de Loonraad zouden gesteld
worden. Aan de werkgevers- en werknemersleden zou een niet te
aanvaarden verantwoordelijkheid worden opgedragen, wanneer men
rekening houdt met de omstandigheid, dat zij met de direct belang-
hebbenden in een vrij nauwe relatie staan. Ook de posítie van de
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Kroonleden zou zeer mceilijk zijn, vooral wanneer zich tussen de
beide andere grcepen van leden tegenstellingen voordcen. De verant-
woordelijkheid voor de te nemen beslissing zou dan geheel op de
Kroonleden neerkomen.

Naar het ons voorkomt, zijn de argumenten waarop de minderheid
haar mening grondt, uit principieel en practisch oogpunt zeer sterk.
Immers indien men van de overheid eist, dat haar sociaal-economische
politiek gericht is op het bereiken of handhaven van volledige werk-
gelegenheid, dan moet zij ook de eindverantwoordelijkheid dragen
voor het noodzakelijk complement hiervan, de bepaling van het loon-
peil, zowel wat betreft het opstellen van de richtlijnen als de hantering
ervan. Het benadrukken van de wenselijkheid, dat de primaire ver-
antwoordelijkheid voor de loonvorming zoveel mogelijk bij het
bedrijfsleven dient te berusten, mag aan de eindverantwoordelijkheid
van de overheid geen afbreuk doen. De betekenis van deze primaire
verantwoordelijkheid moet o.i. op de eerste plaats gezocht worden in
de bereidheid van het bedrijfsleven om de verantwoordelijkheid voor
de overeenkomstig de algemene richtlijnen en in gcedgekeurde
C.A.O.'s of bedrijfschapsverordeningen vastgelegde arbeidsvoor-
waarden zelf te dragen.

Een politiek van volledige werkgelegenheid kan nooit door het
bedrijfsleven alleen gevoerd worden, en zelfs niet op de eerste plaats
door het bedrijfsleven. Het sociale, economische, financiële en fiscale
beleid van de overheid moet daartoe de voorwaarden scheppen. Onder
de instrumenten, die de overheid in zekere mate moet kunnen mani-
puleren, is het loonpeil een van de belangrijkste. Daarom lijkt het ons
onjuist tegelijkertijd de eis te stellen van volledige werkgelegenheid
en tevens de taak van de overheid te beperken tot een repressief tce-
zicht op de loonvorming.

Wij menendan ook, datzelfs bij een volledig uitgebouwde en behoor-
lijk functionerende P.B.O. het primair stellen van de verantwoordelijk-
heid van het bedrijfsleven de eindverantwoordelijkheid van de centrale
overheid niet kan opheffen. Of inen er in dat geval voor de practijk niet
mee zou kunnen volstaan, dat de vaststelling en de tcepassing van de
richtlijnen aan het georganiseerde bedrijfsleven zou worden overge-
laten, terwijl de Regering zich beperkt tot het geven van informatie
en het uitoefenen van een repressief toezicht, is een andere kwestie.
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Het benadrukken van de eindverantwoordelijkheid van de overheid
wil natuurlijk niet zeggen, dat de vaststelling en de hantering van de
richtlijnen van bovenaf en zonder overleg met het bedrijfsleven zouden
moeten geschieden. Dit is in de na de oorlog gevoerde loonpolitiek
ook allerminst het geval geweest. Misschien is het zelfs mogelijk het
samenspel tussen het bedrijfsleven en de overheidsinstanties nog
soepeler te doen verlopen.

Een uiterst belangrijk aspect raakt de minderheid aan, waar zij over
de verantwoordelijkheid van de leden van de Loonraad komt te
spreken. De taak en de bevoegdheden, die nu door een overheids-
orgaan, het College van Rijksbemiddelaars, worden uitgeoefend,
zouden in eerste instantie worden overgedragen aan de S.E.R., maar
wat de uitvoerende taak betreft via een volledige delegatie aan de
Loonraad. In verband met de toepassing van de richtlijnen ziet de
meerderheid van de S.E.R. voor de overheid geen directe taak meer
weggelegd. Met de Stichting van den Arbeid rekent de meerderheid
van de S.E.R. dit tot de autonome bevoegdheden van de Loonraad.

In werkelijkheid is niet alleen de vaststelling van de richtlijnen maar
ook de hantering ervan een nationale taak. Zelfs bij de huidige loon-
politiek, waarbij rentabiliteitsoverwegingen nauwelijks meespelen,
baart de neiging van de bedrijfstakken om zich aan elkander op te
trekken grote moeilijkheden. Ofschoon tot nu toe van vele bedrijfs-
takken op dit punt een redelijke mate van medewerking is verkregen,
is het allerminst te verwachten, dat de druk waaraan de toetsende en
beslissende instantie blootstaat, bij groter mogelijkheid tot differen-
tiatie lichter zal worden. Daarom zal het nog noodzakelijker zijn dan
voorheen, dat de personen die met deze taak belast zijn, zich gedekt
weten door het hoogste gezag. Het is bovendien de vraag, of inen er
anders de juiste personen voor zal vinden.

Over de practische kwestie, of verplaatsing van de bevcegdheden
van het College van Rijksbemiddelaars naar het toporgaan van het
georganiseerde bedrijfsleven de verwezenlijking van de P.B.O. zal
versnellen, zoals de meerderheid van de S.E.R. meent, of vertragen,
kan men uiteraard van mening verschillen. Dit lijkt ons nauwelijks het
geval met de volgende kwestie. Het streven is er momenteel op gericht
om, met handhaving van een verantwoord nationaal loonniveau, de
welvaart van de groep der werknemers als geheel te vergroten. Vrij
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algemeen is de overtuiging gevestigd, dat dit door middel van alge-
mene loonronden niet of nauwelijks meer te bereiken is. Bovendien
zullen wij de ruimte voor een algemene nominale loonsverhoging, die
er in ons kostenpeil internationaal gezien nog mocht zitten, hard nodig
hebben voor „het doen verdwijnen van het belangrijkste nog bestaan-
de kunstmatige element in ons prijzenstelsel, te weten het veel te lage
peil der woninghuren." Eo De enige mogelijkheid om tot reële ver-
beteringvan de welvaart der werknemers tegeraken is te zoeken in loon-
differentiatie, d.w.z. dat die arbeiders meer gaan verdienen voor welke
de loonsverhoging uit de winst betaald kan worden. De moeilijk-
heden waar men op kan rekenen, wanneer bij technisch gelijke presta-
ties de een meer verdient dan de ander (of liever de andere minder
verdient dan de een), behceven hier niet opnieuw uitgewerkt te worden.
De vraag is, welke instantie zal een ruimere mate van differentiatie
aandurven? Waar dreigt minder gevaar, dat het niet in de richting van
een loonsverhoging over de hele lijn zal gaan? Wie zal eerder „ja"
kunnen zeggen, omdat hij zich ook sterk en onafhankelijk genoeg
vcelt om zo nodig „neen" te zeggen? Zo gezien kan de keus tussen
het onafhankelijk van het bedrijfsleven staande College van Rijks-
bemiddelaars en de grotendeels uit vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven bestaande Loonraad niet moeilijk zijn. Met de redactie
van „Economisch-statistische Berichten" zijn wij dan ook van mening,
dat een verantwoorde differentiatie beter bereikt zal worden door de
bestaande organisatie van de loonvorming vooralsnog te handhaven. E1

Men dcet er gced aan bij het zoeken naar een oplossing voor de
naaste toekomst de formele en materiële aspecten van de loonpolitiek
van elkaar los te maken. Momenteel is meer differentiatie bij de loon-
vorming het meest urgent. Wat de organisatie van de loonvorming
betreft, wij menen in de voorgaande hoofdstukken te hebben aan-
getoond, dat er op vele punten een hoopgevende ontwikkeling is te
constateren, maar men doet er verkeerd aan deze ontwikkeling te
willen forceren.

~ Verslag van de Nederlandse Bank over t 9 S 4.17-
Zl Economisch-statistische Betichten i954. ~49-~52.
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Hoofdstuk VI

DE LOONVORMING IN DE MODERNE VOLKSHUISHOUDING

rt DE vooRnFGnnNnE hoofdstukken hebben wij eerst een beschrij-
I ving en analyse gegeven van de feitelijke loonvorming en ver-
volgens enkele opmerkingen gemaakt over het loonvormingsproces
in de toekomst. Ten slotte willen wij beproeven het gewonnen
inzicht te verdiepen door de verkregen resultaten te confronteren met
meer algemene tendenzen, die wij in de moderne maatschappij menen
waar te nemen. Met name stellen wij ons voor aannemelijk te maken,
dat uit de sociaal-economische ontwikkeling van de moderne maat-
schappij zelf de krachten voortkomen, die de werkgevers en de vak-
verenigingsbestuurders tot een dieper besef van hun sociale verant-
woordelijkheid en tot blijvende samenwerking dringen.

Alvorens hier echter toe over te gaan, willen wij eerst enige aandacht
wijden aan de opzienbarende studie, die Dr J. PsN enkele jaren
geleden in het licht gaf.l In deze studie doet Psrr een poging het
loonvormingsproces in een sluitend systeem van begrippen samen te
vatten. Bovendicn schenkt P~v uitgebreide aandacht aan een aantal
auteurs, die vóór hem getracht hebben het onderhandelingsproces te
belichten. Zowel PErt als de door hem geanalyseerde auteurs (EDGS-
woRrx, BILIMOVIC, Hlcxs en ZEUrx~) gaan uit van de veronder-
stelling, dat beide marktpartijen bij de bepaling van het loon vrij zijn
van overheidscontróle. Dit is echter voor Pr:,iv geen onoverkomelijke
mceilijkheid, aangezien hij de geldigheid van zijn theorie uitdrukkelijk
handhaaft voor het geval, dat „de overheid op krasse wijze in de loon-
vorming ingrijpt"(zonder nochtans het overleg tussen de partijengeheel
uit te schakelen).2 Daar ook de gedachten van „labor economists"

1 J. Pen, De Loonvorming in de modeme Volkshuíshouding. T'heorie der Collectieve
Loononderhandelingen (Leiden i95o).
a o.c.,4z;verg.;oi.
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als Ross, die op de motieven en het gedrag van de arbeiders-
vertegenwoordigers een geheel nieuw licht geworpen hebben, in het
boek van P~.r volledig tot hun recht komen, is er alle reden het in het
tweede, derde en vierde hoofdstuk verzamelde en geschifte materiaal
met de theorie van PEN te confronteren.

4 I. COLLECTIEVE LOONVORMING ALS MACHTSPROBLEEM

Zoals wij in hoofdstuk I reeds hebben aangegeven, bakent P~v zijn
probleemstelling af door een onderscheid te maken tussen de interne
en de externe begrenzing van de loonpolitiek. De interne begrenzing is
het loonpeil (en de verdere arbeidsvoorwaarden), dat elk der partijen
zich vrij ten doel stelt te bereiken. Waarom elke partij zich een bepaald
loon of een bepaalde loonsverhoging als wenselijk voorstelt, inte-
resseert PEN slechts indirect. De vertegenwoordigers van de arbeiders
zullen zich waarschijnlijk sterk laten leiden door de door Ross
beschreven irrationele, politieke motieven. Bij de werkgevers zullen
vermoedelijk de rentabiliteitsverwachtingen een belangrijke rol
spelen. De lonen, die de partijen zich door deze en soortgelijke
motieven geleid als ideaal stellen, zijn voor PEiv een datum. Zij vormen
de interne, door de partijen vrij gestelde grenzen, waarbinnen het
loon uiteindelijk moet komen te liggen.

De lonen, die iedere partij in gedachten heeft, zullen in het algemeen
niet samenvallen. Het is duidelijk, dat de arbeiders eerder op een
hoger, de werkgevers eerder op een lager loon zullen aansturen. Hoe
lager het loon is, dat de werkgevers bereid zijn te betalen, des te
minder aantrekkelijk wordt een contract voor de leiders van de vak-
beweging, des te groter de kans op een conflict (staking). Mutatis
mutandis zullen de werkgevers een uitsluiting prefereren boven een
contract, zodra de looneisen van de vakvereniging een bepaalde
bovengrens overschrijden. Door deze grenzen wordt de contractzone,
d.i. de speelruimte waarbinnen de partijen tot overeenstemming
kunnen komen, bepaald.3

De (subjectieve) betekenis, die elke partij aan een contract bij een
bepaalde loonvoet en aan een conflict hecht, noemt PErr de ophelimi-
teit van het contract resp. van het conflict. Voor elke partij bestaat er

s o.c., Iz~.
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een loonvcet,waarbij een contract geengroter ophelimiteit heeft dan een
conflict. Schroeft de tegenpartij nu haar eisen nog iets hoger op, dan
is het conflict een feit. Elke partij streeft ernaar een voor haarzelf zo
gunstig mogelijk resultaat te bereiken en zal daarom proberen de
tegenpartij naar de uiterste grens van de contractzone te drijven. Waar
het loon binnen deze zone nu precies zal komen te liggen, wordt
bepaald door de werking van druk en tegendruk, die de partijen op
elkaar uitoefenen.

De onderhandelende partijen kunnen elkaar onder druk zetten,
omdat zij in een positie van wederzijdse afhankelijkheid verkeren.
De vakvereniging kan de werkgevers economisch nadeel toebrengen
door het aanbod van arbeid terug te houden, de werkgevers kunnen
de vakverenigingen en de arbeiders onder druk zetten door de werk-
gelegenheid terug te houden. In de mogelijkheid om schaarse goederen,
voor welker verkrijging het ene subject zich van het andere afhankelijk
weet, terug te houden ziet P~v nu het wezen van de economische
macht.4

In het onderhandelingsproces oefenen de partijen hun economische
macht uit door te dreigen de werkgelegenheid resp. het arbeidsaanbod
terug te houden. De moeilijkheid is, dat geen van beiden weet, welke
de uiterste grens is, tot waar de andere nog wil gaan. Bovendien
kunnen tijdens het onderhandelen de waarderingen van de partijen
voor een contract of een conflict voortdurend veranderen. Het onder-
handelingsproces verloopt dus in een sfeer van onzekerheid, onder-
handelen betekent het nemen van risico. Men moet de positie van de
tegenstander (d.i. de waarde die hij aan een bepaalde loonvoet en aan
een conflict hecht) zo goed mogelijk schatten. Dit inzicht in de positie
van de tegenpartij noemt PEN de correspectiefunctie. Hoe beter de
onderhandelaar zich in de positie van zijn tegenstander weet in te
leven, des te beter zal hij ceteris paribus in staat zijn het loon op een
voor hem gunstige manier te beinvloeden.

Hiermee zijn alle elementen, die bij het onderhandelingsproces een rol
spelen, aangegeven :„Om een nauwkeurige verklaring van het gedrag
(der onderhandelaars) te geven, zal men de instelling van het subject ten
aanzien van het risico en de ophelimiteitsfuncties moeten kennen, als-
mede de ophelimiteiten van de tegenpartij en de correspectiefunctie." S

~ O.C., IÓff. b O.C., 220.
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De instelling van het subject ten aanzien van het risico behoeft nog
enige nadere toelichting. Zelden of nooit immers zal men het risico
objectief, neutraal of „actuarisch" beoordelen. De een zal geneigd zijn
het risico van een conflict te onderschatten. In dit geval noemt Pr~
zijn strijdlust groot. Zo iemand zal in het stellen van zijn eisen heel wat
verder gaan dan een voorzichtig man verantwoord acht. Als er een
contract tot stand komt, zal de strijdlustige onderhandelaar met een
voor zijn partij gunstiger resultaat uit de bus komen dan de bedacht-
zame onderhandelaar. Daar staat tegenover, dat een strijdlustig onder-
handelaar meer kans loopt, dat de onderhandelingen in een conflict
eindigen.

Het onderhandelingsproces heeft nu de functie de inzichten en prefe-
renties van de twee partijen in wederzijdse beïnvloeding zodanig te
veranderen, dat beiden bij dezelfde loonvoet menen geen verdere
voordelen meer te kunnen behalen.ó

Bij de ontleding van dit beinvloedingsproces ontmoeten wij voor-
eerst de strijdlust. Het eerste element hiervan is de wijze, waarop de
onderhandelaars het risico waarderen, neutraal, te hoog of te laag?
Deze risicowaarderingsfunctie is een typisch psychisch gegeven, en dus
voor beinvloeding van buiten niet bijzonder vatbaar. De strijdlust
hangt echter ook af van de waardering, die men heeft voor een
bepaald loon of een conflict. Hoe hoger het ter tafel zijnde loon is, des
te kleiner de strijdlust van de arbeiders, des te groter die van de werk-
gevers. Men zal dus trachten de waarde van de voorgestelde loonvoet
in de ogen van de tegenpartij te verhogen. De onderhandelaar zal er
nadruk op leggen, dat zijn voorstel ook voor de tegenstander meer
waarde heeft dan deze zelf wel denkt. Deze handelwijze zal men
vrijwel steeds aantreffen, maar zij biedt slechts beperkte mogelijk-
heden: veel indruk zullen de goedgemeende raadgevingen van de
tegenstander uiteraard niet maken. Echte uitoefening van economische
macht heeft hier ook nietplaats. Men tracht slechts de doeleinden, die de
wederpartij zich vrij gesteld heeft, te veranderen. Het is een kwestie
van beïnvloeding van de interne begrenzing van de loonpolitiek.

Van economische macht is wel sprake, wanneer de partijen bij het
doen van een bepaalde stap in het onderhandelingsproces rekening
moeten houden met de mogelijkheid van een conflict. Dit risico is

~ o.c., ss;-sM
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afhankelijk van de schatting, die de onderhandelaar maakt, van de

netto-contractophelimiteit van zijn tegenstander, d.i. van de verge-
lijking tussen de waarde van een bepaalde loonvoet en de waarde van
een conflict.' Enerzijds zal de onderhandelaar dus trachten de positie
van zijn tegenstander zo goed mogelijk te schatten. Anderzijds zal hij

zijn tegenstander in de waan trachten te brengen, dat hij aan diens
voorstellen nauwelijks waarde hecht, terwijl een conflict hem weinig
zorgen baart. Hij zal zich derhalve zo gaan gedragen, dat de tegenpartij
geen verdere eisen meer durft stellen uit vrees een conflict uit te
lokken. Door voorgewende verbazing of verontwaardiging zal hij

de tegenpartij in de waan brengen, dat de uiterste grens van de toe-
geeflijkheid is bereikt. In werkelijkheid echter hebben de voorstellen
van de tegenpartij voor onze onderhandelaar nog wel zoveel waarde,
dat hij ze boven een conflict prefereert. Slaagt hij er inderdaad in de
tegenpartij aldus te misleiden en te overbluffen, dan zal hier de over-
eenkomst tot stand komen en onze onderhandelaar kan zich met een
overwinning geluk wensen. Doorziet de onderhandelingspartner het
spel, dan zal deze de aanval doorzetten, de ander zal zijn schijnhouding
van onverzoenlijkheid moeten laten varen. Hier dreigt dan echter
het gevaar, dat er prestige-elementen in het geding komen. De ene
partij ziet geen kans meer zich zonder verlies van waardigheid op een
bescheidener positie terug te trekken, het conflict krijgt plotseling
voor hem een zeer hoge ophelimiteit, de staking of uitsluiting is onver-
mijdelijk geworden. Hier doen de in de gedachtengang van PE,rr zeer
belangrijke z.g. ludieke factoren zich gelden, die in de waarderingen van

de partijen plotseling grillige veranderingen kunnen teweeg brengen.
Het zo juist besproken vermogen om zich in de positie van de tegen-

stander in te leven en de eigen contractophelimiteit zo gering mogelijk
voor te stellen (dus met succes de schijn te wekken, dat men op het
punt staat de onderhandelingen af te breken), „lijkt wel de meest
wezenlijke kant van de onderhandelingsbekwaamheid. Deze manipu-
latie is immers het wezen van de afdreiging, waarop de machtsuit-
oefening berust." 8

Met weglating van de mathematische vormgeving menen wij in het
bovenstaande de kern van P~s theorie te hebben weergegeven. PErr

' o.c., z;o. e o.c., z37.
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werkt met een volkomen indifferent welvaartsbegrip. Hij sluit de
mogelijkheid, dat de onderhandelaars redelijke doeleinden nastreven,
niet uit. Maar het zwaartepunt van zijn theorie ligt toch in de opvat-
ting, dat indien de onderhandelaars van hun eisen iets laten vallen,
dit komt omdat zij wijken voor de dreigementen van de tegenpartij.
P~.r wordt niet moede te herhalen, dat afdreiging in beginsel aan ieder
onderhandelingsproces ten grondslag ligt.9 De effectiviteit van het
dreigement hangt uiteraard af van de indruk, welke men weet te
wekken omtrent de waarschijnlijkheid, dat er een conflict zal volgen.
Angstaanjaging en overbluffing, misleiding en maskering moeten de
tegenpartij in de waan brengen, dat het de onderhandelaar ernst is met
zijn dreigementen.lo

De vraag is, wat wij met deze theorie kunnen aanvangen voor de
verklaring van de loonvorming in Nederland. Ofschoon P~v bij de
opbouw van zijn theorie uitgaat van volkomen vrije loonvorming,
meent hij toch, dat zijn theorie met slechts zeer geringe wijzigingen kan
worden toegepast op constellaties, waarin de overheid het laatste
woord heeft.

Op het eind van zijn boek geeft de auteur zelf aan, hoe hij zich de
toepassing van zijn theorie op een arbeidsmarkt, die onderhevig is aan
overheidsingrijpen, denkt. Hij veronderstelt, dat de loonvoet door
middel van verplichte arbitrage van overheidswege zal worden vast-
gesteld indien partijen het onderling niet eens kunnen worden. „Het
essentiële van de economische machtsuitoefening, namelijk het
dreigen met de terughouding van het economisch goed door de onder-
handelaars, komt hier te vervallen." 11 Daarmee is echter nog niet alle
machtsuitoefening van de onderhandelaars over elkaar uitgesloten.
Het dreigement, waarmee zij elkaar nu te lijf gaan, is het doen instellen
van arbitrage. In de geest van PErr kunnen wij ons de onderhandelin-
gen als volgt denken. Elk der partijen zal ernaar streven een voor hem
gunstiger contract af te sluiten, dan wat hij van arbitrage verwacht.
Enerzijds zal de onderhandelaar in geen geval verdere concessies doen
dan de loonhoogte die hij van arbitrage verwacht. Anderzijds zal hij
zijn tegenstander in de waan trachten te brengen, dat deze er wijs aan

~ o.c., 177, zoi, zo3. 227. z41. z47. 304.
io o.c., i83, zoi, zo3, z31~ z34. zg6.
ii o.c., 3oi.
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doet zijn voorstellen te accepteren, aangezien hij van de overheid toch
geen betere regeling heeft te verwachten. Is het waarschijnlijk, dat de
overheid een voor de eerste partij ongunstige beslissing zal nemen,
en wordt deze waarschijnlijkheid door de andere partij doorzien, dan
is de kans groot, dat er geen overeenkomst tot stand komt. De tweede
partij zal de aanval immers doorzetten en de eerste zal niet het odium
op zich willen laden, dat hij vrijwillig in een voor zijn leden ongunstig
contract heeft toegestemd.

Men kan niet ontkennen, dat deze en soortgelijke gevallen in de na-
oorlogse loonvorming zijn voorgekomen. Wij menen echter in de
voorgaande hoofdstukken aannemelijk gemaakt te hebben, dat zij
eerder uitzondering zijn dan regel, en zeker niet karakteristiek genoemd
kunnen worden voor de onderhandelingen in de Stichting van den
Arbeid en in de beter georganiseerde bedrijfstakken.

De zaken liggen heel wat ingewikkelder. In het algemeen streefden
allen naar redelijke arbeidsvoorwaarden. Gaan we na hoe dit streven
gerealiseerd werd, dan is het nuttig de besprekingen op tweeërlei
vlak uit elkaar te houden :

i het overleg tussen de werkgevers- en de werknemersorganisaties;
2 het overleg tussen de gezamenlijke partijen aan de ene en het

College (c.q,. de Looncommissie van de Stichting) aan de andere
zij de.

Ad i. Natuurlijk zullen de arbeiders eerder overvragen, de werk-
gevers eerder onderbieden. Dit hoort nu eenmaal tot het ritueel.lz
Toch vonden de partijen elkaar ongetwijfeld veel gemakkelijker dan
vóór de oorlog en ook gemakkelijker dan door Ross en PErr gesugge-
reerd wordt. In het vierde hoofdstuk hebben wij de redenen hiervan
aangegeven. Wij kunnen er daarom mee volstaan er hier in het kort
aan te herinneren. Zonder twijfel is het overleg tussen de partijen aan-
zienlijk vergemakkelijkt door de gunstige algemene economische
situatie, waardoor al deze jaren practisch volle werkgelegenheid heeft
geheerst; meestal had men zelfs met een uitgesproken krappe arbeids-
markt te rekenen. De werkgevers waren gemakkelijk bereid enige
loonsverhoging toe te staan, mede omdat zij toch wel in staat zouden

Is K. E. Boulding, T'he organizational Revolution (New York Igs;), IOf-I06.
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zijn deze in de prijzen door te berekenen. Toch zijn de werknemers-
organisaties met de eisen, die de politiek van volle werkgelegenheid
aan hen stelde, zeker niet lichtvaardig omgesprongen. Waarschijnlijk
kan men stellen, dat de bonden erin geslaagd zijn het reële loon op te
voeren tot het grensproduct van de nationale productiehuishouding.I3
Maar dit neemt niet weg, dat het in vele gevallen mogelijk zou zijn
geweest een belangrijk hoger loon te bedingen, zelfs zonder de werk-
gelegenheid in bepaalde bedrijfstakken ernstig in gevaar te brengen.

A1 heeft derhalve de gunstige conjunctuur het overleg gemakkelijker
gemaakt, het wordt er niet door verklaard. Ook in het buitenland
heerste over het algemeen deze gunstige economische situatie, maar de
ontwikkeling van de industriële verhoudingen vertoont daar een heel
wat minder vreedzaam verloop. Dat ons economische leven een hoge
mate van vrede gekend heeft, moet dan ook naar onze mening mede
verklaard worden door de factoren, die wij onder „sociale volwassen-
heid" hebben samengevat en uit de ver doorgevoerde institutionali-
sering van het overleg. Bij deze verhoudingen is er voor angstaan-
jaging en afdreiging weinig plaats. De samenwerking wordt immers
onmogelijk gemaakt, indien één der partijen zijn wensen, koste wat het
kost, wil doordrijven. Dit betekent, dat de lonen, waaraan elke partij
optimale betekenis hecht, niet al te ver uit elkaar liggen, en dat beide
partijen bereid zijn wat toe te geven om wille van de samenwerking. In
de terminologie van P~rr : de toppen van de ophelimiteitscurven van
elke partij liggen dicht bij elkaar, terwijl de curven in de buurt van
de top een zeer geleidelijk stijgend en dalend beloop hebben.

In de bedrijfstakken, waar de samenwerking gelnstitutionaliseerd is,
behoort een conflict nauwelijks tot de reëel verwachte mogelijkheden
- al is het natuurlijk nooit uitgesloten. Beide partijen zijn tot samen-
werking overgegaan, omdat zij eigen zaken in eigen handen willen
houden, en omdat zij de overtuiging hebben, dat zij door strijd meer te
verliezen dan te winnen hebben. De wil tot samenwerking verzet er
zich tegen de dreiging met een conflict te gebruiken om de ander tot
tcegevendheid te brengen. In de terminologie van PEN kunnen wij
zeggen, dat het conflict voor de onderhandelende partijen geen
positieve ophelimiteit heeft.

Ia Verg. D. B. J. Schouten, Sociale Verzekering en economische draagkracht der Neder-
landse Volkshuishouding(Tflburg 1953), II-Ij.
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Heeft het bij dergelijke verhoudingen nog zin de preferentie van de
partner te doen verschuiven, dan gebeurt dit eerder langs de weg van
vreedzame discussie. De onderhandelaar zal erop wijzen, dat hij bij

zijn voorstellen wel degelijk rekening houdt met de belangen van de
ander, terwijl de voorstellen van de tegenpartij hem in grote moei-
lijkheden brengen. Van dreiging met afbreken van de onderhandelin-
gen zal slechts bij hoge uitzondering sprake kunnen zijn, aangezien dit
ten enen male onverenigbaar is met de geest van samenwerking, die
beiden tezamen heeft gebracht. Wij herinneren aan de verslagenheid,
waarmee de partij en in de Stichting van den Arbeid zich uI I ~ f I
realiseerden, dat zij nu afzonderlijk met de Regering moesten gaan
praten.

Hetzelfde geldt voor de tactische manoeuvres van blufen misleiding,
waardoor men de tegenpartij wil imponeren en zijn eigen positie
verbergen. Deze manoeuvres, waarin PErt de kern van het onderhande-
lingsproces ziet, zijn inderdaad kenmerkend voor de slecht georga-
niseerde bedrijfstakken. Heeft de bedrijfstak echter eenmaal een zekere
graad van organisatorische volwassenheid bereikt, dan is deze manier
van doen voor de samenwerking levensgevaarlijk. Het vertrouwen
waarop de samenwerking berust, is onverenigbaar met de verdenking
van dubbel spel en misleiding.

Ad 2. De definitieve vaststelling van de lonen geschiedt niet door de
werkgevers- en de werknemersorganisaties, maar door het College
van Rijksbemiddelaars, na advies van de Looncommissie van de
Stichting van den Arbeid. Hier vinden wij de door PEN geschetste
gang van zaken in gewijzigde en gematigde vorm terug. Ondanks de
verantwoordelijkheid voor de nationale belangen, waarvan de partijen
blijk geven, vertonen de aan het College ter goedkeuring aangeboden
overeenkomsten gewoonlijk de neiging de richtlijnen te doorbreken.
Weliswaar hebben de partijen reeds tijdens de onderhandelingen hun
voelhorens bij het College uitgestoken, zodat zij de inzichten van het
College kennen. Maar zowel de gunstige conjunctuur als de goede
verhoudíngen dragen ertoe bij, dat men toch graag probeert enigszins
gunstiger arbeidsvoorwaarden te verkrijgen. Wordt de overeenkomst
dan aan het College van Rijksbemiddelaars voorgelegd, dan trachten
de partijen in broederlijke eensgezindheid het College te overbluffen
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en in de waan te brengen, dat zij met minder niet tevreden kunnen
zijn: zij hebben de situatie niet meer in de hand; als het College hun
voorstellen niet accepteert, kunnen zij voor de gevolgen niet instaan
enz. Daartegenover houdt het College zich groot: „Laat ze dan maar
gaan staken. Maar zolang er gestaakt wordt, wordt er niet meer
gepraat." Daarop kunnen de organisaties het natuurlijk niet laten aan-
komen. Zo erg was het dreigement nu ook weer niet bedoeld! Een
bindende regeling in plaats van een goedgekeurde C.A.O. wensen zij
ook niet. Zij laten blijken, dat zij ook wel met iets minder tevreden zijn.
Men gaatweerpraten. Soms brengen de partijen nog een nieuwargument
naar voren. Soms is het College bereid in de looncijfers van een ofandere
groep, of in de secundaire arbeidsvoorwaarden nog enige wijziging toe
te laten. Ten slotte zijn het bedrijfsleven en het College het eens.

PErr wil een theorie opbouwen, die in staat is alle mogelijke onder-
handelingssituaties te verklaren, onverschillig hoe de onderhandelaars
zich gedragen of door welke motieven zij geleid worden. Hier steekt
de methodologische opvatting achter, dat het de taak van de weten-
schap is mogelijkheden aan te wijzen. De wetenschapper levert een
„box oftools", een begrippen-instrumentarium, waarbinnen de werke-
lijkheid gevangen kan worden. Uitdrukkelijk beperkt P~v zich hiertce:
„tool making", niet „tool using" is de opzet van zijn studie.14 Het is
echter niet te verwachten, dat voor elke reële situatie álle begrippen
nodig zijn, noch dat zij overal in dezelfde combinatie of in dezelfde,
eenzinnige betekenis gebruikt moeten worden.

Nu kan men formeel het na-oorlogse loonvormingsproces met
behulp van de door PEN ontwikkelde kategorieën ongetwijfeld ver-
klaren, maar eerder als een grensgeval dan als het normale geval. In
de voor Nederland karakteristieke situatie zijn de voor PErrs theorie
centrale begrippen als conflictophelimiteit, strijdlust, dreiging en mis-
leiding tot op hun grenswaarde geslonken. Dit is echter een tamelijk
onbevredigende situatie. Wat meer en meer de normale toestand blijkt
te zijn, wordt in deze theorie slechts als een grensgeval verklaard.
Werkelijk inzicht eist, dat de theorie gebouwd is op het normale
geval, terwijl de uitzondering er bij wijze van grensgeval nog juist
ondergebracht moet kunnen worden.

14 Pen, o.c., ; i.
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Men kan grote eerbied hebben voor het meesterstuk van logisch
denken, dat PErt verricht heeft 15, toch menen wij dat voor een
werkelijke verdieping van het inzicht in de moderne loonvorming
eerder een andere weg moet worden ingeslagen. Waarom krijgt het
conflict steeds minder practische betekenis? Waarom nemen over-
reding en overtuiging de plaats in van dreigementen, redelijkheid de
plaats van willekeur, directe beinvloeding de plaats van misleiding van
de wederpartij ? Deze vragen worden niet afdoende beantwoord met
een verwijzing naar de noodtoestand, c.q. de gunstige toestand van de
Nederlandse economie, of naar de leiding van de overheid bij het
loonvormingsproces. A1 zijn deze elementen zeker van betekenis
geweest, de diepere verklaring van de specifieke kenmerken van de
moderne loonvorming schijnt ons te liggen in de ontwikkeling, die
zich voordoet in de wereld van de werkgevers en de werknemers zelf.
In de volgende paragrafen zullen wij deze ontwíkkeling schetsmatig
aangeven, terwijl wij in de slotparagraaf nog verder zullen ingaan op
de betekenis van het geïnstitutionaliseerde overleg.

~ 2. DE VERANTWOORDELIjKHEID VAN DE ONDERNEMER

Het economisch stelsel van ongereglementeerde vrijheid, dat de
Klassieken voor ogen stond, vond zijn ultima ratio in het vertrouwen,
dat er van de volledige economische vrijheid voor de maatschappij als
geheel gunstiger resultaten, d.i. meer en beter gespreide stoffelijke wel-
vaart, waren te verwachten dan van welk ander stelsel van maat-
schappelijke behoeftenvoorziening ook. Met zovele andere i~de
eeuwse idealen vond dit optimisme zijn einde in de eerste wereldoorlog.
16 Terecht prijst F. J. de Jong het werk van Pen als „een heroische en oorspronkelijke
poging van een helder denker en gced systematicus..." „Het is een boek op internationaal
peil". ( Een mogelijk beginpunt van een weg uit de prijstheoretische impasse. De Econo-
mist, 99e jaarg. ( 195 t), 8oL) Aangezien wij de verklaring van de specifieke kenmerken van
de moderne loonvorming in een andere richting zoeken, kunnen wij voorbijgaan aan een
mceilijkheid, die Pen in een latere publicatie zelf tegen zijn theorie maakt. Zijn theorie

is nl. niet in staat de gang van zaken op een volkomen bevredigende manier te verklaren,
wanneer er tegelijkertijd over meer dan één grootheid onderhandeld wordt, b.v. over de
loonvcet en een pensicenplan. Dit is een emstig gemis, aangezien de onderhandelingen in
de practijk bijna altijd over verschillende punten tegelijk gevcerd worden. (J. Pen, A
General Theory ofBargaining. American Econ. Review, XLII, 195z. 41-4z).
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J. M. KEYNES' „The End of Laissez-faire" 16 zou men de proclamatie
kunnen noemen van de ondergang van het geloof in de onbeperkte
economische vrijheid en in het onbeperkte winstbejag.

Na de eerste wereldoorlog zijn er zowel in de houding van de over-
heid als in die van de ondernemers grote veranderingen te consta-
teren. De overheid wordt zich meer en meer bewust van haar taak om
leiding te geven aan de ontwikkeling van het economisch leven.
Vooral sinds de grote economische crisis van de dertiger jaren en
KEYNES' General Theory is de overheid uit de economie niet meer
weg te denken. Ongetwijfeld niet zonder verband met de zich uit-
breidende bemoeiingen van de overheid met het economisch leven 17
zijn de leiders der ondernemingen zich ervan bewust geworden, dat
hun verantwoordelijkheid zich veel verder uitstrekte dan tot het
nastreven van een zo groot mogelijke winst. In het volgende willen
wij - zonder naar volledigheid te streven - op enkele punten van deze
ontwikkeling wijzen.

In „De Verantwoordelijkheid in de Onderneming" kon CossErr-
xnGEN in i~z7 de modeme onderneming nog omschrijven als een
zelfstandige doel-organisatie gericht op winst.18 In tegenstelling met
de economische activiteit van de natuurlijke persoon, waar de behoef-
tenbevrediging doel en de winst slechts prikkel was, zag hij de
moderne onderneming door het winststreven als zelfstandig doel
gekarakteriseerd. Niet gebonden aan de beperktheid en de grilligheid
van de menselijke persoon, is de onderneming er consequent en onver-
zadigbaar op uit haar winsthonger te bevredigen. „Losgemaakt van
elke rem, kan dat winststreven nu tot het oneindige stijgen, practisch
alleen gebonden door de technische mogelijkheid." 18 De werkelijke
homo economicus is de zelfstandige onderneming. Waar geen mens

I" London Igz6.
I' Voor de bemceiingen van de overheid met het economisch leven in de jaren tussen
de beide wereldoorlogen verwijzen wij naat: J. Tinbergen, De Les van dettig jaren
(Amsterdam 1946); P. A. Elaisse, De Nederlandse Handelspolitiek (Utrecht 19Sz):
H. Vos en J. C. Wijnmaalen, Overheidswerkzaamheid, overheidsfinanciën en inkomens-
verdeling (Utzecht Igsz); A. de Graaff, De Industrie (Utrecht Iggz); B. Cheaot, Or-
ganisation économique de 1'Etat (Paris IgSI).
Is M. J. H. Cobbcnhagen, De Verantwoordelijkheid in de Ondememing (Roetmond
19z7), Hoofdst. II.
~ Cobbenhagen, o.c., z;.
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tce in staat is, dat volbrengt de onderneming: zich bij al haar doen en
laten alleen te laten leiden door de winstverwachting.

Deze doelstelling geeft aanleiding tot een drievoudige antinomie:~
i tussen het winstdoel van de onderneming en de maatschappelijke

behoeftenvoorziening ;
2 tussen de onderneming als zelfstandige grootheid enerzijds en de

groepen, die binnen de onderneming zijn samengebracht, anderzijds;
3 tussen de groepen binnen de onderneming onderling.

De oplossing van de conflicten, die hierin besloten liggen, ziet
Coss~xnGEN in overheids-maatregelen, „die ten slotte geen ander
doel hebben dan deze nieuwe organismen ook juridisch de plaats te
geven, die ze economisch reeds langer irinamen, de publiekrechte-
lijke." 21

A1 is de vrijheid van de onderneming in de loop der jaren door talrijke
wettelijke bepalingen ingeperkt, een publiekrechtelijke status heeft
men er niet aan gegeven. Ook de door de socialisten voorgestelde
methode om het onbeteugelde winstbejag van de particuliere onder-
neming in de kíem te smoren, is niet gevolgd: socialisatie en nationa-
lisatie van de particuliere onderneming zijn uitzondering gebleven.

Het is er ons in deze paragraaf om te doen het na-oorlogse loon-
vormingsproces te zien in het licht van de veranderde maatschappelijke
constellatie. Wij kunnen de relevante factoren slechts aanstippen. Wat
nu de door CossENxnGSi.r gesignaleerde tegenstellingen betreft zien
wij de volgende ontwikkeling. Daarbij zullen wij eerst de tweede en
derde antinomie van CosssrrxnGSN bespreken.

De reeds door KEn.rES, Coss~xAGEN e.a. geconstateerde scheiding
tussen de aandeelhouders van de N.V. en de directie zet zich verder
voort. Hoezeer de directeur juridisch nog steeds de ondergeschikte
van de aandeelhouders is, in feite voelt en gedraagt hij zich steeds
minder als zodanig. In plaats van als eigenaars, tot wier voordeel de
onderneming geleid moet worden, worden de aandeelhouders steeds
meer beschouwd als een bepaalde kategorie van kapitaalverschaffers,
die men tevreden moet houden met een volgens gangbare maatstaven

~ Cobbenhagen, o.c., z8-sq.
al Cobbenhagen, o.c., 33-34.
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redelijk geacht dividend, gewoonlijk slechts een betrekkelijk klein
deel van de gemaakte winst.22

De directie komt dus onafhankelijker te staan van de eigenaren van
de onderneming. Deze onafhankelijkheid van de directie is het teken
van de zelfstandigheid van de onderneming. Is deze ontwikkeling
samengegaan met een versterking van het winststreven? Hoe belang-
rijk de winst ook blijft als maatstaf van het succes van het gevoerde
beleid en als voorwaarde voor de groei van de onderneming, men kan
niet goed meer volhouden, dat in de volkomen verzelfstandigde
onderneming het winststreven een groter rol speelt dan in de meer
persoon-gebonden onderneming. In de zelfstandige onderneming laat
de directie zich door vele doeleinden leiden, doeleinden die de aandeel-
houders gewoonlijk slechts matig interesseren, of die zij zelfs als in
strijd met hun belangen beschouwen.

Boeten de aandeelhouders aan betekenis in, het personeel gaat in de
ogen van de directie een steeds belangrijker plaats innemen. De grote
bedrijfseconomische ontdekking van de laatste jaren is het inzicht,
dat voor het welzijn van de onderneming het moreel van de arbeiders
niet minder belangrijk is dan de financiering, de productie-techniek,
de organisatie, de inkoop- en afzetpolitiek.2a

Voelen de arbeiders zich thuis in het bedrijf? Weten zij zich recht-
vaardig behandeld? Hebben zij de overtuiging in hun menselijke
waardigheid gerespecteerd te worden? Het bedrijfsleven is tot de
ontdekking gekomen, dat de productiefactor „arbeid" een factor sui
generis is.24 De arbeider is nu eenmaal geen automaat, die alleen zijn
as J. M. Keynes, The End of Laissez-faire, 43; A. C. M. van Keep, De Dividendpolitiek
(Leiden i95o); Ch. Glasz, De tegenwoordige Positie van het Aandeel in Nederland. Econ.-
stat. Berichten, ;Se jaarg. (i95o). 97z-975.
sa Van de overvloedige literatuur over de „human relations in industry" verwijzen wij
naar: F. J. Rcethlisberger and W. J. Dickson, Management and the Worker (Cambridge,
Mass. t949); Elton Mayo, The social Problems of an Industrial Civilization (Boston i945):
idem, The human Problems of an Industrial Civilization (Boston i946); G. W. Cleeton,
Making Work Human (Antioch Press 1949): D. Horringa, Individu en Grcep in het
moderne Bedrijf (Assen z.j.); R. A. Jongbloed, Ef)iciency en Menselijkheid (Ned. Inst.
voor Eff., Amsterdam i 947).
8~ Het belang van deze ontdekking wordt eerst recht duidelijk, wanneer men zich reali-
seert, dat Knight nog in rgzr de volgende beschouwingen ten beste kon geven: „To con-
clude this brief discussion of the productive services, we may merely notice the invalidity
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spierkracht meeneemt naar de fabriek en zijn menselijke problemen
thuis laat liggen. De fabriek heeft de arbeider als mens ontdekt. Door
ervaring heeft zij geleerd, dat een goede geest onder de arbeiders de
productie meer doet stijgen dan duizend voorschriften. De arbeider te
laten voelen, dat hij vertrouwd en gewaardeerd wordt, is minstens zo
belangrijk als hem te laten merken, dat hij gecontroleerd wordt.
Notitie te nemen van de klachten van de arbeider werkt beter dan
hem berispingen toe te dienen.

Door verbetering van het arbeidsmilieu, door een uitgebreide sociale
dienst, door allerlei sociale maatregelen tracht men arbeiders en onder-
neming tot een hechte arbeidsgemeenschap tezamen te binden.2b De
moderne techniek is aan deze ontwikkeling zeker niet vreemd. Het
moderne bedrijf stelt een dilemma. Enerzijds vereist het een steeds
meer verfijnde organisatie van alle menselijke en zakelijke productie-
factoren. Anderzijds wordt de band tussen de arbeider en de productie-
middelen, en tussen de arbeider en het product steeds vager. De vol-
doening, die de arbeider beleeft aan het product, dat onder zijn
handen ontstaat, wordt steeds kleiner. De producten zijn collectieve
producten, niet geproduceerd door een individu, maar door een
organisatie, het bedrijf.2ó Het antwoord op dit dilemma is de bevor-
dering van de intermenselijke verhoudingen in het bedrijfsleven,
waardoor de arbeider zijn voldoening gaat vinden in de arbeids-
gemeenschap.

Dus zijn het dan toch winstoogmerken, die de ondernemer tot zijn
sociale maatregelen inspireren? Toegegeven kan worden, dat deze
sociale ondernemerspolitiek aanvankelijk meer was ingegeven door

of four commonly assumed grounds of distinction between labor and property services:
(t) Activity vs. passivity. It is characteristic of the enterprise organization that labor is
directed by its employer, not its owner, in a way analogous to material equipment. Cer-
tainly there is in this respect no sharp difference between a free laborer and a horse, not
to mention a slave, who would, of course, be property ...." (F. H. Knight, Risk, Uncer-
tainty and Profit. Series ofReprints. London i948, iz6).
Verg. ook K. E. Boulding, The organizational Revolution (New York i~sg), yo: „In
what might be called the „pure" wage system (which, of course, never has existed but
which is a useful „extreme case"), labor is regarded as a commodity like any other.n
zb Op de grenzen, waaraan dit streven eveneens om wil]e van de eerbied voor de mense-
lijke persoonlijkheid gebonden moet blijven, gaan wij hier niet in.
26 P. Drucker, The new Society (New York i95o). S.
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de verwachting van hoger productie dan door waardering van de
arbeidende mens en door het oprecht streven een ondernemings-
gemeenschap op te bouwen.27 Meer en meer heeft men echter de
ervaring opgedaan, dat het ook hier de geest is, die levend maakt.
De intermenselijke verhoudingen zijn tere planten. Het bedrijven van
sociale politiek met onzuivere bedoelingen is een streven, dat zichzelf
frustreert. De bedoelingen van een directie, die een sociale politiek

voert met bij-oogmerken - om de winst te vergroten, om de vak-

beweging te ondermijnen enz. - kunnen op de duur niet verborgen
blijven en zullen de afstand tussen het bedrijf en zijn arbeiders eer
vergroten dan verkleinen.

Om de verhouding tussen de sociale ondernemingspolitiek en het
winststreven te verstaan mcet men onderscheid maken tussen de
motieven, die tot oprichting van een onderneming aanleiding geven,
en de motieven, die werken wanneer de onderneming eenmaal bestaat.

Ofschoon zelfs bij de oprichting van een onderneming sociale motie-

ven niet altijd afwezig zijn, kan men toch rustig stellen, dat de onder-
nemer bij zijn beslissing of hij tot oprichting van een onderneming zal
overgaan, zich op de eerste plaats en meestal uitsluitend zal laten
leiden door de winstverwachting Maar àls de onderneming eenmaal

bestaat en een zekere graad van stabiliteit bereikt heeft, gaan de sociaal
bepaalde doeleinden niet minder zwaar wegen en stellen zij zich zelf-
standig naast het winststreven.28

Evenmin immers als het wezen van de onderneming uitgeput is met
de juridische bepalingen, die de rechten en plichten van de mede-

E7 Verg. A. Oldendorff, Sociale en Psychologische Arbeidsproblemen in de zelfstandige

Ondememing (Antwerpen r 940).
gs Een schrijver als K. E. Boulding poneert zonder meer het volgende: ,,...if it is the

business oE a firm to make profits, then clearly a firm will try to make as much profit as

it can. This principle of the maximizatlon ofproftt.r will guide us all through our discussion

of the theory of the firm". (Economic Analysis, Znd ed., New York i948, 4zz).

Terecht zegt echter K. Pzibram: „In more recent discussions considerable doubt has been

cast on the applicability of the maximization principle to the analysis of the normal beha-

viot of the business man." (Development of Economic Thought, Pattems of economic

Reasoning, in: Papers and Proceedings of the 65th Annual Meeting of the Amer. Econ.

Ass., Amer. Econ. Review, May i95 3. 251).
Gezien de overheersende drang naar zekerheid in Engeland merkt F. Hartog op: „Men

kan zelfs de vraag stellen, of de gewone economische analyse, welke gebaseerd is op het

winstmotief, hiet nog wel opgaat..." (Problemen der modeme economische Politiek,

r64



werkenden regelen, evenmin is haar doelstelling uitgeput met de winst.

Krachtens de gemeenschappelijke arbeid is de onderneming een socíaal

geheel 29, en nolens volens is de ondernemer gedwongen hiermee
rekening te houden. In tegenstelling met CossENxnGEN schijnt het ons
echter toe, dat de verzelfstandiging van de onderneming, en m.n. de
scheiding tussen aandeelhouders en directie, de realisering van deze
sociale doeleinden eer bevorderd dan verhinderd heeft. De „managerial
revolution" is aan deze ontwikkeling zeker niet vreemd. Terecht
legt VAN HEEx, in tegenstelling tot BuRNx.~ri, nadruk op het beroeps-
ethos van de manager, dat hem ertoe drijft een redelijk evenwicht te
zoeken bij de behartiging van de verschillende belangen, die aan zijn
zorg zijn toevertrouwd.30 Dit betekent, dat het ondernemerschap
trekken krijgt van het vrije beroep.31

Zuiver formeel zou men de sociale ondernemerspolitiek nog tot het
winststreven kunnen reduceren. Men zou nl. kunnen stellen, dat de
ondernemer van de verwachting uitgaat, dat zijn sociale politiek op de
duur het rendement van de onderneming zal vergroten of zelfs
ma~umeren. Dit is echter een irreële constructie. Hoogstens zou men
kunnen zeggen, dat de gemiddelde ondernemer een vaag vertrouwen
heeft, „dat de deugd uiteindelijk wel beloond zal worden", of m.a.w.
dat, wat goed is voor de arbeiders, ook wel goed zal zijn voor de
onderneming.32 Daar komt nog bij, dat het begrip ,.streven naar

Leiden t9S3, tzo). In gelijke zin spreekt ook de bedrijfseconoom J. Brands, Bedrijfsecono-
mische Verkenningen (Amhem t95o); men zie ook de aldaar vermelde literatuur, inzon-
derheid noot 36.
J. L. Mey en A. de Jong stellen als dcel van de bedrijfshuishouding in een op vrij ruil-
verkeer berustende maatschappij (niet de maximering van de winst maar) de handhaving
van de zelfstandigheid van de bedrijfshuishouding als economisch subject, waartoc een

continuele inkomensstroom een noodzakelijke voorwaarde vormt (Verg. A. de Jong,
De menselijke Factor in de Bedrijfshuishouding en de bedrijfseconomische Problematiek,
Leiden i954. ZI . 175, passim). Met deze stelling komt onze mening niet in strijd.
ao Verg. J. J. M. van der Ven, Medezeggenschap in de Ondememing. De Naamloze
Vennootschap, laazg. z9 (1 952), zo2.
~ F. van Heek, Klassen- en Standenstructuur als sociologische Begrippen (I.eiden 794g),
sz; verg. ook noot Br aldaar.
sl H. R. Bowen, Social Responsibilities of the Business man (New York i953)~ 95. Verg.
ook E. Bouvier S. J., Industrial Relations as a Profession ( Montreal i949).
a~ Verg. H. Thierry, De Bedrijfseconoom en de Mens in de Ondememing. Dc Naamloze
Vennootschap, laarg. z9 (1952), 183.
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maximering van de winst" lang niet zo duidelijk is, als men opper-
vlakkig zou vermceden.33 Hoe verder immers de tijdshorizon ver-
wijderd is, waarbinnen de ondernemer de winst tracht te maximeren,
des te minder inzichtelijk wordt het verband tussen het gestelde dcel
en de te kiezen middelen.

Wel kan men stellen, dat de sociale bewustwording niet bij alle
ondernemersfiguren even snel en even intensief verloopt. Ook hier
kennen wij voortrekkers. Zij markeren de weg. Hun opvattingen en
methoden worden nagevolgd, tot de minst vooruitstrevende onder-
nemers zich ten slotte gedwongen voelen de nieuwe bedrijfsver-
houdingen als normale arbeidsbetrekkingen te aanvaarden.

Bij wijze van afronding van ons betoog mogen hier nog enkele
opmerkingen volgen over de eerste antinomie van CossErrxncErr.

Is de ontwikkeling misschien aldus verlopen, dat de ondernemers en
de arbeiders gezamenlijk trachten hun economische positie te ver-
beteren ten koste van het objectieve, maatschappelijke doel van de
onderneming, nl. het leveren van bijdragen tot de maatschappelijke
behoeftenvoorziening? Wordt de sociale ondernemingspolitiek ver-
haald op de consumenten?

In zekere zin is dit laatste natuurlijk waar: alle kosten van de produc-
tie moeten door de prijzen van de producten worden goedgemaakt.
Maar men mag dit zeker niet zó interpreteren, alsof het bedrijfsleven
zijn verplichtingen jegens de maatschappij in het geheel niet zou
erkennen. Ook hier menen wij een ontwikkeling naar redelijkheid en
verantwoordelijkheid waar te nemen. Daaronder verstaan wij een
prijs- en productiepolitiek, waarin de belangen van de producenten en
de belangen van het publiek op een evenwichtige manier verdiscon-
teerd zijn.

Uiteraard is het niet eenvoudig te zeggen, waarin de belangen van het
publiek in concreto bestaan. R. Bow~v geeft als een „tentative list of
goals" de volgende opsomming:

i een hoge levensstandaard, welke derhalve een hoge productiviteit
veronderstelt;

sa ~ A simple statement that managers try to maximize corporate proflts, as is frequently
assumed in economic theory, is almost meaningless". (H. R. Bowen, o.c., 8y).
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z economische vooruitgang, d.i. geleidelijke verhoging van de
levensstandaard;

3 stabiliteit van het economisch leven;

4 bestaanszekerheid voor allen die werken;
5 ordelijke en vreedzame regulering van de goederenstroom ter

voorziening in de maatschappelijke behoeften;
6 sociale rechtvaardigheid met betrekking tot de inkomensver-

deling en het scheppen van mogelijkheden tot vooruitgang op de
maatschappelijke ladder voor ieder individu;

7 vrijheid in de sfeer van productie en consumptie; vrijheid van
beroepskeuze en van vereniging;

8 gelegenheid voor het individu om zijn persoonlijkheid te ont-
wikkelen in en buiten zijn werk;

~ verbetering en bescherming van de woon- en levensgemeen-
schappen;

Io versterking van de nationale veiligheid;
i l een hoge morele integriteit in en buiten het zakenleven.34

Deze doeleinden lopen zeer uiteen en verdragen het niet, dat één ervan
- behalve het laatste - verabsoluteerd wordt. Het is duidelijk, dat de
realisering ervan zonder ingrijpende leiding van de overheid niet
mogelijk is. In deze korte schets willen wij er slechts de aandacht op
vestigen, dàt de ondernemer zich voor de verwerkelijking van deze
doeleinden mede-verantwoordelijk is gaan voelen.

De overtuiging, dat het bedrijfsleven sociale verplichtingen heeft, is
niet op een goede keer uit de lucht komen vallen. Zij hangt samen,
zowel met de inperking van het gebied van de vrije concurrentie als
met de toenemende overheidsbemoeiing.

De theorie van de vrije concurrentie verklaarde alle bezorgdheid voor
iets anders als het eigenbelang voor overbodig, ja zelfs voor afkeurens-
waardig. Diegene diende het algemeen belang het best, die er het
minst op uit was dit bewust te doen. Met de uitspraak van AnnM
SMITH :„I have never known much good done by those who affected

~ H. R. Bowen, o.c., 8 e.v.
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to trade for the public good", werd het gevoel van sociale verant-
woordelijkheid zelfs het stigma van hypocrisie opgedruktl 3s

Door de groei echter van het in de onderneming vastgelegde kapitaal
werd het steeds meer précair de regeling van de productie aan de vrije
concurrentie over te laten. Wanneer de vaste kosten een belangrijk
deel van de kostprijs uitmaken, werkt - vooral in een tijd van aflopen-
de conjunctuur - de vrije concurrentie averechts. In plaats van de
productie in te perken werkt zij juist de expansie in de hand. Niet
alleen de winst, maar het naakte bestaan van de producenten wordt
erdoor bedreigd. Uit lijfsbehoud werden de ondernemers ertoe
gedreven de vrije concurrentie meer en meer door afspraken, samen-
werking en aaneensluiting te doorkruisen. In deze sfeer ontwikkelde
zich vooreerst een gevoel van mede-verantwoordelijkheid voor de
bedrijfstak als geheel, zij het dan dat dit verantwoordelijkheidsgevcel
vooral gedragen werd door de angst om zelf ten onder te gaan.3s

Een overheid, die zich haar verantwoordelijkheid voor het gemene
welzijn bewust was, kon bij deze ontwikkeling, waardoor het de
ondernemers mogelijk werd een zelfstandige prijs- en productie-
politiek te vceren, niet werkeloos blijven toezien. Zou de consument
van deze concentratie van economische macht niet het slachtoffer
worden?

In een maatschappij, waar het economisch leven zich in minder snel
tempo beweegt, kan men hoofdzakelijk volstaan, met burgerlijk recht
en strafrecht. Houdt de ondernemer zich aan de wetten en gebruiken,
dan kan hij geacht worden zijn plicht gedaan te hebben. Wetten en
gebruiken veronderstellen echter, dat de situatie waarop zij zijn afge-
stemd een zekere duurzaamheid heeft. De wet heeft een zekere onver-
anderlijkheid en moet die ook hebben, wil de rechtszekerheid niet
verloren gaan.

In de moderne, dynamische maatschappij zien wij naast burgerlijk
recht en strafrecht een sterke uitdijing van het administratieve recht
optreden. De tegenwoordige economische ontwikkeling eist wetten,
a6 Wealth of Nations, B.1V, Ch. II. Wij zouden niet graag beweren, dat het econotnisch
liberalisme niet een hoge graad van persoonlijke moraliteit veronderstelde, verg. H. R.

Bowen, o.c., iq.
a" Verg. A. R. Bums, The Decline of Competition (New York iqgG); A. van Wagrnberg,
Over het Begrip Fair Competition in de Verenigde Staten van Amerika ('s-Hertogenbooch

2 939).
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waarbij aan de overheid in ruime mate de vrijheid wordt gelaten om

maatregelen te treffen. Voor een deel zijn dit kaderwetten, waarbij aan

een orgaan van de overheid regelende bevoegdheid wordt toegekend.

Vrij dikwijls is ook de weg gekozen, dat de wet algemene verbods-

bepalingen inhoudt met de bevoegdheid van de overheid om ont-

heffing te verlenen. In beide gevallen gaat het erom aan de overheid
een grote mate van handelingsvrijheid te verlenen. Wil men niet in een

alles regelende staat vervallen, waar de vrije ondernemer is uitge-

schakeld, dan blijft er slechts één uitweg: dat de ondernemers de

publieke functie, die zij in werkelijkheid bekleden, ook bewust erken-
nen en ernaar handelen.37 Terecht ziet J. M. Ct,ARx in deze vrij aan-

vaarde mede-verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke behoef-

tenvoorziening het enige „alternative to serfdom".38
De door COBBENHAGEN graag gebruikte terminologie zouden wij

willen wijzigen en zeggen, dat het fini.c operi.r van de onderneming

(het leveren van goederen en diensten voor de maatschappelijke
behceftenvoorziening) en het frni.r oj~eranti.c (de winst) parallel gaan

lopen.39 Deze beperking van het winststreven komt niet alleen van

a~ A. R. Bums, o.c., 45-4~-
as J. M. Clark, Altemative to Serfdom (New York i948), vooral ii8-i53. Deze verant-

woordelijkheid rust natuurlijk op de eerste plaats op de grote ondernemers (en vakver-

enigingsbestuurders), maar zij geldt in beginsel voor ieder individu, zoals de moraal-

theologie altijd geweten heeft. Verg. B. W. Dempsey S. J., The Roots of Business Res-

ponsibility. Harvard Business Review XXVII (i949). 393-404.
ao „The commonest formulation of the business goal is: to make as much money as

possible for the company or for the owners of the company.

This eapression, to be concrete and actionable, has to be given a timc dimension. For any

buta fly-by-night company it must mean largest sustained flow ofeamings for the company.

The economist sets as the goal of business aaivity the organizing of production and

distribution operations in such a way that they will provide the highest total output of

the goods andservices desired by the consumers.
A large and appazently increasing number of individual business leaders and business

organizations are today stating their objectives in essentially these same terms. This

acceptance may either be direct - as an explicit statement that such must be the goal of

business - or indirect - as an argument that the system of free enterprise under private

capitalism is good (or best) because it in fact promotes general material well-being. By

this criterion they aze willing to be judged.
There is substantial compatibility between maaimum profits ín the long run for capitalist

owaers and maaimum real incomes for the population taken as a whole". (E. G. Nourse,

Price Making in a Democracy (Washington, D. C. i944). 419.)
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buiten af - de overheid - maar ook van binnen uit. In een maatschappij
met beperkte concurrentie, die prijs stelt op de menselijke vrijheid, is
geen andere houding denkbaar. Het is te enen male onmogelijk de
menselijke waardigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid in de con-
sumptieve sfeer te laten gedijen, wanneer het eigenbelang en de win-
zucht in de sfeer van de productie slechts door een al-omvattende
overheidscontróle in bedwang gehouden kunnen worden.4o

Het blijft natuurlijk waar, dat de ondernemer in de eerste plaats de
verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen onderneming. Maar een
maatschappij, waar de behoeftenvoorziening nog altijd voor een groot
deel bepaald wordt door de particuliere ondernemer, gaat van de ver-
onderstelling uit, dat „de mensen op grote schaal bereid zullen zijn, de
gelegenheid die zij verkrijgen om hun eigen welvaart te bevorderen,
tevens te benutten voorde bevorderingvan dewelvaart van anderen."41

Het bovenstaande wil natuurlijk niet zeggen, dat de overheid de
leiding van het economisch leven gerust aan de zich van hun sociale
verantwoordelijkheid bewuste ondernemers (en hun organisaties) kan
overlaten. Wij willen zelfs niet beweren, dat het sociaal verantwoorde-
lijkheidsgevoel in brede lagen van de ondernemers reeds in voldoende
mate aanwezig is. In het algemeen zullen de ondernemers, aan zich zelf
overgelaten, de neiging hebben zoal niet de hoogste dan toch een te
hoge winst redelijk te achten. Maar ondanks alle kortzichtig eigen-
belang, dat wij nog te veel aan het licht zien treden, zijn wij toch van
mening, dat de mentaliteit van de ondernemers zich in de bovenge-
schetste richting ontwikkelt. Op de betekenis van deze mentaliteit voor
een bevredigende werking van de P.B.O. menen wij hier niet verder
te moeten ingaan.42

Deze maatschappij-vorm heeft men wel eens het „sociaal kapitalisme"
genoemd. Aan de andere zijde van de Oceaan spreekt men graag van
„American capitalism". Voor wie met VERnnRT het wezen van het
kapitalisme ziet in het gesanctioneerde streven naar onbeperkte

ao Verg. T. van der Kooy, Om Welvaart en Gerechtigheid (Wageningen t955)~ 4z: P. de
Bruin S. J., Economie (Roermond-Maaseik i94~). 34-3~-
al T. van der Kooy, o.c., 43.
a8 Wij herinneren aan de discussie tussen Minister van den Brink en „de negen hoog-
leraren". Verg. de artikelen in „Econ.-stat. Berichten" van S en [z Oct. i949: Hand-
Eerste Kamer, i949-1950, Zoo-zoi.
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winst 43, zal het duidelijk zijn, dat wij hier eigenlijk niet meer van
kapitalisme kunnen spreken.

In deze ontwikkeling zien wij een van de diepere oorzaken van de
bereidheid in ondernemerskringen om loyaal met de vakbeweging
der arbeiders samen te werken. Zoals uit de volgende paragrafen nog
duidelijker zal worden, betekent deze ontwikkeling een terugkeer in
nieuwe vorm van elementen, die voor oudere economische stelsels
kenmerkend waren: veiligheid, gebondenheid, bestaanszekerheid.44

C;. ONTWIKKELING IN DE VAKBEWEGING

Men is gewoon de vakbeweging als een sociale strijdorganisatie te
beschouwen. Ongetwijfeld is zij dit. Maar daarmee is haar wezen niet
uitgeput. Om dit te verstaan, mceten wij op de krachten, die de vak-
beweging in het leven geroepen hebben, dieper ingaan.

Zoals GoETZ BRiEFS in zijn klassieke verhandeling „Gewerkschafts-
wesen und Gewerkschaftspolitik" 45 aantoont, moet het ontstaan van
de vakbeweging verklaard worden uit het samentreffen van een
bepaald systeem van maatschappelijke voortbrenging en de aanwezig-
heid van een grote massa bezitloze arbeiders. Verondersteld is voor-
eerst een maatschappelijk stelsel, dat berust op het vrije zelfbeschik-
kingsrecht van het individu en dat bovendien aan de economische

93 J. A. Veraart, Kapitalisme en Katholicisme. Annalen van de Kath. Wetensch. Ver-
enigmg, 1931, afl.II, IOZ-I;j.
a' Voor de in deze paragraaf ontwikkelde ideeën verwijzen wij nog naar:
A. Borst Pzn., Medezeggenschap in de Ondememing ( Wat denkt U van de Mede-

zeggenschap?, Nijmegen, z.j., zs-4z).
R. Clémens, 1'Entreprise au point de vue économique et social ( I'Entreprise privée.
Union Intem. des Ass. Patr. Cath., Paris 1948, 83-9~).
J. F. Cronin, Catholic Social Principles ( Milwaukee 1950).
J. K. Galbraith, American Capitalism (Boston 195 z).
J. D. Grover, The Attack on Big Business (Cambridge, Mass. 1954)-
D. McCord Wright, Capitalism (New York 19S I).
W. Muller, Sozialer Kapitalismus (Berlin Iq;o).
Stuart Chase a.o., The social Responsibility of Management (New York 1954).
„Waarvoor Wij Staan". De Katholieke Werkgever in het midden van de Twintigste Eeuw
('s-Gravenhage 1950).
J. Zamanski, I'Avenir de 1'Entreprise. Un Patronat qui s'engage (Paris z.j.).
4b HandwSrterbuch der Staatswisschenschaften, 4e Aufl. ( 19z7), B. IV, I IOS-I 150.
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waarden van bezit en winst op de schaal van de sociale waardering
primaire betekenis tcekent. Vervolgens brengt de bezitloosheid van
de grote massa mee, dat zij duurzaam en erfelijk tot loonarbeid
gedwongen is.

De regeling van de voortbrenging in een dergelijke maatschappij
wordt overgelaten aan de vrije concurrentie. De productiefactor
arbeid is een waar als alle andere gcederen en onderworpen aan de
wetten van de vrije markt. Hier ligt de bron van het conflict tussen de
arbeid als kostenfactor voor de ondernemer en de arbeid als bestaans-
middel voor de arbeider. Want in de onverbiddelijke en zo objectief
aandoende logica van het marktmechanisme werkte zich - onbedceld
maar reëel - een tendenz uit, die fataal was voor de grote massa bezit-
lozen.4e Het aanbod van arbeid immers is constant of slechts aan zeer
geleidelijke veranderingen onderhevig, de vraag naar arbeid kent grote
fluctuaties op korte termijn, bepaald als zij is door de seizoen- en con-
junctuurbeweging. De eisen, die het leven aan de arbeider stelt, komen
iedere dag terug. Hij móet verdienen om in het leven te blijven. Aldus
komt het leven van de grote massa te liggen onder de druk van de
onzekerheid.

In deze liberale maatschappijstructuur is het individu gelsoleerd
komen te staan. De uit de Franse revolutie voortgesproten vrijheids-
opvattingen en de opkomst van het moderne industrialisme hadden
de sociale bindingen en beperkingen, waaraan de mensen in hun eco-
nomische activiteit eeuwenlang onderworpen geweest waren, stuk
gebroken. De maatschappelijke standen met hun rechten en ver-
plichtingen, de gilden met hun gewoonten en regelingen werden afge-
schaft. Men stelde zich de maatschappij voor als één grote verzameling
van vrije en gelijkberechtigde burgers, die - behalve aan de algemene
wetten - aan geen andere verplichtingen onderworpen waren, dan díe
zij bij contract vrijwillig op zich genomen hadden.

In deze overschakeling van een maatschappij, gebaseerd op status,
naar een maatschappij, gebaseerd op contract, zag Sir HErrRY MncxE de
sociale vooruitgang gestalte aannemen.47 Meer en meer mcest de idee
van de vrijheid doorstoten in alle lagen van de maatschappij.

'" J. M. Clark, Aims of economic Life as seen by Economists (Goals of economic
Life, New York i953), 38.
" Verg. J. R. Commons, Legal Foundations ofCapitalism (New York t939)~ 3oI.
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Door de ophefping van standen en gilden heeft men echter de grote

massa niet alleen het goed van de sociale bewegingsvrijheid gebracht,

maar haar tevens de bescherming ontnomen van de lagere, over-

zichtelijke levenskringen met hun traditionele rechten en gewoonten.

De bezitloze arbeider was even vrij geworden als zijn vroegere meester

om carrière te maken, maar in feite stond hij onbeschermd tegenover

de werking van de anonieme markt. De contractvrijheid, waarin de

menselijke waardigheid moest culmineren, werd aldus tot een juri-

dische fictie, die de werkelijke dwang, waaronder de arbeid gebukt

ging, maskeerde.48 In de vroegere gemeenschappen zag ieder individu

zich een bepaalde plaats toegewezen, waarnaar zijn rechten en ver-

plichtingen werden afgemeten. Hij had misschien niet veel kansen om

vooruit te komen, maar hoe bescheiden zijn welstand ook was, hij

wist zich geborgen, beschermd en van het bestaan verzekerd.

De moderne industrie had de mens uit de veilige bedrijfs- en gilde-

gemeenschappen losgemaakt en de massa opeengehoopt en tesamen-

geworpen in traditieloze fabrieken en woonkazernen, waar ze moest

samenleven en samenwerken zonder de elementaire gevoelens van

veiligheid, geborgenheid, recht en rechtvaardigheid, het vertrouwen

en de verwachting, dat het leven van morgen niet slechter zou zijn

dan het leven van vandaag.49
Zonder deze elementaire waarden kan de mens, zeker de eenvoudige,

ongecompliceerde arbeider, niet leven. Die waarden zijn alleen te

vinden binnen de organische, diep met het leven der mensen ver-

bonden gemeenschappen. De vrijheid heeft voor de grote massa

slechts zin, indien zij met deze bindingen samengaat.50 De bezittende

klasse werd tegen de destructieve werking van de ongebonden vrij-

heid beschermd door haar bezit. De bezitloze vindt bescherming in zijn

gemeenschap. Als enkeling voelt hij zich klein, onveilig, onvrij en

overgeleverd aan krachten, waarvan hij het geweld wel aanvoelt,

maar niet doorziet.

~ Briefs, o.c., I I I I.

~ Tetecht zegt Commons: „The binding power of custom is its security of expectations."

Legal Foundations ofCapitalism, 3oI.

~ Briefs, o.c., I 145. Verg. ookF. Tannenbaum, A Philosophy of Labor (New York 1951),

Io e.v.; J. R. Commons, The economics of collective Action (New York IyfI), 25-z7;

S. Mok, Vrijheid en Gebondenheid in het Arbeidsrecht (Haarlem 1946).
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Door de oplossing van alle bindingen was de arbeiderswereld tot
een amorfe massa geworden. Arbeid was een fungibele waar gewor-
den. De ondernemer was vrij de ene arbeider voor de andere te ver-
wisselen. Hij kon de ene arbeider tegen de andere uitspelen. De con-
currentie op de arbeidsmarkt maakte de ene arbeider tot een vijand
van de andere.sl

Hiermee zijn de fundamentele krachten, die de arbeiders tot aaneen-
sluiting dreven, aangegeven: de gemeenschappelijk gedragen be-
staansonzekerheid, de gemeenschappelijke overtuiging het slacht-
offer te zijn van een onrechtvaardige maatschappij-inrichting, de alge-
meen menselijke behcefte van de arbeiders om zich een levenskring te
scheppen, waardoor hun plaats of status in de maatschappij gewaar-
borgd werd.5z

In wezen is het streven van de vakbeweging dan ook met de ver-
onderstellingen van de liberale markteconomie onverenigbaar, zoals
GoErz BRrEFS terecht tegen LuJo BxEZVrnNO betoogt. De vakbeweging
bedoelt niets meer of minder dan de productiefactor arbeid uit de
werking van de wetten van de vrije markt te bevrijden: „Die Wertung
des Arbeitstr~gers als eines Men,rchen ist also der zentrale ethische Tat-
bestand, aus dem die Gewerkschaftsbewegung entstammt." b3 De
vormen, waarin dit streven zich primair concretiseert, zijn: bescher-
ming van de arbeidsgelegenheid en bescherming, c.q. verhoging van
het loon.s4

Gegeven de bestaande maatschappelijke structuur kon dit streven
van de vakvereniging niet zonder strijd gerealiseerd worden, een strijd
gericht tegen de dragers van de maatschappelijke structuur, de kapi-
bI Briefs, o.c., I I 13.
as Verg. K. E. Boulding, The organizational Revolution, 18-Iq. Na een zeer intensief
onderzoek naar de mentaliteit van de arbeiders in de vleesindustrie van Chirago kwam
Purcell tot de volgende conclusie: „We did not find the workers' desire for a union to be
imposed upon them by demagogic labor leaders... Rather we found this desire growing
out of the needs of the work life itself, the need for some protection, for status, for repre-
sentation, for „somebody to back you up" against the giant organization, with its many
levels of authority, whose primary, though not exclusive, concems are inevitably produc-
tion, market and profitsn (T. V. Purcell S. J., The Worker speaks his mind on Company
and Union(Cambridge, Mass. I g 5 3).
ba Briefs, o.c., IIIf.
b4 Briefs, o.c., I I I2.
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taalbezitters en hun vertegenwoordigers, de ondernemers. Hier traden

van het begin af twee richtingen aan de dag. De op het Europese

continent overheersende Marxistische richting stelde als einddoel van

de vakbeweging de omverwerping van de kapitalistische en de

instelling van de klassenloze maatschappij. Zij geraakte dus onver-

mijdelijk in politiek vaarwater. Daarnaast zien wij in Europa een door

christelijke principes gedragen vakbeweging en in de Angelsa~sche
landen de levensbeschouwelijk neutrale trade unions opkomen. Deze

richting aanvaardde het loonstelsel en de maatschappelijke verschillen

en streefde ernaar door het inbouwen van geleidelijke verbeteringen

in het bestaande systeem de positie van de arbeiders in zedelijk en
materieel opzicht te verhogen.ss

Tussen deze beide richtingen was en blijft - ook in Nederland - zeker
een groot verschil bestaan wat betreft de geesteshouding, waarin de

sociale vraagstukken benaderd worden.sg Maar in de practijk zien wij,

dat het feitelijk beleid van beide richtingen in de dagelijkse beharti-

ging van de belangen der arbeiders meer en meer overeenstemming
gaat vertonen.s' Welke revolutionaire idealen de Mar~stische vak-
beweging ook mocht koesteren, krachtens haar eigen natuur als vak-

vereniging werd zij op de banen van geleidelijkheid gedrongen. Het

fiasco van het anarchistisch syndicalisme, dat de staking hanteerde niet

als een middel om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren, maar om de
kapitalistische maatschappij te ontwrichten, bewees hoezeer de grote
massa van de arbeiders wars was van revolutionaire methoden, die

trouwens veel meer door intellectuelen werden uitgedacht en gepropa-

geerd dan door de arbeiders zelf. De arbeider immers zoekt bescher-
ming van zijn menselijk bestaan en erkenning van zijn status in de
maatschappij.

De felste strijd is geleverd niet om de verbetering van de materiële
arbeidsvoorwaarden, maar om de erkenning van de vakvereniging als

aa Briefs, o.c., I I IG.
66 M. Ruppert, De Nederlandse Vakbeweging (s dln. Haarlem 1953), II, 7. Men verge-

lijke de „toon" van bet werk van Ruppert met soortgelijke geschriften van modeme
socialistisch georiënteerde auteurs (b.v. C. Lammers, De Vakbeweging en haar Pro-

blemen, ze dr., Amsterdam 1951; S. Mok, De Vakbeweging, ze dr.,'s-Gravenhage Ig53).

a~ Tot dezelfde conclusie komt F. J. H. M. van der Ven in zijn artikel De Vakbeweging
(Sociaal Maandblad III, 1948, zo8-zoq).
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de rechtmatige vertegenwoordigster van de arbeiders. Niet opheffing
van het privaatbezit en van het loonstelsel, maar de erkenning van de
arbeidersorganisaties door de ondernemers is de revolutionaire ver-
andering in de liberale markteconomie, die de vakbeweging heeft tot
stand gebracht. Toen deze principiële verandering eenmaal bereikt
was, moest de verdere ontwikkeling zich noodzakelijk langs vreed-
zamer banen gaan voltrekken. De tegenstelling van belangen was niet
verdwenen, maar zij kwam nu te berusten op een gemeenschap van
belangen: de strijd tussen de vakvereniging en de werkgevers was een
strijd tussen rumoerige familieleden geworden, die uiteindelijk toch
moeten samenleven.58

Heeft de vakvereniging eenmaal de erkenning als contractpartner
gewonnen, dan heeft zij meteen een stuk van haar vrijheid verloren.
De verantwoordelijkheid, die de erkenning haar oplegde, kon zij op
de duur niet van zich afschuiven. Aanvankelijk was dit nog niet zo
duidelijk. Het kon de schijn wekken, dat de vakvereniging slechts te
eisen had, terwijl de werkgevers maar mcesten zien, hoe zij aan die
eisen konden voldoen. Maar naarmate de arbeiders meer het hun toe-
komende aandeel in de welvaart ontvingen, werd de vakbeweging zich
van de inperking van haar handelingsvrijheid meer en meer bewust.
De verscheidenheid der groeperingen, die in de vakbeweging verenigd
waren, werkte trouwens in dezelfde richting. Landarbeiders en indus-
triearbeiders, arbeiders in de steden en arbeiders op het land, arbeiders
in beschutte en in onbeschutte bedrijfstakken, handarbeiders en hoofd-
arbeiders hebben allerminst gelijkgerichte, in vele gevallen zelfs tegen-
gestelde belangen.ba Door deze verscheidenheid van belangen is een
centrale leiding noodzakelijk geworden, die op de eisen van de afzon-
derlijke groepen matigend inwerkt en een beleid moet voeren, waarin
aan de verschillende belangen op een evenwichtige manier recht
gedaan wordt.

Kon men de vakvereniging aanvankelijk vooral zien als een sociale
strijdorganisatie, door de logica van haar eigen wezen ontwikkelt zij
zich steeds meer tot een instelling, die bewust en met verantwoorde-
lijkheidsbesef haar bijdragen levert tot de regulering van de nationale
ae Vezg. F. Tannenbaum, o.c., 8z.
a Ruppert, o.c., II, G.
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economie.80 De reële tegenstelling tussen de belangen van de arbeiders
en van de ondernemers blijft natuurlijk bestaan. De behartiging van
de belangen van de arbeiders eist een machtige vakbeweging. De
mogelijkheid van een conflict blijft dus steeds aanwezig, maar de
waarschijnlijkheid ervan wordt steeds kleiner.81 Nog altijd rust op de
vakbeweging de taak het loonpeil der arbeiders te verbeteren, maar zij
moet hierbij voortdurend rekening houden met de diepere behoefte
van de arbeiders aan bestaanszekerheid. Wij zien dan ook, dat de
objectieve economische mogelijkheden de vakbeweging bij haar
acties meer en meer tot richtsncer dienen. Het resultaat is, dat zij haar
dceleinden nastreeft „steeds meer door overleg en niet door strijd." 82

De bestaanszekerheid en de welstandsverbetering, die de arbeiders
zoeken, vinden beide hun neerslag in de collectieve arbeidsovereen-
komst. De C.A.O. is allang geen incidentele wapenstilstand meer
tussen perioden van sociale strijd. De contractloze periode maakt de
mensen onrustig, omdat zij dan hun zekerheid kwijt zijn. De arbeiders
ervaren deze toestand als iets abnormaals. Veel meer dan met een
wapenstilstand is de C.A.O. te vergelijken met een grondwet. „Charter
of grondwet van de arbeid! Dat is de C.A.O. inderdaad geworden!" B3

De vakbeweging is in het stadium van de volwassenheid gekomen.

~ Zie b.v. W. Banning, Modeme Maatschappij-problemen (Haarlem i953), g5: E. Ginz-
berg, The Labor Leader (London i95o). Zelfs als men in aanmerking neemt, dat hij
Amerikaanse verhoudingen op het oog heeft, is het niet duidelijk, hoe S. H. Slichter nog
in i947 over de loononderhandelingen ongekwalificeerd kon schrijven: „In this baz-
gaining, management, of course, represents the interests of the consumers." (The Chal-
lenge of industrial Relations. Trade Unions, Management and the Public Interest. lthaca-
New York i947. 30). Een veel meer uitgewogen oordeel geeft E. G. Nourse in zijn The
19So's come first (New York iqso). In volkomen tegenstelling tot Slichter meent L. C.
Ord: „It should be said bluntly that business men do not normally increase purchasing
power. On the contrary they strive to keep wages as low and the prices of their particular
products as high as they can contrive... The public must rely mainly on the trade unions,
and to a lesser degree on the govemment, to push wage and salary rates up and to keep
prices low..." (Industrial Frustration, common sense for trade unionists. London i953~
s;). C~verigens mcet Ckd van een „vetantwoordelijke" vakbeweging niets hebben. Het is
de taak van de vakbeweging steeds hoger eisen te stellen en daardoor de ondememers tot
hoger efficienry te dwingen.
'~ Zie eveneens het Rapport Causes of Industrial Peace under Collective Bargaining,
Ss-83.
69 S. Mok, De Vakbeweging, iS7.
~8 M. Ruppert, o.c., II, 28.
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Geordend volgens beroepen en bedrijfstakken hebben de arbeiders in
beginsel hun plaats in de burgerlijke maatschappij ingenomen. Het is
duidelijk, dat hiermee het sociale probleem nog niet definitief is opge-
lost. Of een sociaal probleem ooit definitief op te lossen ware 1 Momen-
teel staat de vakbeweging zelf voor een nieuw vraagstuk. Immers de
keerzijde van de boven beschreven ontwikkelingis de verburgerlijkíng
van de vakvereniging. Dit verburgerlijkingsproces heeft zich niet voor
alle grcepen in gelijk tempo voltrokken. Nu de verbetering van de
arbeidsvoorwaarden steeds meer door geruisloos overleg en steeds min-
der door spectaculaire acties wordt bereikt, verflauwt - vooral onder
de meer onontwikkelde arbeiders - de aanhankelijkheid aan de vak-
vereniging. „De vakbond wordt in het algemeen door de arbeiders be-
schouwd als een soort verzekeringsinstituut", constateert HnvF~Arr.e4
De vakbeweging ziet zich gesteld voor de vraag, hoe de kloof te over-
bruggen tussen de leiding, die door de onvermijdelijke ontwikkeling
de weg van samenwerking en overleg moet bewandelen, en de „rank
and file", die voor deze ontwikkeling psychologisch nog niet rijp
schijnt te zijn.85 Dit is een ernstig probleem. Ross meende eruit te
moeten concluderen, dat de leiders terwille van het behoud van hun
positie gedwongen zijn de strijdbijl nu en dan op te graven, zelfs tegen
beter weten in. Voor Nederland mogen wij hopen, dat de voorzitter
van de K.A.B. het bij het rechte eind heeft, wanneer hij zegt, „dat een
zeer groot deel van de georganiseerde arbeiders wel degelijk begrip
heeft voor de zo noodzakelijke samenwerking." 86

66 J. Haveman, De Ongeschoolde Arbeider (Assen iqfz), 4t. Zie ook A. M. Kuylaars
S. J., Werk en Leven van de Industriële Loonarbeider (Leiden i 95 I), I ~S.
85 A. Oldendorff, Maatschappelijke Tegenstellingen (Nijmegen-Utrecht t949), IS. Voor
dit probleem verwijzen wij nog naar: G. Kuiper, Terreinverkenning voor het socio-
grafisch Onderzcek naar de sociale afstand tussen Leiders en Leden (Assen i9f4): J. ~ld-
stein, The Govemment of British Trade Unions: a study ofApathy and the Democratic
Process in the Transport and General Workers' Union (London t9Sz); V. L. Allen,
Power in Trade Unions (I.ondon t954)-
Wat J. M. den Uyl zegt over de medezeggenschap der arbeiders in de ondememing geldt
eveneens voor hun aanpassing aan de nieuwe vakbewegingspolitiek: „Niet vergeten mag
worden, dat de arbeider voor wie op grond van zijn mens-zijn thans medezeggenschap
wordt gevzaagd, zich nog slechts één generatie heeft ontworsteld aan de positie van
de volstrekt onmondige loonslaaf". Medezeggenschap en Maatschappij-ontwikkeling
(Wat denkt U van de Medezeggenschap?), tz7.
6e J. A. Middelhuis in: Wat denkt U van de Medezeggenschap?, 97.
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Met GLASZ kan men de machten van het geconcentreerde kapitaal en
van de georganiseerde arbeid met enige beduchtheid gadeslaan. 87 Maar
in die machten zijn tevens krachten aan het werk, die dringen in de
richting van een verantwoord gebruik van de macht.

Zeer zeker passen deze krachten niet in het door de Klassieken ont-
wikkelde begrippenapparaat. De klassieke opvatting van het econo-
misch systeem is opgebouwd naar strikte analogie met de klassieke
mechanica. De oude opvatting van de maatschappij als een wèlgeleed
geheel werd prijsgegeven voor die van een reusachtig aggregaat van
meer of minder homogene menselijke wezens, die uitsluitend bewogen
werden onder de druk van het eigenbelang. In een dergelijk systeem
worden de bewegende krachten verondersteld zich uit te werken tot
de uiterste grens van hun capaciteit, m.a.w. tot ze door tegenkrachten
in bedwang gehouden worden: de veronderstelling van de ma~cime-
ring van de winst of van het inkomen.88

Zolang men uitging van een maatschappij van subjecten met gelijke
en beperkte macht, mocht men erop vertrouwen, dat er automatisch
een evenwichtstoestand tot stand zou komen, waarbij ieder het hem
toekomende deel van het maatschappelijk product zou ontvangen.
Maar met de groeiende omvang van de economische grootheden
werd het steeds minder waarschijnlijk, dat er een sociaal begerens-
waardig resultaat zou ontstaan als een toevallig bijproduct van de
winzucht van de economische subjecten.89

Deze stand van zaken heeft de ogen van ondernemers en vakvereni-
gingsleiders geopend voorde op hen rustendeverantwoordelijkheid. De
toenemende invloedvan de staat is,zoals in devorigeparagraafis uiteen-
gezet, eveneens aan deze ontwikkeling niet vreemd. Als de dragers van
de economische macht een redelijke mate van vrijheid wensen te hand-
haven, dan moeten zij zich bij de uitoefening van die macht bewust en
vrijwillig beperkingen opleggen. Economisch handelen is slechts te
begrijpenals menselijk,d.i. alsvrijwillig enverantwoordelij k handelen.'o

"~ Ch. Glasz, Nieuwe economische Machtsverhoudingen (I.eiden i949).
"8 Verg. G. Sebba, The Development of the Concepts ofMechanism and Model in physi-
cal science and economic thought (Papers and Proceedings of the 6fth Annual Meeting of
the Amer. Econ. Ass., Amer. Economic Review, May i9f3).
~ J. M. Clark, Aims ofeconomic Life as seen by Economists, So.
'o J. R. Commons, The Economics ofCollective Action, ;6.
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Op de vraag, in hoeverre de economische subjecten de draagwijdte
van hun beslissingen kunnen overzien, gaan wij hier niet in. Ook niet,
of zij zich door de eisen die de verantwoordelijkheid stelt, voldoende
laten leiden. Wij constateren, dàt er een algemene bereidheid bestaat
om met de belangen van anderen rekening te houden. In de laatste
paragraaf zullen wij nog eens na.der zien, hoe deze bereidheid leidt tot
institutionalisering van het overleg in een blijvende organisatievorm,
die op haar beurt de bereidheid tot samenwerking weer steunt.

~4. GEfNSTITUTIONALISEERD OVERLEG

Hoe verschillend de gedragingen van de economische subjecten in het
na-oorlogse loonvormingsproces ook geweest mogen zijn, hoeveel
teleurstellingen en mislukkingen er ook geboekt zijn, toch valt juist
in de best georganiseerde en toonaangevende bedrijfstakken een
duidelijke tendenz waar te nemen in de richting van samenwerking
tussen de organisaties van de werkgevers en van de arbeiders en van
bereidheid om verantwoordelijkheid te dragen niet alleen voor de
eigen belangen, maar ook voor de belangen van anderen. Ofschoon de
ondernemers en de arbeiders verschillende doeleinden nastreven, zijn
zij voor het bereiken ervan van elkaar afhankelijk en daarom op
samenwerking aangewezen. Theoretisch blijft het natuurlijk denkbaar,
dat de partijen in een spel van bluf, dreiging en misleiding zoveel
mogelijk naar zich toe trachten te halen zonder met de belangen van
de ander rekening te houden. ~ngetwijfeld is dit eens regel geweest,
nl. toen beiden nog niet van elkaars onmisbaarheid overtuigd waren.
Ook tegenwoordig komt dit gedrag nog voor, maar dan moeten de
partners bewust tegen de eisen van de objectieve situatie, waarin zij
verkeren,ingaan.

Wanneer de arbeiders, en in mindere mate ook de werkgevers, zich
eenmaal in machtige organisaties verenigd hebben, eist de objectieve
situatie samenwerking en overleg bij het bepalen van de arbeidsvoor-
waarden. Hieraan willen wij in deze paragraaf enkele beschouwingen
wijden.

Indien twee partijen lange tijd contact met elkaar gehad hebben, en
a fortiori wanneer zij op elkaar zijn aangewezen, gaan zij zich anders
jegens elkaar gedragen dan wanneer zij slechts incidenteel met elkaar
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in aanraking komen. In het eerste geval groeit er een belangengemeen-
schap, die van nature normerend inwerkt op het economisch gedrag
van de partijen. Dit kunnen wij als volgt toelichten.

Een typisch voorbeeld van incidenteel contact bieden de beurzen en
andere georganiseerde markten. Zij staan onder de wet van de volko-
men, atomistische concurrentie. Noch om de kwaliteit van het pro-
duct, noch om de ruimtelijke nabijheid, noch om persoonlijke redenen
vcelen de kopers zich gedrongen aan een bepaalde verkoper de voor-
keur te geven.71 Ieder is slechts op zijn eigen voordeel bedacht. De
vragers zijn erop uit een zo laag mogelijke prijs te betalen, de aan-
bieders een zo hoog mogelijke prijs te ontvangen. Op de beurs zal
deze houding van kopers en verkopers ertoe leiden, dat voor een
bepaald product op een gegeven tijdstip slechts één prijs tot stand
komt, waarop deindividuele kopers en verkopers geen invloed hebben.

Is het aanbod minder transparant, of is het product niet volkomen
homogeen - zoals b.v. op een veemarkt -, dan zullen de prijzen ver-
schillend zijn en ten dele bepaald worden door de onderhandelings-
bekwaamheid, of de kunst van loven en bieden, van de partners.
Achteraf bemerkt de koper misschien teveel betaald te hebben. Hij is
het slachtoffer geworden van zijn eigen onervarenheid. Zijn streven
naar minimalisering van de prijs is gefrustreerd door het streven naar
maximalisering van de prijs door de verkoper. Zolang er geen bedrog
in het spel geweest is, kan hij de verkoper geen verwijten maken.
„Caveat emptor" is de wet van het marktgedrag.

Het boven beschreven contact is door Mnxsx~LL getypeerd door
de vergelijking van twee mensen, die elkaar onderweg ergens ont-
moeten en een handelstransactie afsluiten. Zij blijven elkaar volkomen
vreemd en na de transactie gaat ieder zijns weegs. Er voor noch er na
hebben persoonlijke relaties een rol gespeeld. Hun verhouding is er
eer een van onbekendheid dan van bekendheid. Bij de volgende trans-
acties zal ieder immers met een ander te maken krijgen.72

Het is echter onjuist - zoals MnRSxnLL en in zijn voetspoor VoN
WissE schijnen te menen -, dat deze situatie kenmerkend is voor alle

~l Verg. E. Schneider, Einfiihrung in die Wirtschaftstheorie, II. Teil (Tiibingen 1949).
6; e.v.
~a A. Marshall, Readings ín industrial Society, 795'96, Gec. door L, von Wiese, Art.
Beziehungssoziologie, Handwi)rterbuch der Soziologie (Stuttgart 7q;i), 8i, Anm.
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verhoudingen en gedragingen in het economisch leven. Dit wordt
onmiddellijk duidelijk, als wij ons realiseren, hoe de verhouding is
tussen een handelaar of producent en zijn vaste afnemers. De vaste
klanten verwachten niet, dat hun leverancier erop uit is hen zoveel
mogelijk te laten betalen. Zij verwachten, dat de leverancier hun een
redelijke prijs berekent en zijn bereid die te betalen, zonder dat zij zich
voortdurend tot een nauwkeurige contróle gedwongen voelen. En
als zij merken, dat een concurrent een bepaald artikel goedkoper
levert, zullen zij niet onmiddellijk hun vertrouwde leverancier de rug
toekeren, maar minstens de zaak eens met hem bespreken. Tussen de
leverancier en zijn afnemers is een band van vertrouwen ontstaan.
Door het permanente contact zijn beiden deel gaan uitmaken van een
belangengemeenschap. Hoe zwak deze gemeenschap ook moge zijn,
zij is reëel. De leden ervan gedragen zich jegens elkaar anders als de
koper en verkoper in de „vliegende winkel". Het „Caveat emptor" is
op vaste klanten niet van toepassing.

Ook tussen de werkgevers (of de werkgeversorganisaties) en de vak-
verenigingen is een dergelijke belangengemeenschap ontstaan, maar
veel sterker dan tussen een leverancier en zijn vaste afnemers. Na een
periode van strijd, waarin de werkgevers getracht hebben de arbeids-
voorwaarden buiten de vakbeweging om te regelen en de vakbewe-
ging economisch onrealiseerbare eisen stelde, hebben beide partijen
ingezien, dat zij op elkaar aangewezen waren. De samenwerking was
onontkoombaar geworden. Beide partijen waren vaste klanten van
elkaar geworden en verwachtten van elkaar op redelij ke voorwaarden
bediend te worden. Aangezien de uitkomst van het overleg van de
vrije wil van rr-ensen afhankelijk is, staat het nooit a priori vast, dat er
in ieder geval redelijk gehandeld zal worden. Steeds blijft de mogelijk-
heid van eigengereidheid en willekeur. Altijd blijft het mogelijk, dat
een der onderhandelaars een persoonlijk succes wil behalen, of zijn
partij met een bijzonder resultaat wil verrassen ten koste van de weder-
partij. Maar dan weet hij, dat hij gevaarlijk spel speelt en de samen-
werking misschien voor lange tijd zal bederven. En hoe sterker beide
partijen georganiseerd zijn, des te groter is de drang om door middel
van onderhandelingen tot een redelijk en bevredigend resultaat te
komen.
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De blijvende belangengemeenschap van werkgevers en arbeiders
vond in de voorbije periode en vindt in het heden nog haar meest nor-
male neerslag in de collectieve arbeidsovereenkomst. Juridisch wordt
de C.A.O. afgesloten voor een beperkte periode, meestal voor één à
twee jaren. De snelle veranderingen op sociaal en economisch gebied
verklaren de betrekkelijk korte duur van elke C.A.O. Maar dat wil
niet zeggen, dat de vigerende C.A.O. een instituut is, dat geïsoleerd
bezien mag worden. Iedere C.A.O. is een phase in de sociale geschie-
denis van een bedrijfstak of onderneming. Zij ontwikkelt zich uit
voorafgaande contracten en vraagt om voortzetting en aanpassing in
de toekomst. Als de C.A.O. met een grondwet vergeleken mag wor-
den, dan is het niet om haar onveranderlijkheid. Collectieve arbeids-
overeenkomsten evolueren snel, maar deze evolutie voltrekt zich
geleidelijk en organisch, en zó geeft de C.A.O. aan de werkgevers en
werknemers in het sociale vlak de zekerheid van recht, die in het
politieke vlak in de grondwet verankerd ligt. In de C.A.O. zoeken
beide partijen duurzame zekerheid van redelijke arbeidsvoorwaarden.
Dit wordt slechts bereikt, indien beide partijen van de redelijkheid der
arbeidsvoorwaarden overtuigd zijn. Elke regeling, die aan de tijdelijke
overmacht van een der partijen te danken is, is een Pyrrhus-over-
winning.

De ontwikkeling van de werkgevers (-organisatie) en van de vak-
vereniging tot een belangengemeenschap vindt haar logische vol-
tooiing in de organisatorische vormen, waarin de loonvorming na de
oorlog gestalte heeft gekregen. Door deze organisatorische vorm-
geving treedt de belangengemeenschap, die objectief reeds bestond
en haar eisen stelde, ook formeel aan het licht.

Deze permanente organen zijn de uitdrukking van de wil der partijen
om de regeling van de eigen belangen zoveel mogelijk in eigen handen
te houden. Als de leden er niet in slagen in gezamenlijk overleg over de
voornaamste punten van de arbeidsvoorwaarden tot overeenstemming
te komen, dan verliezen deze organen hun recht van bestaan. Zelfs
zonder dergelijke permanente organisaties voelen de partijen zich door
de drang der realiteit gedreven tot overeenstemming te komen. Als het
overleg eenmaal een blijvende organisatorische vorm heeft gevonden,
komt daar nog iets bij : het mislukken van de onderhandelingen

z83



wordt als een gemeenschappelijke nederlaag ervaren, het bereiken
van overeenstemming wordt erezaak.

Het werkterrein van deze organen heeft de tendenz zich voortdurend
uit te breiden: werkclassificatie en wetenschappelijke tariefstelsels, de
beloning van vrouwen en jeugdigen, de instelling van pensioen-
fondsen, dispensaties en aanvragen tot overwerkvergunning, regeling
van de vacantie, ziektegeld, geschillen over de interpretatie en de uit-
voering van de C.A.O. worden aan de Stichting van den Arbeid of aan
de vakraden voorgelegd. Om overbelasting van het dagelijks bestuur
en van het bureau te voorkomen worden er voor de behandeling van
deze en dergelijke kwesties tijdelijke of vaste commissies ingesteld.

Deze organen streven er ook naar zich - met het uitbreiden van hun
werkkring - in uiterlijke vormen te objectiveren: eigen bureauruimte,
eigen directeur of secretaris, kantoorpersoneel, jaarverslag, mede-
delingenblad enz. Voor herhaaldelijk terugkerende moeilijkheden
vindt men routine-oplossingen, die veilig aan het bureau kunnen
worden overgelaten. De organisatie is een zelfstandige grootheid
geworden, die een eigen leven gaat leiden.

Door heel deze gang van zaken groeit bij het Bestuur van de
Stichting en bij de leden van de vakraad het besef, dat zij zitting
hebben niet slechts als pleitbezorgers van hun organisaties, maar ook
en vooral als behoeders van de belangen van heel het bedrijfsleven of
van heel de bedrijfstak. Niet anders is het, wanneer een georganiseerde
samenwerking zich gaat voltrekken binnen het wettelijk kader van de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.

A1 blijft er natuurlijk verschil tussen een vakraad en een geschillen-
commissie, toch menen wij, dat in verzwakte vorm ook op de leden
van de vakraad van toepassing is, wat DrErtER reeds in i93~ opmerkte
over de lekenrechters in het boekdrukkersbedrijf: uit de partijen
voortgekomen, zijn zij geroepen tot de taak zich boven de partijen
te stellen.73 In een voortdurend en persoonlijk contact moeten zij
~a Verg. H. Diemer, De Ontwikkeling der Bedrijfsorganisatie (Redevceringen
gehouden op iz Januari i93q ter gelegenheid van de Herdenking van het zs-jarig bestaan
eenez Collectieve Arbeidsovereenkomst en zs jaren Bedrijfsrechtspraak in het Boek-
drukkersbedzijf, Haarlem i939. 39). Van de Geschillencommissie zegt Diemer: „De
parithetische samenstelling is voor de bedrijfsrechtspraak het ei van Columbus". (l.c., 37).
Hetzelfde standpunt werd ingenomen door de Geschillencommissie voor de Metaal-
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samenwerken om de gemeenschappelijke belangen te bevorderen.

Voor rhetoriek is in de besloten vergade.ringen weinig gelegenheid.
In een rustige sfeer kunnen voor en tegen objectief worden uiteen-

gezet. Men streeft ernaar de zaken, die worden voorgelegd, zoveel

mogelijk volgens objectieve normen te beoordelen. Maar tegelijkertijd
begrijpen de werkgeversleden de moeilijkheden, waarmee de vakbond-
bestuurders bij de grote massa van hun leden te kampen kunnen

hebben. Omgekeerd zien de arbeidersleden in, waarom doorvoering

van bepaalde verlangens niet op stel en sprong verwezenlijkt kan
worden, hetzij omdat er belangrijke economische consequenties aan
vast zitten, hetzij omdat de meerderheid van de werkgevers nog met de
nieuwe voorstellen vertrouwd moet geraken. De oplossing, die dan

uit de bus komt, is een compromis, zonder overwinnaars en zonder
overwonnenen. Niemand is volkomen tevreden, maar elke partij
geeft de voorkeur aan een onvolkomen oplossing, die de vrede hand-
haaft, boven een volledige overwinning, die de samenwerking in

gevaar brengt. Willen de partijen, koste wat het kost, het onderste uit

de kan hebben, dan zal de bedrijfsvrede binnen de kortste tijd ver-
dwenen zijn. Ieder weet dit en legt zich daarom beperkingen op.

Worden de onderhandelingen binnen de vakraad of het dagelíjks
bestuur daarvan gevoerd, of nemen zij de vorm aan van besprekingen
binnen het door of krachtens de wet ingestelde bedrijfslichaam, dan
worden zij opgenomen in een heel patroon van geregelde samen-
werking tussen mensen, die elkaar vertrouwd zijn. A1 blijft de voor-
bereiding van een nieuw contract altijd door spanning gekenmerkt,
en al zal dat in de toekomst ook het geval zijn met de wijziging van
een arbeidsvoorwaardenverordening, alles geschiedt in een veel
rustiger sfeer dan wanneer de onderhandelaars in het verleden slechts
incidentele contacten met elkaar gehad hebben. Prestige-kwesties,
anders de oorzaak van zoveel moeilijkheden, hebben nauwelijks de
kans de kop op te steken.

nijverheid, tcen zij zich voor de vraag gesteld zag, „of het niet gewenst zou zijn de

commissie te dcen voorzitten door een buiten de partijen staande voorzitter. De commissie

achtte dit echter niet wenselijk, aangezien zij van mening was, dat daardoor het gevaar

ontstond, dat de andere leden dan in de richting van een zekere partijdigheid zouden

worden gedrongen". (Verslag van de Werkzaamheden van de Vakraad voor de Metaal-

nijverheid iqsz, i~).
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Ook wanneer de loononderhandelingscommissie en de vakraad
formeel niet samenvallen, feitelijk zijn het toch grotendeels dezelfde
personen, die de onderhandelingen voeren. Deze mensen hebben
elkaar leren begrijpen, waarderen en vertrouwen. Het af te sluiten
contract is geen alleenstaande gebeurtenis, maar resultaat van een
traditie van samenwerking. Bij alle zakelijkheid heerst toch de over-
tuiging, dat niet alles van één kant kan komen. Men moet weten te
geven en te nemen. Het gaat erom een oplossing te vinden, die voor
beide partijen aannemelijk is. In zo'n situatie is niet ieder voorstel
onmiddellijk een eis en nog minder een ultimatum. Integendeel, „in
het wezen van een zodanig overleg ligt besloten, dat ieder bereid is
op zijn aanvankelijke inzichten terug te komen... Denkbeelden
moeten nu eenmaal de tijd hebben om geboren te worden. Het is in
vergaderingen vaak merkwaardig, hoe lang soms vergaderd moet
worden, voor een eenvoudige oplossing gevonden wordt." 74

Deze organen van samenwerking - de Stichting van den Arbeid, de
Looncommissie en de andere commissies van de Stichting, de vak-
en bedrijfsraden met hun commissies, de op de wet gebaseerde
publiekrechtelijke bedrijfslichamen - kunnen wij definiëren als doel-
organisaties, bestaande uit de vertegenwoordigers van werkgevers- en
van werknemersorganisaties en gericht op het bestendig realiseren
van redelijke arbeidsvoorwaarden.

De oprichting van deze organen betekent, met behoud van het
privaatrechtelijk karakter van werkgevers- en werknemersorganisaties,
het trekken van de laatste consequentie uit de erkenning, dat het eco-
nomisch leven geen zich zelf regulerend mechanisme is, dat de wel-
vaart der economische subjecten automatisch verzekert, maar dat het
afhankelijk is van de oordelen en wilsbesluiten van de leiders der grote
machtsconcentraties. De voltooiing van deze ontwikkeling is de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Wil men in een eeuw van eco-
nomische machtsvorming een redelijke mate van vrijheid en zelf-doen
in de sociaal-economische sfeer handhaven, en toch de gevaren van
chaos en willekeur zoveel mogelijk minimaliseren, dan is geen andere
oplossing mogelijk. Het alternatief is een alle détails regelende over-
heidsbemoeiing, die door niemand gewenst wordt.

~s „Sociale Voorlichting", December r94g, co6.
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De organen, waarover wij in deze paragraaf spreken, kunnen wij met
J. R. Co:~tMOivs instituties ncemen. Het zijn vormen van maatschappe-
lijke samenwerking, waarin de wil van de individuen of onderge-
schikte grceperingen, ook van die met tegengestelde belangen, gecon-
troleerd en gebonden wordt door de nieuw geschapen wil van het
geheel. Maar juist in die binding vinden de ondergeschikte groepe-
ringen en hun leden de garantie van hun werkelijke vrijheid en moge-
lijkheid tot expansie.'b

Het merkwaardige is, dat wanneer de partijen er vrijwillig toe over-
gaan het overleg binnen een permanent kader te doen verlopen, zij
daartoe gewoonlijk in eerste instantie worden gedrongen door de
overtuiging op die manier hun eigen belangen het best te kunnen
dienen. Het verlangen naar zekerheid is de grote drijfveer. Maar àls
het contact eenmaal een blijvende vorm gevonden heeft, dan ervaren
de vertegenwoordigers van de partijen, dat zij niet meer volkomen
vrij zijn. Zij zijn gebonden zich te gedragen naar de eisen, die de samen-
werking stelt. Behalve door het belang van de partij, die zij ver-
tegenwoordigen, laten de partners zich thans ook nog leiden door een
tweede belang : het goed van de samenwerking.

Ex hypotheri lopen het goed van de samenwerking en het belang der
partijen op de duur parallel. Op korte termijn behceft dit echter niet
altijd het geval te zijn. Er zijn situaties denkbaar, en zij komen voor,
waarin de ene partij de kans heeft de wederpartij tot belangrijke con-
cessies te dwingen. Neemt zij echter haar kans waar, dan zullen de
goede verhoudingen voor lange tijd bedorven zijn. Hebben de partijen
slechts incidentele contacten met elkaar, dan is de verleiding sterk de
gunstige gelegenheid tot het uiterste uit te buiten en het onmiddellijk
grijpbare voordeel te verkiezen boven onzekere toekomstverwach-
tingen. Als het overleg echter geinstitutionaliseerd is, dan spreekt het
goed van de samenwerking als zelfstandig motief een woordje mee.
De sterke partij zal van de gunstige gelegenheid slechts zover gebruik
maken, als verenigbaar is met het bestaan en de leefbaarheid van het
georganiseerd overleg. Bij de behandeling van de meeste kwesties
zullen de partners zich van het goed van de samenwerking niet

T6 „An institution is collective action in control, liberation and expansion of individual
aaion". J. R. Commons, The Economics of Collective Action (New York 1951), zr;
Institutional Economics (New York ig;g), 69.
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bewust rekenschap geven. Het is de algemene achtergrond, die zonder
meer verondersteld wordt en waar zij zich in hun economisch gedrag
stilzwijgend op oriënteren.

Dit alles is niet zo verwonderlijk, als men bedenkt, dat volgens
ELroN MnYO's interpretatie de meer dan honderdvijftig jaren mis-
verstane QuESNnY reeds wist, dat „de natuurlijke en wezenlijke orde
van de maatschappij zodanig is, dat als een aantal individuen samen-
werken om een gemeenschappelijk doel te bereiken, zich tussen hen
een harmonie van belangen zal ontwikkelen, waaraan het individuele
eigenbelang ondergeschikt zal zijn".76

Het best is het karakter van de hier besproken belangengemeenschap
en van het gedrag van de leden geanalyseerd door J. PrEPER in zijn
„Grundformen sozialer Spielregeln." ~~ In de terminologie van
PtErER is onze permanente organisatie van overleg een „Gesellschaft",
die wordt gekenmerkt zowel door de duidelijkezelfstandigheid en indi-
vidualiteit van de partners, als door de waarachtige aanvaarding van de
ander als gelijkberechtigde partner en van de werkelijke verbonden-
heid met hem.78 Deze vorm van samenwerking heeft dan ook iets
paradoxaals en vertoont een innerlijke hoogspanning, die - zoals wij
gezien hebben - voortkomt uit het tegelijkertijd gegeven zijn van
tegenstelling en verbondenheid van belangen.

Door te gaan samenwerken onderwerpen de partners zich aan een
bepaald doel. In het kiezen van de vorm van de samenwerking en in
hun gedragingen kunnen zij dan echter niet meer willekeurig te werk
gaan. Zij hebben zich aan te passen aan de vormen en regels, die uit
het doel van de samenwerking met meer of minder noodzakelijkheid
voortvloeien. De institutie is de menselijke wil in actie om een
gemeenschappelijk doel te bereiken. De eisen van de te realiseren idee

7e Elton Mayo, The political Problem of industrial Civilization (Cambridge, Mass. t947).
zi. of Mayo's interpretatie van Quesnay juist is, kunnen wij hier in het midden laten.
Mayo is in ieder geval van mening, dat het modeme sociale onderzcek de juistheid van
deze stelling ruimschoots bewezen heeft: „Moreover, in our industrial studies we, like
many others, have found it to be as ttue as in Quesnay's time that individual self-interest
is eagerly subordinated to the group.... The solitary who works alone is always a very
~aPPY Person.r (o. c., z t ).
77 Frankfurt a. M. z.j.
~s Pieper, o.c., 46.
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leggen zich aan de partners op en moeten door hen aanvaard worden.i9
A1 hebben de eisen, die de geïnstitutionaliseerde belangengemeen-

schap aan de partners stelt, normerende kracht, men kan toch niet
zonder meer zeggen, dat het ethische normen zijn. Het zijn rechts-
normen en wel voor het grootste deel rechtsnormen in gewoonte-
rechtelijke betekenis. Wel kan men in het algemeen stellen, dat de
bindende kracht van elk normensysteem uiteindelijk in de ethiek ver-
ankerd ligt, toch is het in concreto soms moeilijk het in ethisch opzicht
verplichtend karakter van bepaalde normen vast te stellen. Handelt
de partner, die wèl tot een samenwerkingsgemeenschap is toegetreden,
maar zich gedraagt, alsof hij nog volkomen ongebonden was, immo-
reel? Het is moeilijk uit te maken. Maar zeker is, dat hij inconsequent
en onlogisch handelt. Wie deel uitmaakt van een sociaal verband, is
niet meer vrij om te doen en te laten, wat hij wil. Hij moet zich gedra-
gen volgens normen, die wij met PiEPER gevoegelijk socíale spelregels
kunnen noemen. Deze sociale spelregels berusten niet op willekeur,
maar liggen in het wezen van de verhoudingen, waarvoor ze gelden
onmiddellijk gefundeerd.so

)uist omdat deze regels onmiddellijk en logisch samenhangen met
de verhouding, waarin de partners zich vrijwillig gebracht hebben,
worden zij gewoonlijk spontaan onderhouden. Het wederzijds ver-
trouwen, de onmisbare voorwaarde voor elke samenwerking, krijgt
in een institutie een specifieke vorm : de verwachting, die elke partij
van de andere heeft, dat zij volgens de spelregels van de samen-
werkingsgemeenschap zal handelen en reageren.el

~ Wij komen hier dicht bij de door Hauriou en vooral Renard ontwikkelde „Théorie de
L'Institution"; verg. G. Renard, La Théorie de 1'Institution ( Pazis i93o); 1'Institution,
Fondement d'une Rénovation de 1'Ordre soeial (Paris r933). Tegen G. Gurvitch, die het

begrip „Institution" onvoldoende duidelijk vindt om sociale verschijnselen te beschrijven,
worde opgemerkt, dat wij het begrip institutie strikt tot de in de text aangegeven inhoud
beperken; met de vtaag, of alle maatschappelijke vetschijnselen „institutioneel" geinterpre-

teerd kunnen worden, laten wij ons hier niet in. (Verg. G. Gurvitch, La Vocation actuelle
de la Sociologie, Paris i q 5 0, 64).
~ Pieper, o.c., zT; verg. zz: „Unter 'sozialer Spie]regel' wird vetstanden die mit einem

bestimmten zwischenmenschlichen Verhiiltnis unmittelbar gegebene, ihm irnmanente
Norm des wechselseitigen Zueinanderverhaltens der Beziehungspartner".
el Verg. het rapport Causes of industrial Peace under Collective Bargaining, 8 t: „Through-

out this repott, ... repeated refercnces have been made to feelings such as good faith,
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Het is niet onmogelijk, dat sommige van deze gedragsregels op de
duur een verdere wettelijke uitwerking vinden. Zo is de geheim-
houdingsplicht reeds in de Wet op de Bedrijfsorganisatie vastgelegd.
Men kan zich ook indenken, dat het stakingsrecht aan een wettelijke
regeling onderworpen zou worden, indien de overheid zich geheel
van de loonvorming zou terugtrekken.

In het bovenstaande hebben wij de samenwerking tussen de partijen
vooral in het horizontale vlak op het oog gehad. Maar ook de ver-
houdingen in verticale richting menen wij institutioneel te mceten
opvatten. De verticale verhoudingen worden immers niet gekenmerkt
door eenvoudige bevelen van boven naar beneden. De hogere organen
beperken er zich niet tce de lagere te controleren en de acties van de
lagere nu en dan met een vetó te doorkruisen. Op de verbindings-
wegen tussen de hogere en de lagere instanties verloopt het verkeer in
twee richtingen. Ook hier is de verhouding er een van samenwerking
en van ernstig streven om in onderling overleg tot redelijk verant-
woorde lonen te komen. Het overleg berust immers voor een groot
deel op vrijwilligheid. Voor de Stichting van den Arbeid en de Loon-
commissie is dit zonder meer duidelijk. Zij zijn door de lagere organi-
saties - de vakverenigingscentralen van werkgevers en van werk-
nemers, in laatste instantie de afzonderlijke vakverenigingen - expres-
selijk in het leven geroepen om de loonvorming te co~rdineren.

sincerety, good will, mutual trust, confidence and fair play. Ina healthy union-management
relationship, these are not abstractions, nor are they primarily moral pronouncements.
They are manifestations of a feeling of security, which grows out of the operation of a
successful union-management relationship.
When directly asked what he meant by the term „mutual trust", „confidence" and
„sincerety", a union leader said to one of our investigators:
I hear a lot of people in the union talking about the sincerety of the company. Now, most
people are honest, and that goes for most of the company representatives too. Our real
respect (for the management) is that they think out labor relations in a logical way. You
knom ivbat to expect from tbem; you know how they will act because they usually take the
trouble to find out what the problem really is. We aren't getting along just because they
are „sincere" or because we like each other. Our confidence and trust (in the company)
is the result of our ability to anticipate tbir kind of mauagement thinking.
On the management side, as well, we found evidence that confidence, trust and good will
were very close connected with tbe ability to prrdict, mitb rea.ronable certaixly, tbe actionr and
reactionr of tbe canon leaderrbip." (cursivering van ons).
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Maar ook het College van Rijksbemiddelaars wordt niet als een

Fremdk~rper in het netwerk van sociaal-economische relaties be-

schouwd, al bezit het de bevoegdheid om bindende regelingen op te

leggen. De aanwezigheid en de bevoegdheid van het College werden

- zeker in de eerste jaren - door alle betrokkenen als noodzakelijk

erkend en aanvaard. Vanaf het begin was het College verplicht bij het

nemen van zijn beslissingen overleg te plegen met de Stichting van den

Arbeid. Door de wijze waarop dit overleg van weerszijden gevoerd is,

door de persoonlijke relatie tussen de ambtelijke instanties en het

bedrijfsleven, door het gezamenlijk zich betrokken weten bij dezelfde

taak, heeft zich tussen het College, de Stichting van den Arbeid en de

afzonderlijke bedrijfstakken een patroon van samenwerking ont-

wikkeld, waardoor de arbeidsvoorwaarden veel meer in gezamenlijk

overleg werden geregeld dan eenzijdig door een overheidslichaam

opgelegd. 8~
In het voorgaande hoofdstuk hebben wij er bezwaar tegen gemaakt,

dat de taak van het College van Rijksbemiddelaars door de S.E.R. en
de Loonraad zou worden overgenomen. Indien dit echter toch zou
geschieden, dan zien wij geen reden om te veronderstellen, dat de insti-
tutionele samenwerking - na de noodzakelijke aanloopperiode -
achterwege zou blijven.

De loonvorming in Nederland blijkt een zeer gevariëerd proces te zijn,

waarin de partijen zich door velerlei motieven laten leiden en dat niet

in een enkele duidelijke formule is weer te geven. Wil men van een

dergelijk complex verschijnsel een beeld geven, dan is het nood-

zakelijk het essentiële te scheiden van het bijkomstige, de diepere ont-

wikkelingstendenzen van de toevallige afwijkingen. Is het beeld, dat

wij daarbij hebben doen ontstaan, geflatteerd? Zien wij de bereidheid

van het bedrijfsleven om mede-verantwoordelijkheid voor de tot-

standkoming van sociaal en economisch verantwoorde arbeidsvoor-

waarden te dragen te rooskleurig? De opbouw van de na-oorlogse

loonvormingsorganisatie en de medewerking van het georganiseerde

bedrijfsleven daaraan,is mede veroorzaakt door de wanhopige toestand,

sa Verg. R. J. Erdbrink, 3o Jasen Rijksberniddelaars. Econ.-statistische Berichten

1934. 391.
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waarin ons land zich bij de bevrijding bevond. Slechts de tcekomst
zal het antwoord geven op de vraag, of de immanente krachten van
het georganiseerde bedrijfsleven sterk genoeg zijn om het zonder
een nieuwe stoot van buiten af over de drempel, die het nog van een
effectief werkende publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie scheidt, heen
te trekken.
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SUMMARY

ince the end of the war, every government is expected to follow an
S economic policy that leads to full employment. Given this policy,
however, it is very easy for the trade unions to force the employers
to pay higher wages. BEVERiDCE and other authors, therefore, make
an appeal to the sense of responsibility of the union leaders to abandon
wage claims which are not justified by a rise of productivity and which
inevitably lead to inflation. The school of Ross, on the other hand,
maintains that such an appeal is idle, since the union leaders by the
immanent dynamics of their organizations are dríven to ask for higher
wages, regardless of the social and economic consequences.

This book is an inquiry into the motives and the behaviour of the
leaders of employers' organizations and of trade unions since the end
of the war in the Netherlands, in order to find out how far an appeal
to their sense of responsibility is justified. For the Netherlands, such
an inquiry seems to be particularly important since the Industrial
Organization Act of i ~ S o created the possibility oforganizing industri-
al boards in all branches of industry with large regulating powers in
social and economic affairs. The members of the boards, however, are
to be appointed by the organizations of the employers and by the
trade unions and, in general, the boards cannot be expected to exercize
much influence without the co-operation of the said organizations.

Since the end of the war, the power of making the final decisions with
regard to the determination of wages has been laid into the hands of
the government, which has been exercizing this power by means of
the "Board ofGovernment Mediators". From the beginning, however,
it has been recognized that this system would not be workable
without the co-operation and the "right of say" from the side of the
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free organizations of employers and workers. This co-operation was
much facilitated by the voluntary organization that had been secretly
prepared before the liberation, the Foundation of Labour. In the F.
of L. the central employers' organizations and the central workers'
organizations meet together to find appropriate solutions for any
social question that may arise. With regard to wages and other
conditions oflabour, the system works as follows.

i National i~age Policy. The general norms, regulating wages are
determined in joint consultation by the government and the F. of
L. From time to time these norms are to be re-adjusted according to
changes in the cost of living, introduction of new social services,
changes in the economic situation of the country etc. By means of
these norms a decent min;mum standard of living is guaranteed to all
workers without upsetting the delicate economic equilibrium of the
country. In the beginning the norms distinguished only between
skilled, semi-skilled and unskilled workers. In later years the norms
were made to work more precisely by the introduction of job evalu-
ation methods and by scientifically designed systems of payment by
results. From i94S to i947, years of great scarcity, it proved to be easy
to reach agreement between all parties concerned. In the following
years, however, the deliberations were marked by rather serious
frictions. Yet it appeared to be possible to reach agreement in practi-
cally all cases.

z IYlage determination within the varioar.r branchet of indu.rtry. Generally,
the initiative is taken by the industry concerned. The representatives
of the employers and ofthe trade unions - who in several industries are
united in Industrial Councils - know that they must try to make an
agreement not too far above or below the general norms. As soon as
the agreement has been reached, a joint proposal is submitted to the
B. of G.M. The Board discusses the proposal with the "Wage com-
mittee" of the F. of L. When the proposed wages are too high, as may
be expected in a situation of practically full employment, corrections
are suggested. Finally, the agreement is approved. When the parties
fail to come to an understanding, the B. of G.M. and the F. of L. try
to intervene. If they don't succeed, or if the parties refuse to adjust
their proposal to the general norms, the B. of G.M. fixes the wage
without further consultation.
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The relevant factors of the post-war wage determination system can
be summarized under four heads :

i The parties earnestly aim at the determination of reasonable wages.
A decent minimum living for every worker and full employment are
the principal considerations determining the general norms. The
earning capacity of the individual enterprises is hardly taken into
account. High profits are generally welcomed by the unions when the
profits are used for the renewal and expansion of the plant.

More important from the viewpoint of the workers are the differen-
tials according to place of residence, branch of industry, skill and
results. By measuring the cost of living, job evaluation etc. the parties
try to establish a situation in which "equal real wages are being paid
for work ofequal value."

Though by establishing norms for the general wage level and for the
differentials some obvious injustices are eliminated, the statistical data
on which these norms are based, are not suf~iciently exact to exclude
any possibility of disagreement. Moreover, the norms for the difFer-
entials fail to take account of the fact that labour is an economic
phenomenon, subjected to the laws of demand and supply.

z But then, how to explain that the parties in general have succeeded
in reaching an agreement? Theexplanation is to be foundin the fact that
in the more important branches of industry two fundamental conditions
are fulfilled: a social maturity and b the existence of a permanent
organizational framework for the solution of social questions.

Social maturity comprises : loyal recognition of the unions by the
employers and v.v.; the degree of organization of the industry
concerned; the willingness and ability of the representatives of
both parties to carry out the agreement when faced with resistence
on the part of their followers; a strong influence of the central
organizations.

When a permanent framework for the solution of social questions,
e.g. an industrial council, has been created it becomes psychologically
much easier to reach an agreement. The members of the council know
that they are responsible not only for the party they represent, but also
for the whole industry.

; Beside these fundamental conditions, there are a few factors of
minor importance that may facilitate agreement: absence of pub-
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licity; the will to find a solution, not to gain a victory; the device of
referring particularly thorny questions to a special committee.

On the contrary, there are also factors - which seem to have made a
great impression on Ross - that endanger the mutual co-operation
and the finding of appropriate solutions: the temptation to which
especially the union leaders are open to stress the antagonism between
employers and workers; the rivalry among various trade unions;
untimely publicity; lack of moral integrity on the part of the repre-
sentatives.

4 The presence of intermediating, and in the last resort, decision
making agencies dces much to facilitate the relations between em-
ployers and workers. In difficult cases they relieve the parties of a
responsibility that would be too heavy. As long as co-ordination of
wages in various industries is considered necessary, some independent
agency should have the final decision.

After the analysis of the process of wage determination, we may ask
what this means for future developments with regard to the vocational
organization of the economy and with regard to the liberalization of
wages.

According to the Industrial Organization Act of i ~ S o, the economy
of the Netherlands as a whole and each branch of industry are to be
organized in public bodies which are largely self-governing under the
supervision of the government. The difficulty, however, is that the
employers' organizations and the unions, which will appoint the
members of the boards and determine their range of activities now
seem to hesitate to confer regulating powers to the boards with regard
to the determination of wages, i.e. they hesitate to substitute the
collective agreement by a wage order of the boards. The main reason
is that, whereas in the case of an agreement a single labour union may
freely refrain from signing, in the case of a wage order the minority
may be outvoted and thus be compelled to accept conditions of labour
which they don't want.

The author maintains, however, that this difficulty is gravely
exaggerated. In the first place, in the present procedure of wage
determination the minority enjoys no more freedom. When the parties
fail to achieve agreement, the B. of G.M. takes the decision. In the
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second place, the fear of being outvoted is no longer in accordance

with the real development. In most industries the parties have learned

to take each others' wishes into account. Substitution of the collective
agreement by the wage order, therefore, is a logical continuation of the
development of labour relations and creates a legal form, more in
accordance with the real situation.

The second point that is discussed concerns the liberalization of

wage determination. Nobody wants to return to a completely free
wage system. But most parties, without giving up a certain co-
ordination, want a greater amount of differentiation according to the
economic situation of the various industries and enterprises. The
main question discussed in this connection is: is it advisable to lay
the power of making final decisions, up to now exercized by re-
presentatives of the government, into the hands of the highest re-
presentatives of employers and workers, i.e. the Social-economic
Council? The author maintains that as long as government is expected

to conduct a policy of full employment, government should also bear
the final responsibility for the wage level. Moreover, an agency that
is not depending on employers and workers seems to be better
equipped to allow wider margins to the various industries.

In the last chapter we try to explain the evolution toward peaceful
and reasonable labour relations. In the first place we confront the
post-war wage determination with the general bargaining theory of
J. PEN. The latter explains the procedure of collective bargaining in
terms of propensity to fight, willingness to take a risk, bluff and
deceit. Theoretically, it seems possible to explain the bargaining
process in the Netherlands in this way, provided one is willing to
consider it as a marginal case. This, however, is a somewhat un-
satisfying situation. What appears to be the normal case can only be
explained as an exception. We prefer, therefore, another way.

To get a deeper understanding of the evolution of labour relations,
one must look at the general development that is taking place in the
world of employers and workers. Among employers we find a grow-
ing awareness of their social responsibilities. Business men begin to
realize that making profits is not their only duty. They acknowledge
their responsibility toward their employees and the consumers. This
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growing sense of responsibiliry is not independent, of course, of the
rise of "big government". At any rate it makes business men more
willing to frame, together with the trade unions, appropriate solutions
for social questions.

A similar development may be recognized with regard to the
unions. The trade union is no longer an agency, mainly intent on social
struggle. More and more the primary purpose of the union is con-
sidered to provide security to the workers. The workers find this
security in their collective agreements. Collective agreements, how-
ever, provide security only as long as they last. Therefore, trere is a
tendency to establish public bodies comprising representatives of the
employers and of the workers, to frame lasting solutions of social
questions. Following J. R. CoM~ioNS, we may call these bodies
institutions. Once the institution is established, the members are
compelled, with a certain degree of immanent necessity, to observe
rules of conduct ensuring achievement of their joint purpose.
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STELLINGEN

I

Wanneer van de overheid verlangd wordt, dat zij een politiek van
volle werkgelegenheid voert, dan is het redelijk, dat zij ook de eind-
verantwoordelijkheid draagt voor het noodzakelijk complement ervan,
te weten de bepaling van het loonpeil, zowel m.b.t. de opstelling van
de richtlijnen als de hantering ervan. Deze eindverantwoordelijkheid
van de overheid sluit reële medeverantwoordelijkheid van het
bedrijfsleven geenszins uit.

II

Staking en uitsluiting kunnen als middelen ter oplossing van arbeids-
geschillen in de huidige sociale en economische ontwikkeling niet
meer worden aanvaard. Zij dienen vervangen te worden enerzijds
door economisch medebeleid der werknemers in de bedrijfstak, ander-
zijds door het instituut der verplichte arbitrage.

III

Indien het beginsel "gelijk loon voor gelijke prestatie" aldus wordt
toegepast, dat alle arbeiders met een gelijk aantal werkclassificatie-
punten hetzelfde basisloon ontvangen, verliest men uit het oog, dat de
arbeid een economisch verschijnsel is, en vervalt men in een tech-
nocratische oplossing van het loonvraagstuk.

IV

Terecht zegt Exlc LurrnsERG :"We have no theory of wages worth
mentioning and this fact is one of the weakest links in our under-
standing of the cycle". (Business Cycles in the Post-War World,
Introduction XIII).



V

Volgens TnvsExGSIV eist de gerechtigheid, dat er bij de inkomens-
verdeling naar gestreefd worde alle mensen even gelukkig te dcen zijn.
Voor de practijk kan men aannemen, dat aan deze eis voldaan is,
indien de inkomensverdeling zodanig is, dat geen maatschappelijke
groep met een andere grcep van plaats zou willen ruilen. De z.g.
ruilrechtvaardigheid bij de inkomensverdeling wordt door TlrrBSRCEN
herleid tot een eis van economische doelmatigheid. (J. Tinbergen,
Redelijke Inkomensverdeling, Zde dr.).
Deze gerechtigheidsopvatting moet als onvolledig en subjectief
worden afgewezen.

VI

De in de voorafgaande stelling weergegeven gerechtigheidsopvatting
is het voornaamste kenmerk van het moderne socialisme.

VII

Vergelijking met de toestand in de Verenigde Staten van Amerika
geeft een zeer sterke indicatie, dat SrAVa.xIKnN voor de verklaring van
bet ontstaan van de massale buitenkerkelijkheid in Nederland en in het
bijzonder in Friesland te veel nadruk legt op het feit, dat de Hervorm-
de Kerk sinds de I ~de eeuw het karakter van volkskerk verloren heeft.
(M. Staverman O.F.M., Buitenkerkelijkheid in Friesland, 41 e.v.).

VIII

Enerzijds moet de sociale verzekering, vooral de werkloosheids- en
ouderdomsverzekering, geacht worden een belangrijke bijdrage te
leveren tot nivellering van de conjunctuurbeweging.
Anderzijds wijst Col.nv Cl.nxx er terecht op, dat excessieve sociale
lasten en belastingen, waardoor een groot gedeelte van het nationale
inkomen aan de vrije beschikking van de individuen wordt ont-
trokken, een deprimerende invloed op het welvaartsniveau hebben.
(Colin Clark, Welfare and Taxation).
De sociale verzekering moet daarom zover worden uitgebouwd,
dat aan de belanghebbenden een redelijk min;mum inkomen gewaar-
borgd wordt.



IX

Niet alleen de kostprijs verhogende belastingen, maar ook de belas-
tingen op het inkomen en op de winst hebben de tendentie prijs-
verhogend te werken.

x

De mogelijkheden tot het volgen van middelbaar, voorbereidend
hoger en hoger onderwijs voor jongeren uit de economisch zwakkere
kringen der bevolking dienen door krachtige steun van de overheid
verruimd te worden. Het toekennen van een studieloon moet echter
om principiële redenen worden afgewezen.

XI

Overwinning van de proletarische mentaliteit is op de eerste plaats te
verwachten van het aankweken van groter waardering en het scheppen
van ruimer gelegenheid voor de vorming van particuliere eigendom.

XII

Aan het scevereine karakter van de Staat kan geen argument worden
ontleend om aaneensluiting van de staten tot een statengemeenschap
en onderschikking van de staten aan supranationale gezagsorganen
van de hand te wijzen. De soevereiniteit is immers uit haar aard
beperkt, en dit laatste wordt nog steeds niet voldoende ingezien.

XIII

Het subsidiariteitsprincipe beoogt niet de taak van de staatsoverheid
te beperken tot het ingrijpen in die gevallen, waarin de lagere openbare
lichamen dan wel particulier initiatief of vrij bedrijf te kort schiet(en),
doch beoogt juist de weg vrij te maken voor de vervulling van een
eigen taak door de overheid, o.a. bestaande in het bestellen van het
recht.



Stellingen behorende bij Th. B. C. Muldcr S. J.
Loonvorming in Overleg.
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