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Voorwoord

De belangstelling voor het onderwerp van deze dissertatie is gegroeid
vanuit de praktijk: mijn functie in de sigarenindustrie brengt mij aan
de onderhandelingstafel.
Gaandeweg groeide bij mij de behoefte om het verschijnsel c.a.0.-
onderhandelingen breder en dieper te bekijken en zo ontstond de stu-
die, welke nu voor u ligt.

Graag wil ik allen bedanken, die mij bij de voorbereiding van dit
proefschrift hebben geholpen. Met name wil ik noemen mijn promo-
tor, prof. dr. W.H.J. Reynaerts. Door zijn toewijding en hartelijk-
heid heeft hij mij aangespoord door te gaan. Zijn wetenschappelijke
kritiek verdiepte mijn inzicht.

Ook het bestuur en het secretariaat van de Nederlandse Vereniging
voor de Sigarenindustrie en de onderhandelaars van werkgeverszijde
en van werknemerszijde dank ik; zonder hun medewerking was deze
studie niet mogelijk geweest.

Voorts heb ik - ik schrijf dit hier gaarne neer - tijdens de afgelopen
jaren van vele anderen onmisbare steun gekregen. Hierbij denk ik in
het bijzonder aan mijn vrouw Thdrdse en aan mijn kinderen Richard
en Susanne. Ook hen bedank ik van harte.

Bergeyk, januari 1984. G.  Kaspers
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I.    Inleiding

1.   Doel van de studie en probleemstelling
Het vaststellen van arbeidsvoorwaarden voor werknemers is een aan-
gelegenheid welke jaarlijks op velen betrekking heeft en welke ook bij
hen een betrekkelijk hoge belangstelling geniet.
Bij het proces dat tot de vaststelling van arbeidsvoorwaarden leidt,
zijn drie partijen betrokken: de overheid, vertegenwoordigers van
werknemers(organisaties) en vertegenwoordigers van werkgevers(or-
ganisaties). De vaststelling vindt deels plaats op centraal of landelijk
vlak. Men denke aan wettelijke bepalingen inzake minimumlonen en
gelij ke lonen voor mannen en vrouwen  bij het uitvoeren van gelijk
werk en aan loonpolitieke maatregelen en maatregelen op het gebied
van belastingen en vaststelling van sociale verzekeringspremies. Daar-
naast worden trilateraal tussen de overheid en de centrale werkgevers-
en werknemersorganisaties of soms bilateraal tussen de organisaties
van werkgevers en van werknemers afspraken gemaakt, welke een
kaderzettende functie vervullen in de c.a.0.-onderhandelingen op be-
drijfstakniveau of op het vlak van de onderneming. Men denke in dit
verband aan het sluiten van centrale accoorden of althans aan po-
gingen om op centraal niveau tot overeenstemming te komen. Deels

geschiedt de arbeidsvoorwaardenvorming op bedrij fstakniveau  door
middel van c.a.0.-onderhandelingen, deels op ondernemingsniveau
door het afsluiten van een ondernemings-c.a.o. of het treffen van re-
gelingen per bedrijf als aanvulling op een bedrijfstak-c.a.0.

C.a.0.-onderhandelingen vormen in het stelsel van Nederlandse ar-
beidsverhoudingen een factor van betekenis. Daarom mag het enige
verbazing wekken dat over dit onderwerp zo weinig empirisch onder-
zoek is gedaan. Inzake collectieve onderhandelingen zijn er in diverse
bedrij fstakken  in de Verenigde Staten en in Engeland casuistische stu-
dies verricht.1 In andere studies kan men zien dat auteurs citaten uit
onderhandelingsbijeenkomsten in hun theoretisch concept betreffen-
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de collectieve onderhandelingen plaatsen of uitspraken doen op grond
van gebeurtenissen tijdens onderhandelingen.2 In Nederland is een
aantal studies verricht over onderhandelen. De betreffende publica-
ties geven veelal inzicht in de theorieen aangaande onderhandelen of
in facetten van onderhandelen en onderhandelingen.3 Voorzover mij
bekend, is in Nederland nog geen studie gemaakt welke de feitelijke
gang van zaken  bij de collectieve onderhandelingen  in een bedrij fstak
beschrijft en analyseert.
Een   onderzoek   in een bedrij fstak naar onderhandelingen en onder-
handelingsgedrag, en meer in het bijzonder naar wat zich afspeelt in
c.a.0.-onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van werknemers
en werkgevers, zou een bijdrage kunnen leveren aan de theorie betref-
fende c.a.0.-onderhandelingen in Nederland. Voorts kan een derge-
lijke studie ook voor onderhandelaars wellicht enige aanknopingspun-
ten opleveren, waarmee zij in het proces van arbeidsvoorwaarden-
vaststelling hun voordeel kunnen doen.

De onderhavige studie heeft een tweeledig doel:
- het ontwerpen van een onderzoeksmodel en het ontwikkelen van

kenmerken aan de hand waarvan een analyse van c.a.0.-onderhan-
delingen mogelijk is, en

-  het beschrijven van de gang van zaken met betrekking tot de c.a.0.-
onderhandelingen in de sigarenindustrie en het analyseren van
deze  onderhandelingen  in de periode van  1973  tot  1983.

Werkgevers en werknemers hebben uiteenlopende belangen.
Auteurs zoals Hyman, Mandel en Teulings, beschouwen- aldus Reynaerts -
het 'belangenconflict tussen arbeid en kapitaal als zo fundamenteel,
dat het zonder nieuwe maatschappelijke overkapping niet werkelijk
kan worden overbrugd. Pogingen om dit conflict bij contract te regu-
leren kunnen slechts leiden tot bestendiging van de onderschikking
van de loonarbeider   aan de kapitalistische accumulatie-drift'.   Een
tweede groep theoretici, waartoe onder meer Albeda, Dunlop, Flan-
ders en Reynaerts behoren, ziet daarentegen in de collectieve onder-
handelingen 'een bij uitstek bruikbare methode om pluriforme belan-
gen van gedifferentieerde groepen van periode tot periode met elkaar
te verzoenen. Deze toeschouwers baseren hun zienswijze op de over-
weging dat partijen, hoe dan ook, bij de concrete verwezenlijking van
hun uiteenlopende doelstellingen en van hun vaak tegengestelde aspi-
raties in het arbeidsbestel op elkaar zijn aangewezen. Zij zijn gehou-
den tot wat wel 'antagonistische cooperatie' wordt genoemd. Door
deze cooperatie van tegendelen verkeert de maatschappij in
voortdurende beweging, is zij steeds op zoek naar nieuwe verhoudin-
gen en gewijzigde structuren'.4 Ook aan mijn onderzoek ligt de ge-
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dachte ten grondslag dat partijen - met elkaar verbonden door
wederzijdse afhankelijkheid - door middel van onderhandelingen
een oplossing kunnen bereiken betreffende hun ten dele uiteenlopen-
de belangen.  In de huidige verhoudingen tussen werkgevers en werk-
nemers vloeit de paritaire dialoog niet meer zozeer voort uit een ver-
trouwensrelatie tussen de partijen, maar toont veeleer het beeld van
hetzij een permanente conflictrelatie hetzij dat van 'antagonistische
cooperatie'.5

Zoals gezegd, zijn de belangen van partijen ten dele tegenstrijdig. Ook
in c.a.0.-onderhandelingen komt dit verschijnsel naar voren. Zo zijn
conflicterende onderwerpen aan te wijzen. Men komt echter ook on-
derwerpen tegen, waarvan de tegenstrijdigheid minder duidelijk of
niet aanwezig is en zelfs onderwerpen welke voor beide partijen voor-
delen kunnen opleveren.
In c.a.0.-onderhandelingen kunnen met betrekking tot de wijze van
onderhandelen twee verschillende typen onderhandelingsgedrag wor-
den onderscheiden, en wel distributief of verdelend onderhandelen en
integratief of probleemoplossend onderhandelen. De probleemstel-
ling in deze studie is dat distributief onderhandelingsgedrag meer geei-
gend is voor c.a.0.-onderhandelingen aangaande arbeidsvoorwaarden
en andere aspecten van sociaal beleid met conflicterende elementen,
terwijl een integratieve wijze van onderhandelen meer passend is voor
de onderhandelingen over de overige onderwerpen inzake sociaal be-
leid. De analyse is in het bijzonder gericht op het ontdekken van een
verband tussen het onderwerp waarover wordt onderhandeld en de
wijze waarop c.a.0.-onderhandelingen plaatsvinden.
Analyses van collectieve onderhandelingen hebben hoofdzakelijk een
kwalitatief karakter. Een meer kwantitatief gerichte benadering van
de analyse van onderhandelingen ontbreekt. In de onderzoeksopzet
van deze studie zal met betrekking tot de analyse gestreefd worden
naar een combinatie van zowel kwalitatieve als - waar mogelijk -
kwantitatieve elementen.

Onderzocht zullen worden de c.a.0.-onderhandelingen in de Neder-
landse sigarenindustrie in de periode van  1973  tot  1983. De keuze van
bestudering houdt verband met twee redenen. Allereerst betreft het de
periode gedurende welke ik als onderhandelaar aan werkgeverszijde
aan de c.a.0.-onderhandelingen in de sigarenindustrie heb deelgeno-
men. Ik kan uit dien hoofde beoordelen wat er achter de notulen
schuilgaat. Het deelnemerschap aan de onderhandelingen geeft echter
tevens een beperking aan. De mogelijkheid van een bevooroordeelde
zienswijze in de participerende observatie moet onder ogen worden
gezien. Daarnaast is het betreffende tijdvak ook een interessante pe-
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riode omdat er juist v66r 1973 een keerpunt is opgetreden in de ar-
beidsverhoudingen.  In   1970  werd het beginsel  van de vrije loonpoli-
tiek in de Wet op de loonvorming verankerd. Partijen zouden voor-
taan in vrijheid collectieve arbeidsovereenkomsten moeten kunnen af-
sluiten, zij het dat de overheid haar ultieme verantwoordelijkheid niet
prijs gaf. In dit stelsel heeft de overheid dan ook voor zichzelf de mo-
gelijkheid gereserveerd om in bijzondere omstandigheden in de loon-
vorming in te grijpen.6 In 1973 kwam het eerste centraal accoord tot
stand. 'Het centraal akkoord  1973  is  in meer dan een opzicht  een  op-
merkelijk document. In de eerste plaats blijkt hieruit dat het accent
bij het collectief overleg opnieuw is verplaatst van bedrijfstaksniveau
naar nationaal niveau. In de tweede plaats registreert het dat niet zo-
zeer de invloed van de overheid op de uitkomsten van het collectief
overleg primair stond, doch veeleer de toenemende invloed van het ge-
organiseerd overleg van werkgevers en werknemers op de uitkomsten
van het regeringsbeleid'.7 Vanaf 1974 neemt de overheidsinvloed  op
het arbeidsvoorwaardenoverleg echter weer toe.8 Men kan constateren
dat de overheid haar bevoegdheden om in te grijpen in de loonvor-
ming in de jaren na 1970 voortdurend heeft uitgebreid, waarbij is ge-
bleken dat van die bevoegdheden ook in ruime mate daadwerkelijk is
gebruik gemaakt.9 Des te interessanter is het derhalve om de ontwik-
kelingen in het betreffende tijdvak op het gebied van de c.a.0.-onder-
handelingen te bezien.

2. Opzet en uitvoering van de studie

Na dit inleidende hoofdstuk zal in hoofdstuk II worden begonnen met
een korte beschrijving van enige kenmerkende ontwikkelingen in het
stelsel van arbeidsverhoudingen in Nederland. Een belangrijk aspect
hierin is immers de wijze waarop werkgevers en werknemers met el-
kaar onderhandelen om c.a.0.'s tot stand te brengen. In deze beschrij-
ving zullen achtereenvolgens de functies van de vakbeweging, de
werkgeversorganisaties en de overheid worden belicht, waarna de be-
tekenis van de c.a.o. en van de c.a.0.-onderhandelingen zal worden
behandeld.

In hoofdstuk III wordt vervolgens een algemene beschouwing over
onderhandelen gegeven. Onderhandelen kan worden beschouwd als
een  methode om met strijdige belangen  om te  gaan. 10  Het  is  een  me-
thode waardoor conflicten of potentiele conflicten tot een oplossing
kunnen worden gebracht. Op deze wijze ligt er ook een verband tus-
sen onderhandelen en conflicten. Daarom zullen, alvorens nader in te
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gaan op onderhandelen, eerst enige facetten van conflicten en theo-
rieen aangaande conflicten worden besproken teneinde enerzijds te
onderzoeken welke aspecten van conflicttheorieen aanknopingspun-
ten bieden voor een te ontwikkelen onderhandelingsmodel en ander-
zijds na te gaan of in deze theorieen bepaalde elementen ontdekt kun-
nen worden welke in de gangbare onderhandelingstheorieen niet of
onvoldoende worden belicht. Dit zal geschieden in paragraaf 2.
Daarna worden in paragraaf 3 van dit hoofdstuk elementen uit con-
flicttheorieen in verband gebracht met aspecten van onderhandelen.
Meer in het bijzonder zal het door Katz en Kahn gepresenteerde mo-
del van conflictgedrag gerelateerd worden aan onderhandelingsge-
drag. Het onderhandelen zal daarna vanuit twee gezichtshoeken wor-
den bestudeerd: de inhoudelijke kant en het procesmatige aspect van
onderhandelingen. De paragraaf betreffende onderhandelen zal wor-
den besloten met een samenvatting van de variabelen welke relevant
geacht worden voor het in dit onderzoek te hanteren onderhande-
lingsmodel, dat gebruikt zal worden voor een analyse van de c.a.0.-
onderhandelingen in de sigarenindustrie.

Hoofdstuk IV is gewijd aan een beschrijving van de wijze waarop de
c.a.0.-onderhandelingen in de Nederlandse sigarenindustrie worden
gevoerd. In de inleidende paragraaf zal in het kort worden aangegeven
welke gebeurtenissen zich met betrekking tot het afsluiten van een
c.a.o. in het verleden hebben voorgedaan. Aansluitend worden voor
de periode tussen 1973 en 1983 de loonpolitieke ontwikkelingen aan-
geduid. Deze ontwikkelingen welke invloed uitoefenen op de voorbe-
reiding van de c.a.0.-onderhandelingen door partijen, vormen de ach-
tergrond waartegen de eigenlijke onderhandelingen worden gevoerd.
In paragraaf 2 zal nader worden ingegaan op de voorbereiding van de
c.a.0.-onderhandelingen door de werkgeversorganisatie in de sigaren-
industrie. Achtereenvolgens zal aandacht worden besteed aan de or-
ganisatie van de onderhandelingsdelegatie en aan de totstandkoming
van voorstellen tot arbeidsvoorwaardenvaststelling. Daarna zal de
functie van het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor de Si-
garenindustrie ten aanzien van de c.a.0.-onderhandelingen worden
belicht.
De beschrijving van de voorbereiding van de c.a.0.-onderhandelingen
door de werknemersorganisaties zal plaatsvinden in paragraaf 3.  Ook
hier worden na elkaar behandeld de organisatie van de onderhande-
lingsdelegatie en de totstandkoming van voorstellen tot vaststelling
van arbeidsvoorwaarden.
Paragraaf 4 omvat een beschrijving van de eigenlijke c.a.0.-onder-
handelingen. Nadat het feitelijke verloop van de c.a.0.-onderhande-
lingen is toegelicht, zal een tweetal voorbeelden van verschillende wij-
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zen van onderhandelen worden gegeven. Deze voorbeelden dienen ter
illustratie van de twee in hoofdstuk V beschreven typen onderhande-
lingsgedrag.
Het vierde hoofdstuk zal worden besloten met een beschrijving van de
afhandeling van de c.a.0.-resultaten, nadat tussen partijen in beginsel
overeenstemming is bereikt.
Deze studie is erop gericht om het feitelijke verloop van de c.a.0.-
onderhandelingen in de Nederlandse sigarenindustrie te beschrijven
en om de onderhandelingen te analyseren naar de wijze van onderhan-
delen. Gegeven dit onderzoeksdoel en gegeven de uiteenlopende bete-
kenissen welke aan het begrip onderhandelen kunnen worden ge-
hecht, is het nodig uiteen te zetten en te verantwoorden welk begrip
onderhandelen in deze studie is gebruikt. In samenhang daarmee
dient ook te worden vastgesteld welke variabelen in onderhande-
lingsprocessen een rol spelen en meer in het bijzonder welke onder-
scheiden factoren relevant zijn voor de analyse van de twee uiteen-
lopende typen onderhandelingsgedrag.
Na de inleidende paragraaf van hoofdstuk V volgt een beschrijving
van twee onderhandelingswijzen:distributief of verdelend onderhan-
delen en integratief of probleemoplossend onderhandelen. De functie
van distributief onderhandelen is het oplossen van belangenconflic-
ten.1' Distributief onderhandelen is het beslissingsproces waarbij elk
der partijen zijn aandeel in een gegeven hoeveelheid schaarse goede-
ren probeert te maximeren.12 In deze paragraaf passeren begrippen
zoals voldoeningsfunctie, waarschijnlijkheidsfunctie, streefpunt en
weerstandspunt de revue. Distributief onderhandelen is niet altijd het
belangrijkste aspect van onderhandelen. Vaak kunnen even belangrij-
ke doeleinden van partijen alleen door integratief onderhandelen wor-
den bereikt. Integratief onderhandelen kan betrekking hebben op
twee soorten situaties of onderwerpen. Het is mogelijk dat 66n alter-
natief of soms zelfs meer oplossingen voor een probleem voor beide
partijen in absolute zin voordeel oplevert c.q. opleveren ten opzichte
van hun respectievelijke posities in de huidige situatie. Ook bestaat de
mogelijkheid dat geen van de alternatieven voor beide partijen een
verbetering ten opzichte van de huidige situatie biedt, doch dat een
oplossing slechts voor een der partijen voordeel oplevert en voor de
andere partij niet meer dan een symbolisch offer met zich
meebrengt.13
In paragraaf 3 zal het in deze studie te gebruiken onderhandelingsmo-
del worden beschreven. Het model omvat zowel kenmerken met be-
trekking tot de inhoud van onderhandelingen als karakteristieken ten
aanzien van de besprekingswijze van onderwerpen. Wanneer verde-
lend en probleemoplossend onderhandelen in verband gebracht wor-
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den met deze variabelen, dan ontstaat een tweedeling. De constructie
van het onderhandelingsmodel vormt het eerste gedeelte van de derde
paragraaf. In het tweede deel worden kenmerken ontwikkeld welke
voor de analyse van de notulen van de c.a.0.-onderhandelingen in de
sigarenindustrie relevant worden geacht.
De analyse van de onderwerpen uit de c.a.0.-onderhandelingen in de
Nederlandse sigarenindustrie tijdens de periode van 1973 tot 1983 ge-
schiedt in paragraaf 4. Na een beschrijving van de opzet en uitvoering
van het onderzoek worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd,
waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de inhoud van de
c.a.0.-onderhandelingen.
In de laatste paragraaf zullen de bevindingen uit de notulenanalyse
worden beschreven, welke in verband staan met de besprekingswijze
van de onderwerpen. Tevens wordt de relatie tussen de wijze van on-
derhandelen en het onderwerp van onderhandeling aan een nadere be-
schouwing onderworpen.

Over een aantal aspecten van de onderhandelingsrelatie kan geen of
onvoldoende inzicht worden verkregen door middel van notulenana-
lyse. Door middel van een onderzoek naar de meningen van onder-
handelaars in de sigarenindustrie wordt gepoogd om deze facetten van
de distributieve en integratieve onderhandelingswijzen te belichten. In
hoofdstuk VI wordt verslag gedaan van de resultaten van dit onder-
zoek naar de meningen van onderhandelaars in de sigarenindustrie.

In het afsluitende hoofdstuk VII wordt begonnen met een korte nabe-
schouwing omtrent de bruikbaarheid van het onderhandelingsmodel
en van de analysekenmerken.
In paragraaf 2 wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste
onderzoeksresultaten.
In de slotparagraaf wordt vooruitgezien naar de toekomst van c.a.0.-
onderhandelingen.

De studie wordt besloten met een samenvatting in de Engelse taal.
Aan de studie is toegevoegd een zakenregister. Afgezien is van het
maken van een personenregister, omdat slechts bij uitzondering een
auteur bij naam in de tekst is genoemd in een ander verband dan als
verwijzing naar diens werk. Een personenregister dat voor een belang-
rijk deel een herhaling zou zijn van het notenapparaat, leek mij niet
zinvol.
Tenslotte zij vermeld dat de noten en de geraadpleegde literatuur aan
het einde van elk hoofdstuk zijn geplaatst.
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II. Enige kenmerkende ontwikkelingen
in het stelsel van Nederlandse
arbeidsverhoudingen en de betekenis
van de collectieve onderhandelingen
binnen dit stelsel

Met betrekking tot de arbeidsvoorwaardenvorming worden soms tus-
sen overheid, centrale werkgevers- en werknemersorganisaties en
soms tussen de centrale werkgeversorganisaties en de centrale werkne-
mersorganisaties afspraken gemaakt welke een regulerende betekenis
hebben voor de onderhandelingen op bedrij fstak- en ondernemingsni-
veau. Om collectieve onderhandelingen goed te kunnen plaatsen moet
eerst het decor worden neergezet, waartegen de collectieve onderhan-
delingen plaatsvinden. Dit decor wordt gevormd door het stelsel van
arbeidsverhoudingen in Nederland, waarvan enige kenmerkende ont-
wikkelingen worden weergegeven.
Allereerst zullen in het kort enkele aspecten van het stelsel van collec-
tieve arbeidsverhoudingen worden behandeld. Daarna zal achtereen-
volgens aandacht worden besteed aan de functie van de vakbeweging
en van de werkgeversorganisaties en aan de positie van de overheid.
Verder zal in het bijzonder de betekenis van de c.a.o. en van de c.a.0.-
onderhandelingen voor en binnen het arbeidsbestel in Nederland wor-
den belicht.

1. Inleiding

De arbeidsverhouding wordt in Nederland geregeld door het arbeids-
contract. Voor alle werknemers geldt een individueel contract. Voor
de meeste werknemers echter wordt de inhoud van het individuele ar-
beidscontract bepaald door het collectieve contract. Voor sommige
categorieen werknemers geldt uitsluitend een individuele arbeidsover-
eenkomst.1

In de arbeidsverhouding tussen werknemer en werkgever kunnen twee
betrekkingen, en wel de ruilrelatiez en de samenwerkingsrelatie, wor-
den onderscheiden. Tussen de wederzijdse prestaties van arbeidsver-
richter en arbeidsverschaffer bestaat wederkerigheid en onderlinge af-
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hankelijkheid.3
De ruilrelatie omvat de overeenkomst waarbij de werknemer zijn ar-
beidsprestaties ruilt tegen loon, te betalen door de werkgever. Be-
schouwd naar slechts 6tn aspect kan deze relatie gezien worden als een
zakelijke transactie tussen verkoper en koper van arbeid. Het ruilpro-
ces te beperken tot loon naar arbeid is echter een verschraling van de
meer omvattende ruil, 'waarin enerzijds de arbeidsbevrediging, het
sociaal aanzien, de machtspositie, de sociale contactmogelijkheden en
de promotiekansen meespelen, anderzijds, naast arbeid, ook loyali-
teit, representativiteit, algemene ontwikkeling, sociale herkomst en
zoveel meer worden ingebracht'.4 De samenwerkingsrelatie ontstaat
nadat eenmaal tussen werknemer en werkgever zowel de arbeidsvoor-
waarden zijn overeengekomen als de inhoud van de bedongen arbeid
is bepaald. De werknemer gaat in zijn functie beginnen. Hij doet bin-
nen zekere grenzen wat de werkgever hem opdraagt.5 Door dit func-
tioneren van werknemer en werkgever ontstaat tussen hen een samen-
werking.
Anders gezegd: de grondstructuur van de verhouding tussen werkge-
vers en werknemers is gebaseerd op de marktgedachte. De verhoudin-
gen tussen werkgevers en werknemers zijn marktverhoudingen. Naast
de marktrelatie heeft het overleg zich ontwikkeld. De marktvorm die
tot uitdrukking komt in het arbeidscontract, wordt aangevuld met
vormen van overleg en medezeggenschap. Verder zijn de arbeidsver-
houdingen ondenkbaar zonder overheidsinvloed. Bij ongunstige ont-
wikkelingen, zoals bijvoorbeeld hoge werkloosheid, te sterk stijgende
loonkosten, gebrekkige bescherming van werknemers op het terrein
van veiligheid en gezondheid, grijpt de overheid in. Ook afgezien van
situaties waarin markt en overleg falen, is op vele terreinen regelzet-
ting van overheidswege te zien. De overheid geeft immers ook richting
aan ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van de medezeggen-
schap van werknemers en van de humanisering van de arbeid.6
Wanneer gesproken wordt over arbeidsverhoudingen en in het bijzon-
der over collectieve arbeidsverhoudingen, dan richt de aandacht zich
gewoonlijk  niet  op de diverse aspecten  van de relatie tussen indivi-
duele werknemer(s) en werkgever(s), maar dan wordt meestal gedoeld
op de relaties welke bestaan en op de processen welke zich voltrekken
tussen en binnen groepen in ons arbeidsbestel.
Het arbeidsbestel kan gezien worden als het geheel van 'sociale posi-
ties en rollen, opgebouwd rond arbeidsprestaties van elke aard, en
verenigd tot arbeidsgroeperingen'.7
In zijn definitie van het vakgebied van arbeidsverhoudingen onder-
scheidt Reynaerts bij de bestudering van arbeidsverhoudingen twee
aspecten: de groepsvorming in het arbeidsbestel en het daarmee ver-
band houdende proces van regelvorming rondom de individuele basis-
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betrekking tussen werkgever en werknemer. 'De spil van het systeem
der arbeidsverhoudingen wordt gevormd door het proces van regelzet-
ting tussen de collectiviteiten in het arbeidsbestel'.8 Gebaseerd op deze
elementen luidt dan zijn begripsomschrijving aldus: 'De leer der ar-
beidsverhoudingen beschrijft, ordent en verklaart de processen van
interactie - processen van groepsvorming, cooperatie, competitie en
conflict - tussen werkgevers, werknemers en de overheid naar de
achterliggende oorzaken, in hun ontwikkeling en naar hun resultaten
voor de positie van de factor arbeid in onderneming en
maatschappij'.9

In het kader van deze studie volstaat een korte vermelding van de ont-
wikkeling van de Nederlandse arbeidsverhoudingen gedurende de
laatste decennia.
De Nederlandse arbeidsverhoudingen krijgen het meest zichtbaar
gestalte in de loonpolitieke ontwikkelingen en in de ontwikkelingen
op het gebied van de zeggenschap.

Als belangrijke indicator voor de arbeidsverhoudingen in Nederland
kan de loonvorming worden beschouwd. Na de tweede wereldoorlog
is in Nederland sprake van geleide loonpolitiek. De institutionele
vormgeving voor 1940, de gegroeide eenheid tijdens de oorlogsjaren,
de verzuiling en de economische perspectieven in 1945 vormden - al-
dus Windmuller en De Galan - de factoren waardoor een systeem
van geleide loonpolitiek gestalte kon krijgen.10
De geleide loonpolitiek  die  na  1945 was ontstaan,  werd  door  een  aan-
tal factoren langzamerhand ondergraven.11 Vanaf 1959 kwam een
vrijere loonvorming tot stand. Werkgevers, werknemers en overheid
stellen op basis van wat zij zien als hun belang hun eisen. Door onder-
handelingen en door gebruik te maken van middelen varierend van
overleg tot werkstaking en uitsluiting, probeert men tot overeenstem-
ming te komen.12 Rond 1968 was een situatie ontstaan waarin de on-
derhandelingen over de arbeidsvoorwaarden in beginsel vrij werden
en  op bedrij fstakniveau   of ondernemingsniveau konden worden  ge-
voerd.13 De Wet op de loonvorming herstelde de contractvrijheid tus-
sen de organisaties van werkgevers en werknemers. De wet biedt ech-
ter wei de mogelijkheid aan de regering om in te grijpen, indien het
algemeen sociaal-economisch belang dit nodig maakt. 14 'De rol van de
overheid werd kleiner, de centralisatie verminderde en de traditionele
instituties - College van Rijksbemiddelaars, Stichting van de Arbeid,
SER - boetten aan betekenis in. Het georganiseerd overleg bleef
toonaangevend, zij het op lager niveau. De conflicten en vooral de
conflictbereidheid namen toe, de toon van de uitlatingen werd harder,
de harmonie nam af. Groepsbelangen namen meer en meer de plaats
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in van het algemeen belang'.15

De periode van 1968 tot 1972 wordt gekenmerkt door de strijd om de
Loonwet, de SER-aanbeveling om de lonen eenmalig te koppelen aan
de prijsindex, de 400-gulden-golf en de pogingen van werkgevers en
werknemers om op nationaal niveau tot een centraal accoord te
komen. Het eerste centraal accoord kwam in 1973 tot stand. Vanaf
1974 neemt de overheidsinvloed op het arbeidsvoorwaardenoverleg
weer toe. 16
De loonpolitieke ontwikkelingen vanaf 1973 worden in paragraaf 1
van hoofdstuk IV meer gedetailleerd beschreven.

De loonvorming is 6tn facet van de ontwikkelingen binnen de Neder-
landse arbeidsverhoudingen. Een ander, niet minder belangrijk,
aspect betreft de ontwikkelingen met betrekking tot de zeggenschap.
Het vraagstuk van de medezeggenschap van werknemers in de onder-
neming kreeg in 1950 zijn eerste oplossing in de Wet op de onderne-
mingsraden. Een nieuwe Wet op de ondernemingsraden kwam in 1971
tot stand. In september 1979 werd daarin een aantal wijzigingen aan-
gebracht, welke de bevoegdheden van de ondernemingsraad bedui-
dend vergrootten.
In 1971 kwam ook een andere wet tot stand die in belangrijke mate
het vraagstuk van de medezeggenschap raakt. Deze wet legde de grote
vennootschappen een nieuwe structuur op. Deze structuur houdt in,
dat 'het bestuur van de vennootschap die mede de leiding van de on-
derneming in handen heeft, onder toezicht wordt gesteld van een ver-
plichte raad van commissarissen. Deze raad van commissarissen heeft
ten opzichte van de bestuurders belangrijke bevoegdheden, in het bij-
zonder omdat  hij de bestuurders benoemt en ontslaat'.  Bij de benoe-
ming van commissarissen hebben de ondernemingsraad en de aandeel-
houdersvergadering inspraak.17
Samenvattend kan gezegd worden dat de grondtrekken van de naoor-
logse Nederlandse arbeidsverhoudingen dus zijn: georganiseerd over-
leg, centralisatie en overheidsinvloed.18 Ter Heide tekent daarbij aan
dat de gegroeide arbeidsverhoudingen waarin een verharding was op-
getreden, een doelmatige aanpak van problemen, zoals werkloosheid
en de regeling van de medezeggenschap, belemmert. 'In het algemeen
werd door deze hardheid het vinden van redelijke compromissen er-
nstig bemoeilijkt, in het bijzonder het vinden van oplossingen voor
nieuwe problemen werd bijna onmogelijk'.19 Ook Ramondt is deze
mening toegedaan. 'Het systeem ontleent zijn continuTteit aan de vi-
cieuze betrekkingen der elites, waardoor deze niet in staat zijn hun ge-
drag bij te stellen. De achterban is niet in staat door dit gebeuren heen
te breken, waardoor een bijdrage aan de continuering der verhoudin-
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gen geleverd wordt. Een logische uitkomst van de wisselwerking van
dit gedrag is dat op alle niveaus der verhoudingen de drang naar ont-
wikkeling van initiatieven wordt afgeremd. Het systeem van arbeids-
verhoudingen bezit een grote overlevingskracht, maar deze absorbeert
innoverende vermogens'.20 Ramondt acht geen der deelnemers in staat
om de verlammende werking van de verhoudingen te doorbreken,
waardoor op langere termijn de verhoudingen gemakkelijker dan
thans een gewelddadig karakter kunnen aannemen.21

Wanneer gesproken wordt over arbeidsverhoudingen dan ligt de na-
druk in de omschrijving o.a. op groeperingen van degenen die ar-
beidsprestaties verrichten. Daarbij is te denken aan vakbonden en aan
organisaties van vrije beroepsbeoefenaren.

Bij de beschouwing van de groepen welke in het Nederlandse stelsel
van arbeidsverhoudingen een belangrijke rol spelen, beperk ik mij tot
de vakbeweging en de werkgeversorganisaties. Daarnaast zal ook de
rol van de overheid worden belicht.

2. De functie van de vakbeweging

Het ontstaan van de vakbeweging valt in Nederland samen met een
plotselinge versnelling van de economische groei tussen 1860 en 1870.
Het profijt dat industrialisatie, toegenomen handel en economische
groei brachten, had echter niet onmiddellijk een verbetering van de
levensomstandigheden van de arbeidende bevolking tot gevolg.22

De vakbeweging vond haar eerste ontwikkeling in de kring van de ge-
schoolde arbeiders. De oordeelkundige en zelfstandig werkende vak-
man, die in hoge mate op grond van zijn vakkennis zijn eigen ar-
beidsproces beheerst, geraakt in het fabriekssysteem, gekenmerkt
door vargaande arbeidsdeling en economische doelmatigheid, op de
achtergrond.23 'Allerlei tradities zien zij (de geschoolde handarbei-
ders) verloren gaan, hun afhankelijkheid van de ondernemer neemt
toe, hun arbeid verwijdert zich meer van het ambachtelijk beroep'.24
De gemeenschappelijke ervaring van het verlies van beroepsautono-
mie en daarmee van maatschappelijke status, en het gevoel onderwor-
pen te zijn aan tegengestelde en moeilijk te beinvloeden normen en
doelstellingen, hebben bevorderd dat vaklieden zich aaneensloten in
vakorganisaties.25

'Eerst door het ontstaan van de vakbeweging als collectieve machts-
factor krijgt de werknemer een reelere invloed op het loon en de
overige arbeidsvoorwaarden'.26 Kenmerkend daarbij  is,  dat de vakbe-
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weging geen marktpartij is in de eigenlijke betekenis, maar als machts-
factor buiten de markt mede de normen bepaalt, die voor latere, indi-
viduele ruiltransacties zullen gelden. Het individuele arbeidscontract
wordt op deze wijze gereduceerd tot een adhesiebetuiging van de
werknemer aan op ebn ander vlak vastgestelde arbeidsvoorwaarden.
De vakbeweging is - aldus Van der Ven - het specifieke orgaan om
leiding te geven aan de emancipatie van de arbeidende bevolking.
'Hoe belangrijk en noodzakelijk de vertegenwoordiging en de bein-
vloeding van leden, de onderhandeling en het overleg met anderen
ook is, deze functievervulling staat meer op het niveau van de metho-
diek dan op dat van de verwerkelijking van de bestaanszin. De idee
waaraan de arbeidersorganisatie haar institutioneel karakter ontleent
en die ze maakt tot wat ze is: instituut van de sociale rechtsorde, is
geen andere dan de idee van de arbeidersemancipatie'.27 Flanders be-
nadrukt dat de vakbeweging als primaire opdracht heeft om te funge-
ren als: 'a shield to protect for their members their dignity as human
beings'.28

Sommige andere auteurs maken een minder duidelijk onderscheid tus-
sen de doelstelling van de vakbeweging en de middelen welke zij ge-
bruikt.

Albeda duidt drie belangrijke groepen werkzaamheden van de vakver-
enigingen aan:
- de activiteiten waarbij de positie van de werknemers als onderge-

schikte deelnemers aan het productieproces in het geding is.
Een onderdeel van deze activiteiten betreft het optreden als markt-
partij bij de regeling van lonen en arbeidsvoorwaarden;

- de activiteiten waarbij de vakorganisatie optreedt ter behartiging
van de gemeenschappelijke belangen of ter bevordering van de ge-
zonde ontwikkeling van de bedrijfstak;

- de activiteiten waarbij de vakbeweging optreedt namens haar
leden.29

De functies van de vakbeweging hebben zowel een extern als een in-
tern karakter. Als extern kunnen worden aangeduid de algemeen
maatschappelijke functies, de functies ten behoeve van het bedrijfs-
leven en de functies ten behoeve van alle werknemers. De interne
functie heeft betrekking op de eigen leden.30
De Galan geeft als doelstellingen van de vakvereniging aan de maxi-
mering van de aan de leden toevallende loonsom en de 'leisure func-
tion':   behoeftenbevrediging,   die het gevolg   is   van het bezitten   van
vrije tijd. De vakbeweging houdt zich ter bereiking van de genoemde
doelstellingen bezig met de beYnvloeding van de loonshoogte, met de
werkgelegenheid, met klachtenbehandeling en met de advisering van
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haar leden. Daarnaast besteedt de vakbeweging aandacht aan op haar
inwerkende omstandigheden en instanties.31 In een meer recente pu-
blicatie schrijft deze auteur dat 'de vakbeweging er naar streeft de wel-
vaartspositie van de werknemers te verbeteren, vooral qua loon, werk-
gelegenheid en (sociale) zekerheid'.32
De werknemersvakbeweging kan volgens Reynaerts worden be-
schouwd als 'de voornaamste bewegende kracht ter handhaving en
verbetering van de maatschappelijke positie van de afhankelijke be-
roepsbevolking'.  Een zeer belangrijk deel van haar activiteiten ligt op
het terrein van de arbeidsvoorwaardenvorming. Sleutelcomponenten
in het arbeidsvoorwaardenbeleid van de vakbeweging zijn:
1.  deelname van de werknemers in de groei van de reele welvaart,
2.  uitbouw van de collectieve welvaart en het collectieve welzijn,
3.  behoud en zo mogelijk versteviging van de eigen positie als organi-

satie, en
4.    verbetering   van de positie   van de arbeidsfactor   in het bedrij fs-

leven.33
Deze doelstellingen zijn gedurende vele jaren richtsnoer geweest voor
het handelen van de vakbeweging. Zij gelden ook thans nog.
Wel kunnen, rekening houdend met de economische situatie, andere
prioriteiten in de doelstellingen worden aangebracht. Zo worden in de
laatste jaren van de zijde van het C.N.V. als doelstellingen van de vak-
beweging benadrukt: het behoud van de werkgelegenheid, de hand-
having van de sociale zekerheid en het behoud van de koopkracht.
Het C.N.V. kiest daarbij duidelijk voor behoud van werkgelegenheid
en voor handhaving van het stelsel van sociale zekerheid. De tijd van
de vakbond als 'loonmachine' is voorbij, hoewel bijzondere aandacht
voor de koopkracht van lagerbetaalden en aandacht voor de arbeids-
voorwaarden van werknemers in het algemeen zal blijven bestaan.34
Ook voor het F.N.V. liggen de prioriteiten niet anders. Getuige de on-
rust rond de c.a.0.-onderhandelingen in 1979 in de Rotterdamse ha-
vens kan men zich afvragen of er aangaande de taken van de werk-
nemersorganisaties geen discrepantie bestaat tussen de opvattingen
hierover van vakbondsleiders en van de vakbondsleden. De vraag is of
niet een groot deel van de leden van mening is dat onderhandelen over
lonen en andere arbeidsvoorwaarden de belangrijkste taak zou moe-
ten  zij n.
Ter Heide beantwoordt deze vraag bevestigend, wanneer hij zegt dat
de toegenomen invloed van de leden op het beleid de vakbeweging
minder in staat stelt  oog te hebben voor het 'algemeen belang'.  Er zal
in de directe belangensfeer (inkomen, werkgelegenheid) minder be-
reidheid bestaan om offers te brengen dan in het verleden.35 Ook de
opstelling van de Voedingsbond F.N.V. gedurende de laatste jaren
doet vermoeden dat de zekerstelling van arbeidsvoorwaarden, of meer
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algemeen het behoud van verworven rechten en zo mogelijk de uit-
bouw daarvan, als de belangrijkste doelstelling van (tenminste) die
vakbond kan worden aangemerkt.
In het najaar van 1982 is echter een ontwikkeling zichtbaar geworden
waarbij de vakbeweging in het kader van de bestrijding van de werk-
loosheid bereid blijkt om inkomensoffers te brengen in ruil voor ar-
beidstijdverkorting. Hierdoor wordt tevens de mogelijkheid vergroot
dat een geringer beroep zal behoeven te worden gedaan op het stelsel
van de sociale zekerheid.
De Sitter constateert dat de huidige productiestructuren in de onder-
neming als latente output een primaire looninteresse 'produceren', ge-
combineerd met een geringe betrokkenheid van de uitvoerende werk-
nemers in het werk. 'Derhalve kunnen de vakbonden moeilijk anders
dan eenzijdig optreden voor looneisen en enkele secundaire arbeids-
voorwaarden in het distributieve vlak en is hun belangstelling voor de
bevordering van de deelname door hun leden aan de interne produc-
tiebesturing  in hun eigen werksituatie uiterst gering'.36 Deze stelling
van De Sitter vindt haar bevestiging in de c.a.0.-onderhandelingen in
de sigarenindustrie. Uit bijlage 2 blijkt dat de vakbonden in het on-
derzoekstijdvak inderdaad onderwerpen welke verband houden met
de betrokkenheid van werknemers bij hun werk en hun werksituatie
niet of nauwelijks aan de orde hebben gesteld.

3.   De  functie  van de werkgeversorganisaties
Vele van de werkgeversorganisaties zijn aan het einde van de negen-
tiende of het begin van de twintigste eeuw ontstaan als reactie op ener-
zijds de organisaties van de werknemers en anderzijds het sociale
overheidsbeleid.37 Bos verklaart wat onverbloemder wat bedoeld
wordt met reactie op het overheidsbeleid. Het ontstaan van de werk-
geversorganisaties kwam mede als antwoord op het als 'eigenmachtig'
aangevoelde optreden van de overheid die men als niet ter zake kundig
wantrouwde.38 Het voornaamste motief tot aaneensluiting van de
werkgevers lag - aldus Van Voorden - niet in het bieden van tegen-
stand aan de zich organiserende werknemers. De belangrijkste stimu-
lans is geweest de wens tot beYnvloeding van het overheidsbeleid met
betrekking tot de sociale verzekering. In de bedrijfstakken ontstonden
organisaties van werkgevers, welke met de vakbonden onderhandel-
den over arbeidsvoorwaarden. 'Bij deze bedrijfstaksgewijze organi-
saties groeide de behoefte aan een centrale structuur om zowel de
overheid als de vakverenigingen partij te geven op het gebied van de
arbeidsvoorwaarden:39
Aanvankelij k verliep de aansluiting van de werkgevers bij een werkge-
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versorganisatie moeizaam. De geringe neiging van de meeste werkge-
vers om tot een organisatie toe te treden en deze samen sterk te
maken, kan waarschijnlijk verklaard worden vanuit hun huiver om
iets van hun vrijheid en onafhankelijkheid prijs te geven. Het sterk op
de voorgrond tredende individualisme, dat karakteristiek is voor de
werkgevers, vindt een verklaring in het feit dat werkgevers op tal van
punten tegenover elkaar staan; de collega ondernemer is ook en soms
vooral concurrent. De werkgeversorganisatie krijgt daardoor een coa-
litiekarakter waar deelbelangen worden gebundeld.40 Pas bij het uit-
breken van een arbeidsconflict wisten werkgevers zich soms in een ver-
eniging te vinden. Waar een krachtige arbeidersorganisatie bestond,
werd doorgaans ook een bloeiende werkgeversvereniging aangetrof-
fen. Er was binnen de werkgeversorganisatie sprake van regionalisa-
tie; uiteenlopende staatkundige opvatting en geloofsovertuiging ver-
hinderden mede om in verenigingsverband op te trekken.41
De positie van de werkgeversorganisatie is in Nederland, volgens Van
Voorden, altijd relatief sterk geweest. 'De hoogconjunctuur in de
jaren zestig heeft de werkgeversorganisaties verzwakt door een af-
nemende discipline onder de leden. Vooral de spanning door werk-
nemerstekorten op de arbeidsmarkt, versterkte de altijd aanwezige
individualistische en concurrerende instelling van werkgevers. Deze
spanning van binnenuit maakte de organisaties intern verdeeld en
minder militant. Vooral op het gebied van de arbeidsvoorwaarden on-
dervonden de vakbonden weinig georganiseerde tegenstand in het rea-
liseren van hun wensen.
In de jaren zeventig kwam hierin verandering. Verscheidene elemen-
ten hebben de werkgeversorganisaties hechter gemaakt en hun opstel-
ling harder. De irritatie over veelvuldig toegeven in onderhandelingen
en verloren arbeidsconflicten versterkte de samenhang onder de werk-
gevers. Eenzelfde effect was het gevolg van de - aan het eind van de
jaren zestig - sterke sociaal-politieke profilering van de vakbonden,
die  soms als aanvallen  op de wortels  van het particuliere bedrij fsleven
konden worden uitgelegd. De omslag van een - nationaal - krappe,
naar een ruime arbeidsmarkt zwakte het concurrentie-element onder
de leden enigermate af. Tenslotte is de proportioneel sterker dan de
economische groei stijgende collectieve sector, van invloed geweest;
via werkgeversorganisaties kon de bezorgdheid worden uitgedrukt
over de afnemende rendementen'.42

Een belangrijke taak van de werkgeversorganisaties was aanvankelijk
het verlenen van adviserende en daadwerkelijke diensten bij het af-
sluiten en naleven van collectieve arbeidsovereenkomsten en bij het
personeelsbeleid. Ook namen de werkgeversorganisaties  vaak  een  be-
middelende rol op zich in conflicten tussen een onderneming en de

28



vakverenigingen.43
Als doelstellingen van de werkgeversorganisaties geeft Bos aan:
-  het behartigen van de belangen van ondernemer en onderneming,

bijvoorbeeld door het zijn van een service-bureau, sociaal-ekono-
mische advokatuur, en/of bedrijfstakorganisatie, beinvloedings-
groep;

- het medewerken aan het optimaal doen funktioneren van het on-
dernemerschap binnen het kader van een sociaal-ekonomische
orde, waarin door autoriteiten maatregelen worden getroffen en
ontwikkelingen worden geinitieerd en/of gestimuleerd die aan het
ondernemersgedrag beperkingen opleggen dan wel richting geven
en op het tot stand komen waarvan de ondernemers individueel
geen of slechts weinig invloed kunnen uitoefenen;

- het initieren, stimuleren en zonodig institutionaliseren van sa-
menwerking;

-  het geven van voorlichting over de wijzigingen in onderneming en
omgeving; de konsekwenties hiervan voor ondernemer en onder-
neming; het geven van richtlijnen ter anticipatie op de ontwikke-
ling'.44

Het geheel van functies van de werkgeversorganisaties kan worden
onderverdeeld in sociaal-economische, bedrijfseconomische en poli-
tiek-economische functies. Bemoeienissen met arbeidsvoorwaarden,
sociale verzekeringen, opleiding en vorming, en voorlichting op deze
gebieden vormen onderdeel van de sociaal-economische functie.
Onder de bedrijfseconomische functie vallen o.a. werkzaamheden
met betrekking tot bedrijfstakbelangen en individuele belangen van
aangesloten ondernemingen. De politiek-economische functie omvat
in hoofdzaak het onderhouden van contacten met overheidsorganen,
parlement, politieke partijen, publiciteitsmedia, enz.45
Anders gezegd: ook de werkgeversorganisaties hebben interne en ex-
terne functies. Als interne functies kunnen worden aangemerkt het
reageren op gebeurtenissen en ontwikkelingen ten behoeve van de
aangesloten ondernemingen en het ondersteunen van die ondernemin-
gen door middel van adviezen en daadwerkelijke assistentie bij pro-
blemen. Naast deze interne belangenbehartigingsfunctie hebben de
werkgeversorganisaties voorts algemeen maatschappelijke functies
ten behoeve van het bedrijfsleven als geheel. In dit vlak liggen het rea-
geren van de werkgeversorganisaties naar hun externe relaties op ge-
beurtenissen en ontwikkelingen welke de werkgevers raken of kunnen
raken, en het trachten te beinvloeden van ontwikkelingen op velerlei
terrein in een voor de werkgevers voordelige richting. 'Ondernemers-
organisaties, ondernemingen en vakverenigingen zijn ook politieke
pressiegroepen'.46
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4. De functie van de overheid

De overheid vervult binnen het stelsel van de Nederlandse arbeidsver-
houdingen een aantal functies. De overheid fungeert als regelgever.
Zo treft de overheid wettelijke maatregelen. In dit verband is te
denken aan wetten welke met betrekking tot de c.a. o. van belang zijn
en aan de wetgeving betreffende gelijk loon voor mannen en vrouwen
bij gelijke arbeid en aangaande het niet discrimineren op grond van
geslacht bij de personeelswerving. Verder is niet onbelangrijk de rol
van de overheid als grootste werkgever  in  ons  land. De overheid  is
voorts de hoedster van het algemeen belang, d.w.z. het belang dat de
reikwijdte van de belangenorganisaties te boven gaat. De overheid is,
meer dan de werkgevers- en werknemersorganisaties, genoodzaakt
een balans te vinden tussen de verschillende belangen zowel die op de
korte als die op de lange termijn. Bovendien heeft de overheid de taak
richtinggevend op te treden; zij dient de grens aan te geven welke het
algemeen belang stelt aan bepaalde ontwikkelingen.

In de rot van de overheid is een verschuiving op te merken. Voorheen
werd de overheid gezien als te staan boven de partijen. De laatste
jaren laat de overheid niet alleen haar invloed gelden; zij is meer en
meer partij geworden bij het arbeidsvoorwaardenoverleg: een derde
partij die door de andere partijen als zodanig wordt beschouwd. 'De
overheid onderhandelt mee, zij stelt eisen en doet concessies en er
worden door werkgevers- en werknemersorganisaties ook eisen aan
haar gesteld op een tamelijk breed vlak'.47 Een belangrijke verklaring
voor de veranderde houding van de overheid met betrekking tot het
arbeidsvoorwaardenoverleg kan gezocht worden in het feit dat de Ne-
derlandse economie zich in beduidende mate heeft ontwikkeld tot een
koppelingseconomie.48 Er is een inkomensbestel ontstaan, waarbij de
inkomensontwikkeling van de diverse categorieen inkomenstrekkers
aan elkaar gekoppeld is. De ontwikkeling van de lonen die bij c.a.0.
worden overeengekomen, vormt het uitgangspunt voor dit systeem.
Vanuit de ontwikkeling  van  de 170 belangrijkste c.a.0.'s lopen  een
aantal koppelingen naar andere groepen inkomenstrekkers.49 .De uit-
komsten van de c.a.0.-onderhandelingen verspreiden zich als een olie-
vlek  door de maatschappij:50 Het arbeidsvoorwaardenoverleg  in  het
bedrijfsleven geldt derhalve niet alleen voor ongeveer 2,3 miljoen
werknemers onder een c.a.o. in de marktsector, maar is via een aantal
koppelingen eveneens bepalend voor de inkomensontwikkeling van de
ongeveer 4,9 miljoen ambtenaren, trendvolgers, uitkeringsgerechtig-
den en niet c.a.0.-inkomenstrekkers. Het aantal inkomenstrekkers in
de collectieve sector (ambtenaren, trendvolgers en uitkeringsgerech-
tigden) is groter  dan  dat  in de particuliere sector,  nl. 3,9 miljoen  ver-
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sus 3,3 miljoen. Vanwege de koppelingsmechanismen stuwt   1 %
loonsverhoging in de particuliere sector de overheidsuitgaven automa-
tisch met ongeveerf 1,5 mrd omhoog.51
Het arbeidsvoorwaardenbeleid is daarmee tot spil van het sociaal-eco-
nomisch beleid geworden en het centraal overleg tussen regering,
werkgevers- en werknemersorganisaties tot een belangrijk ontmoe-
tingspunt. 'De overheid moet om zijn sociaal-economisch beleid ge-
richt op verbetering van de Nederlandse economie en van de werk-
gelegenheid in het bijzonder te realiseren, tot een zekere mate van
overeenstemming komen met de sociale partners. Deze zien zich op
hun beurt geplaatst voor de noodzaak om uit een oogpunt van con-
tinuYteit een stuk van het overheidsbeleid te realiseren. Vanuit het
bewustzijn dat ieders invloed op de primaire en de secundaire inko-
mensverdeling zo groot is dat het beleid van de beide andere bij het so-
ciaal-economisch overleg betrokken partijen daarmee geheel kan wor-
den doorkruist,  is men wel genoodzaakt tot een 'entente'. Dat behoeft
geen 'entente cordiale' te zijn. Gezond eigenbelang kan ook nopen tot
een cooperatieve opstelling'.52 Lammers benadrukt  dat de overheid
door middel van wetgeving, beschikkingen en maatregelen van allerlei
aard de belangen van werknemers- en werkgeversverbanden en van de
daarbij aangesloten leden in positieve of negatieve zin kan beYnvloe-
den. In het kader van de arbeidsverhoudingen verschaffen deze be-
voegdheden de overheid dus middelen welke zij in het geding kan
brengen om werkgevers en/of werknemers ergens toe te brengen dan
wel ergens van te weerhouden.53

Op loongebied is de overheid, volgens Ramondt, de natuurlijke bond-
genoot van de werkgevers.54 Ter Heide deelt deze mening.55 Albeda en
Windmuller en De Galan specificeren dit bondgenootschap in de zin
van loonmatiging.56 In het flankerend beleid echter is de overheid op
vele terreinen de bondgenoot van de vakbeweging.57 De wetgeving met
betrekking tot arbeidsomstandigheden en het vakbondswerk in de on-
derneming is hiervan een voorbeeld uit de afgelopen jaren.58
Lammers geeft aan dat de interorganisationele relaties tussen werkge-
vers en werknemers zich gewoonlijk kenmerken door een machtsover-
wicht voor de werkgevers. Juist tegen de achtergrond van het ge-
schetste 'negatief saldo' voor de werknemerspartij, krijgt ook de
'politieke arm van de arbeidersbeweging' relief. De overheid kan het
machtsoverwicht van de werkgevers tot op zekere hoogte en in bepaal-
de opzichten teniet doen. 'Of en in hoeverre dit in feite gebeurt, hangt
natuurlijk niet slechts van de politieke constellatie af, maar tevens van
de instrumenten en mogelijkheden welke de overheid heeft om een
'werknemer-vriendelijk' beleid te voeren'. Een regering en overheids-
instanties die in bepaalde onderhandelingen of conflicten 'partij kie-
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zen v66r - althans niet tegen - hen, vormen voor de vakbonden niet
te versmaden coalitiepartners  of bemiddelaars'.59

Albeda benadrukt een ander element in de verhouding tussen over-
heid en sociale partners.
In Nederland is er - aldus Albeda - eigenlijk sprake van tweeerlei
democratie: de politieke en de sociaal-economische democratie. 'Het
parlement vertegenwoordigt staatsburgers. Het georganiseerde be-
drijfsleven (ondernemingen, werkgeversorganisaties, vakverenigin-
gen, hun onderlinge verbindingen op elk niveau, hun representatie in
Stichting van de Arbeid, SER en een menigte andere organen) verte-
genwoordigt diezelfde burgers in hun capaciteit als producenten'.  Al-
beda wijst erop dat de wens naar autonomie van het georganiseerde
bedrijfsleven en het verlangen naar beheersing van het sociaal-econo-
misch gebeuren van het parlement gedurende de afgelopen jaren
voortdurend botsten. De regering kwam daardoor met betrekking tot
het arbeidsvoorwaardenbeleid in een moeilijke positie te verkeren.60

5. De betekenis van de c.a.o. en van de c.a.0.-onder-
handelingen

Het arbeidsrecht wordt door Bakels globaal omschreven als het geheel
van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de
onzelfstandige beroepsbevolking. De kern van het arbeidsrecht
bestaat uit het geheel van rechtsregels dat de regulering beoogt van de
individuele en collectieve relaties tussen werkgevers en werknemers.
Tot de belangrijkste deelgebieden van het arbeidsrecht behoren het ar-
beidsovereenkomstenrecht, het collectief arbeidsrecht en het mede-
zeggenschapsrecht.61 'Het arbeidsovereenkomstenrecht kan getypeerd
worden als individueel arbeidsrecht. Het heeft betrekking op het tot
stand komen, de inhoud en het einde van de arbeidsovereenkomst, zo-
als deze door een individuele werkgever en arbeider is gesloten: 'In
het collectief arbeidsrecht en het medezeggenschapsrecht overheersen
de collectieve aspecten. Niet individuele arbeidsovereenkomsten staan
hier centraal, maar collectieve relaties'.62
Enige van de belangrijkste wetten in de genoemde deelgebieden van
het arbeidsrecht zijn: het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de collec-
tieve arbeidsovereenkomst, de Wet op het algemeen verbindend en het
onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsover-
eenkomsten, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, de
Wet op de Ondernemingsraden, de Wet minimumloon en minimum-
vakantiebijslag, de Wet op de loonvorming, de Wet gelijk loon voor
vrouwen en mannen en de Wet melding collectief ontslag.
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Aan de wetten welke het meest van betekenis zijn voor de wijze
waarop arbeidsovereenkomst en arbeidsverhouding en de inhoud
daarvan bepaald worden, zal in het navolgende in het kort aandacht
worden besteed.

Op de verhouding tussen werkgever en werknemer zijn meestal zowel
de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de arbeids-
overeenkomst als de bepalingen van het Buitengewoon Besluit Ar-
beidsverhoudingen van toepassing. De bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek zijn van toepassing wanneer in de zin van het Burgerlijk
Wetboek sprake is van een arbeidsovereenkomst; de bepalingen van
het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen gelden, wannccr in de
zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen gesproken
kan worden van een arbeidsverhouding. Artikel 16378 van het Burger-
lijk Wetboek luidt: 'De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst,
waarbij  de eene partij, de arbeider, zich verbindt, in dienst van de an-
dere  partij, den werkgever, tegen loon gedurende zekeren tijd arbeid
te verrichten'.63
Kenmerken van een arbeidsovereenkomst zijn dus:
1. dat arbeid persoonlijk wordt verricht,
2. dat de arbeid wordt verricht tegen loon,
3. dat de arbeid wordt verricht in dienst van de werkgever, hetgeen

een gezagsverhouding inhoudt.
Het Koninklijk Besluit van 5 oktober 1945, houdende vaststelling van
het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 omschrijft in ar-
tikel 1 de arbeidsverhouding als 'de rechtsbetrekking tussen werkgever
en werknemer', waarbij de werknemer o.a. wordt gedefinieerd als 'de
arbeider, bedoeld in artikel 1637a van het Burgerlijk Wetboek'. Het
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen is in het bijzonder van
belang vanwege artikel 6, dat bepaalt dat de arbeidsverhouding slechts
met toestemming van de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau
kan worden beeindigd, tenzij de beeindiging geschiedt hetzij met
wederzijds goedvinden van werkgever en werknemer hetzij vanwege
een dringende reden.64

Vooral na 1915 werd collectief onderhandelen een aanvaarde methode
om arbeidsvoorwaarden vast te stellen. In 1911 bestonden er niet meer
dan  80 of 90 collectieve arbeidsovereenkomsten,  die zo'n 1100 bedrij-
ven met 23.000 werknemers omvatten. 'Een langdurige staking in
1913 in de sigarenindustrie was uiteindelijk geeindigd met een over-
winning  voor de vakbond  en een collectieve arbeidsovereenkomst'.65
Verzet tegen collectieve arbeidsovereenkomsten hield dus voor werk-
gevers risico's in. Sinds die tijd namen collectieve onderhandelingen in
omvang  toe.  In 1920 werden ongeveer 275.000 werknemers in 22.500
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ondernemingen door bijna 1.000 overeenkomsten beschermd.   Het
waren in meerderheid overeenkomsten per bedrijf. Landelijke over-
eenkomsten waren er in 1918 slechts voor de drukkerijen en de tabak-
verwerkende industrie.66

In    1927   kwam   de   Wet    op de collectieve arbeidsovereenkomst   tot
stand.  Deze wet omschrij ft dat een collectieve arbeidsovereenkomst  is
een overeenkomst tussen een of meer werkgevers of werkgeversvereni-
gingen en een of meer werknemersverenigingen ter regeling van de bij
arbeidsovereenkomsten in acht te nemen arbeidsvoorwaarden. De
c.a.o. is van kracht voor de werkgevers en voor de aangesloten leden
bij de vakverenigingen welke die c.a.0. hebben afgesloten.67

In 1937 volgde  de  Wet  op het algemeen verbindend  en het onverbin-
dend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereen-
komsten. Krachtens deze wet kreeg de minister van Sociale Zaken de
bevoegdheid om bepalingen van een c.a.o. in het gehele land of in een
gedeelte van het land algemeen verbindend te verklaren. Hij kreeg
echter ook de bevoegdheid om in collectieve arbeidsovereenkomsten
in te grijpen door bijvoorbeeld afspraken geheel of gedeeltelijk onver-
bindend te verklaren.68 'De betekenis van de bevoegdheid tot alge-
meen verbindend en onverbindend verklaren was in hoge mate gele-
gen in het feit dat de overheid kon optreden om enerzijds de lonen
omhoog te brengen en anderzijds de loonstijging te beteugelen'.69

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is in februari 1969
in werking getreden. De wet heeft ten doel aan alle werknemers een
minimumloon en een minimumvakantietoeslag te verzekeren, welke
gezien de welvaartssituatie als aanvaardbare tegenprestaties voor de
verrichte arbeid kunnen worden beschouwd.

De Wet op de loonvorming, in werking getreden in april 1970, gaat uit
van de vrijheid van werkgevers en werknemers de lonen en andere ar-
beidsvoorwaarden vast te stellen, welke vrijheid de minister van So-
ciale Zaken kan inperken in verband met het algemeen belang.

Het bestaan van een c.a.0. heeft zowel voor werknemers als voor
werkgevers voordelen.
Voor werknemers ligt de betekenis van de c.a.0. volgens Fase in haar
machtsneutraliserende, arbeidsmarktvervangende, inkomensbescher-
mende, inkomensverdelende en rechtsontwikkelende functie.70 Door
de c.a.o. en de c.a.0.-onderhandelingen wordt de werkgeversmacht
geneutraliseerd. Door uniformering van arbeidsvoorwaarden becon-
curreren werknemers elkaar niet meer bij het verwerven of behouden
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van een baan. Werknemers zijn voorts gedurende een bepaalde perio-
de verzekerd van een vastgesteld inkomen. Door c.a.0.-onderhande-
lingen komt tevens 'het loonniveau op een hoger peil te liggen dan bij
individuele onderhandelingen haalbaar lijkt. Ongerechtvaardigde
loonverschillen worden door objectieve maatstaven in de c.a.o. voor-
komen. Tenslotte is de c.a.o. de motor voor het aanzwengelen en ver-
breiden van sociale maatregelen:70 Ook Marshall en Marshall wijzen
op de loonverschillen-egaliserende effecten van collectieve onderhan-
delingen.71

De voordelen voor de werkgevers 'zijn samen te vatten als de pacifice-
rende, programmerende, ordenende, stabiliserende en mededingings-
regulerende werking  van de c.a.o:.70 De  c.a.o. doet gedurende haar
looptijd arbeidsrust ontstaan. Productieplanning wordt daardoor
minder onzeker. De c.a.0. stabiliseert de loonkosten gedurende een
bepaalde tijd. Ook kunnen belonings- en functieverhoudingen binnen
onderneming of bedrijfstak worden geharmoniseerd. Het bestaan van
c.a.0.'s brengt voorts continuYteit  aan  in het arbeidsvoorwaardenbe-
leid. En verder behoeven werkgevers elkaar geen concurrentie meer
aan te doen op de arbeidsmarkt door de lonen als lokmiddel te gebrui-
ken.72

Bij de arbeidsvoorwaardenvorming zijn de sociale partners gebonden
aan de eerder genoemde wettelijke regelingen: de Wet op de collec-
tieve arbeidsovereenkomst, de Wet op het algemeen verbindend en het
onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsover-
eenkomsten, de Wet op de loonvorming en de krachtens deze wetten
getroffen maatregelen.
De onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden kunnen zich op di-
verse niveaus afspelen:
a. de onderhandelingen tussen ten werkgever en organisaties van

werknemers. De resultaten daarvan gelden dan slechts voor de be-
treffende onderneming;

b. onderhandelingen tussen werkgeversorganisaties in 6tn bedrijfstak
en de werknemersorganisaties in diezelfde bedrijfstak. De resulta-
ten gelden dan voor de gehele bedrijfstak, wanneer althans de
c.a. o. algemeen verbindend is verklaard;

c. onderhandelingen tussen centrale werkgevers- en werknemers-
organisaties. De resultaten gelden dan voor het gehele bedrijfs-
leven.

Zoals eerder vermeld, zijn de kenmerken van ons systeem van arbeids-
verhoudingen: georganiseerd overleg, centralisatie en overheids-
invloed. Wat de arbeidsvoorwaardenvorming betreft, kan gezegd
worden dat het uitzetten van de hoofdlijnen van het overleg over de
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arbeidsvoorwaarden tussen  1945 en ongeveer 1970 voornamelijk een
aangelegenheid was van de centrale werkgevers- en werknemersorga-
nisaties. Vanaf  1970  kwam  er een ontwikkeling in de richting van een
grotere zelfstandigheid voor de betrokken partijen inzake de onder-
handelingen op bedrijfstak- en ondernemingsniveau.
Pen geeft aan dat het collectieve onderhandelen in het Nederlandse ar-
beidsbestel een bilateraal karakter heeft.73 Ook Reynaerts is van me-
ning dat de structuur van de collectieve onderhandelingen over de ar-
beidsvoorwaarden zich in economische termen laat beschrijven als een
bilateraal monopolie. Met het oog op de gewichtige rol van de over-
heid zou men echter eveneens van een trilateraal monopolie kunnen
spreken.74 Men kan verder opmerken, dat werkgevers, werknemers en
overheid de neiging hebben om meer en meer in arbeidsverhoudingen
te participeren op basis van een geprononceerde belangenbeharti-
ging.75 Echter als geheel toont de Nederlandse vakbeweging een
sociaal-maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel dat boven het
eigen groepsbelang uitstijgt.76 Datzelfde kan gezegd worden van de
werkgeversorganisaties.

Zoals eerder vermeld, vertoont de arbeidsverhouding tussen werkge-
ver en werknemer een ruilrelatie en een samenwerkingsrelatie. In de
ruilrelatie staat de werkgever tegenover de werknemer. Onderhande-
len over de voorwaarden waaronder gewerkt en samengewerkt zal
worden, kan aangeduid worden als distributief onderhandelen. In dit
distributief onderhandelingsproces gaat het bereiken van een voorde-
liger positie  voor de ene partij ten koste van de andere partij. Winst
voor de een betekent verlies voor de ander. De samenwerkingsrelatie
krijgt gestalte in het overleg tussen werkgever en werknemer over
vraagstukken, waarvan de oplossing in beider belang is of in het be-
lang van een van beiden zonder dat dit van de ander een - meer dan
symbolisch - offer vraagt. Dit overleg kan beschouwd worden als
een integratief onderhandelingsproces. Het resultaat van dit integra-
tief onderhandelen kan tweeerlei zijn: beiden boeken winst of de winst
van de een gaat althans niet gepaard met verlies voor de ander. De ver-
houding tussen werkgever en werknemer is dus ambivalent. Dezelfde
ambivalentie kan ook in de onderlinge verhouding tussen werkgevers-
en werknemersorganisaties worden opgemerkt. 'Enerzijds staan zij als
'marktpartijen' tegenover elkander; van hen wordt bij onderhandelin-
gen over de c.a.o. een partijpositie verwacht; overvraging en onder-
bieding teneinde tot een voor beide partijen aanvaardbare overeen-
komst te komen, behoren tot de markttechniek; het zijn strijdende
partijen. Anderzijds hebben zij een gemeenschappelijke taak; er zijn
vele convergerende belangen. Zij zijn tezamen de vertegenwoordigers
van het bedrijfsleven. Zij hebben tezamen een belangrijke functie in
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de vormgeving van het sociaal-economisch leven'.77
In hoofdstuk V zullen de kenmerken van en het onderscheid tussen
distributief en integratief onderhandelen uitvoerig worden beschre-
ven.

Windmuller en De Galan betogen dat in het arbeidsvoorwaardenover-
leg een verschuiving te constateren is van onderhandelingen over
- bijna uitsluitend - lonen en andere arbeidsvoorwaarden  in  de
richting van 66k onderhandelen over andere facetten van sociaal be-
leid waaronder werkgelegenheidsvraagstukken. Het onderhandelings-
gebied is uitgebreid en omvat naast verlangens betreffende arbeids-
voorwaarden ook eisen met betrekking tot bedrijvcnwerk, sociale
jaarverslagen, inkomensopenbaarheid, integrale c.a.0.'s voor het ge-
hele personeel, inkomensnivellering en arbeidsplaatsenovereenkom-
sten.78 Ook Vos en Nagelkerke maken melding van een verbreding van
het arbeidsvoorwaardenoverleg.79 De ontwikkelingen in de richting
van het in de c.a.0. regelen van ook andere onderwerpen dan arbeids-
voorwaarden houdt naar mijn mening verband met (op zijn minst)
twee factoren:
a.  de benadrukking van de andere functies van de vakbeweging naast

de loononderhandelingsfunctie en
b.  de vermindering van de mogelijkheden - als gevolg van de econo-

mische ontwikkelingen - om welvaartsverbeteringen voor de
werknemers te bereiken.

Overigens is ook merkbaar de tendens om vanuit wettelijke maatrege-
len over sommige onderwerpen bepalingen in de c.a.0.'s op te nemen.
De bedoeling hiervan zou kunnen zijn de behoefte van de vakbewe-
ging om aan haar leden meer informatie over een breed terrein te
geven. Vele auteurs hebben een verdere verbreding van het c.a.0.-
overleg bepleit. Van Leerdam en Poppe bepleitten het recht van de
vakbeweging om met de leiding van ondernemingen niet alleen afspra-
ken te maken over de inhoud en de toepassing van arbeidsvoorwaar-
den, maar ook over de grote lijnen van het beleid van de onderneming
met betrekking tot de interne organisatie en het personeelbeleid.80
De vakbeweging verlangt - aldus Van der Ven - behalve 'sociale'
medezeggenschap, d.w.z. betrokkenheid van de werknemers bij het
sociaal beleid van de onderneming door middel van bijvoorbeeld on-
dernemingsraden, ook 'economische' medezeggenschap. De vakbe-
weging zal als representant van het algemeen werknemersbelang ook
binnen de onderneming trachten medezeggenschap te krijgen over
vraagstukKen van economisch beleid.81 Ook Reynaerts vermeldt dat
de c.a.o. een belangrijke plaats kan innemen met betrekking tot af-
spraken op een breed terrein, waarbij hij in eerste instantie denkt aan
de vormgeving van de investeringstoetsing.82 Meer recent stelt ook Fa-
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se voor dat tijdens de c.a.0.-onderhandelingen niet alleen gesproken
wordt over het arbeidsvoorwaardenbeleid, maar ook over het econo-
misch structuurbeleid, de arbeidsplaatsen en de investeringen.83
De c.a.0.-onderhandelingen zullen door uitbreiding van het aantal ge-
bieden waarover onderhandeld wordt, niet gemakkelijker worden.
Immers, op het immateriele vlak is de weerstand van de werkgevers
- aldus Windmuller en De Galan - altijd veel groter geweest. De
werkgevers hebben hun macht altijd meer verdedigd dan hun winst.
Verlies aan invloed kan in tegenstelling tot loonstijging niet worden
afgewenteld. 'Juist de min of meer van kapitaalbezit vervreemde man-
agers verzetten zich tegen aantasting van hun machtspositie'.84 Verder
heeft ook de verbeterde organisatie aan werkgeverszijde invloed op de
onderhandelingen. 'De werkgevers zijn meer een eenheid gaan vor-
men; ze kunnen - behalve in sommige winstgevende bedrijfstak-
ken - weinig meer verliezen wat de netto-inkomens betreft, maar wel
aan macht'.84
Deze stelling van Windmuller en De Galan is op zijn minst voor nuan-
cering vatbaar. Inderdaad kan op nationaal niveau en ook op het vlak
van bedrijfstakken weerstand worden geconstateerd bij werkgevers
om over een aantal andere onderwerpen dan lonen en arbeidsvoor-
waarden 'harde' afspraken te maken. Windmuller en De Galan zoe-
ken de verklaring daarvoor in het feit dat zulke afspraken de werkge-
versinvloed verminderen en dat deze vermindering van invloed niet
kan worden afgewenteld zoals dat wel mogelijk is bij loonstijging. Het
is niet uitgesloten dat de weerstand tegen het maken van afspraken
over andere onderwerpen dan lonen en arbeidsvoorwaarden soms en
voor sommige onderwerpen voortspruit uit de door werkgevers onge-
wenste vermindering van hun zeggenschap. Voor een aantal onder-
werpen echter zoals bijvoorbeeld aanstellings- en ontslagbeleid, inko-
mensopenbaarheid, vakbondswerk in de ondernemingen, ligt een
andere verklaring meer voor de hand: de weerstand tegen het op cen-
traal niveau en/of op bedrijfstakniveau regelen van onderwerpen
waarover het best afspraken gemaakt kunnen worden op het vlak van
de onderneming. De weerstand richt zich dan niet zozeer op het over-
eenkomen van een regeling ter zake van het betreffende onderwerp als
zodanig, maar op de vaak gedetailleerde uitwerking van een dergelijke
regeling op een te hoog niveau. Het opnemen in centrale overeen-
komsten en/of in bedrijfstak-c.a.0.'s van raambepalingen betref-
fende vele terreinen van sociaal beleid zal op minder bezwaren van
werkgeverszijde stuiten dan kostenstijging voortvloeiend uit arbeids-
voorwaardenverbeteringen. Bij raambepalingen kan de uitwerking in
de onderneming geschieden, waarbij het mogelijk is in te spelen op het
bedrij fseigene  en  op de omstandigheden  van de individuele onder-
neming.
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III. Collectieve onderhandelingen

1.   Inleiding
Onderhandelen komt voor in talloze situaties. Zo kunnen we als on-
derhandelingen aanmerken de bepaling van de aanschafwaarde van
een auto in een gesprek tussen de koper en verkoper en het gesprek
over de vaststelling van zijn arbeidsvoorwaarden tussen een werkne-
mer en de werkgever bij wie de werknemer in dienst treedt. Deze voor-
beelden kunnen met vele andere worden aangevuld.

Onderhandelen kan beschouwd worden als een manier om met strij-
dige belangen om te gaan.1 Het is een methode waardoor conflicten of
potentiele conflicten tot een oplossing worden gebracht. In deze stu-
die gaat het dan in het bijzonder om sociale conflicten aangaande de
ruilrelatie en de samenwerkingsrelatie tussen werkgevers en werkne-
mers. Prein betoogt dat van een sociaal conflict kan worden gespro-
ken, 'wanneer tussen (tenminste) twee partijen de opvattingen, be-
langen, doelen en/of rollen onverenigbaar met elkaar zijn/lijken.
Onverenigbaar wil zeggen, dat de opvattingen, belangen, doelstellin-
gen of rollen van iedere partij op zich wel te realiseren zijn, maar dat
ze beide onmogelijk kunnen samengaan; wat de een vindt/wil/doet
sluit geheel of gedeeltelijk uit, wat de ander vindt/wil/doet'.2 Een
meer beperkte begripsomschrijving geeft Mulder. In navolging van
deze auteur wordt een sociaal conflict gedefinieerd als het nastreven
van verschillende, elkaar - gedeeltelijk - uitsluitende doelen door
minstens twee sociale systemen of subsystemen. Mulder merkt op dat
een doel een einddoel of een subdoel kan zijn. Een subdoel omschrij ft
hij als een middel om tot een einddoel te geraken. Om deze reden acht
hij het niet nuttig om subdoel en middelen te onderscheiden.3
Het nastreven van verschillende doelen door twee partijen bergt een
element van conflict in zich. De partijen zijn echter van elkaar afhan-
kelijk voor het bereiken van hun doelen. Onderhandelen is de vorm
waarin het zoeken naar een oplossing gestalte krijgt.

In het kader van deze studie beperk ik mij tot het terrein van de
gesprekken tussen vertegenwoordigers van een of meerdere werkge-
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vers en vertegenwoordigers van de werknemers over lonen en arbeids-
voorwaarden van werknemers en over andere aangelegenheden aan-
gaande de rechten en plichten van werkgever(s) en werknemers, welke
besprekingen uitmonden in de vastlegging van de resultaten in een col-
lectieve arbeidsovereenkomst en een arbeidsplaatsenovereenkomst, zo
deze arbeidsplaatsenovereenkomst niet formeel een onderdeel of bij-
lage van de c.a.0. vormt. Ik noem deze wijze van onderhandelen, aan-
sluitend bij het spraakgebruik, collectief onderhandelen.
Deze beperking betekent tevens dat besprekingen tussen vertegen-
woordigers van werknemersorganisaties en een werkgever over pro-
blemen betreffende de arbeidsvoorwaarden of de arbeidspositie van
individuele werknemers geen deel uitmaken van het te bestuderen on-
derzoeksgebied. Het zal de lezer echter duidelijk zijn dat problemen
over individuele werknemers, welke wellicht ontstaan uit verschillen
in  interpretatie  van  de  c.a.0.,  in een aantal gevallen onderwerp  van
gesprek gaan worden zodra nieuwe onderhandelingen over een af te
sluiten c.a.o. gaan beginnen.
Men zou kunnen zeggen dat c.a.0.-onderhandelingen gaan over lonen
en andere arbeidsvoorwaarden en over het trachten te bereiken van
zodanige veranderingen in de maatschappelijke verhoudingen, dat
werknemers minder afhankelijk worden van beslissingen van werk-
gevers.

Meer volledig en ook beter om een werkbaar onderscheid aan te bren-
gen, kan gezegd worden dat c.a.0.-onderhandelingen betrekking heb-
ben op:- onderwerpen inzake de continuneit van de arbeidsplaats en andere

werkgelegenheidsaspecten,
- de arbeidsvoorwaarden,
- de arbeidsomstandigheden,
-  de arbeidsinhoud,  en
- vraagstukken van medezeggenschap en participatie van werk-

nemers.
Op deze wijze omvatten c.a.0.-onderhandelingen het werkgebied dat
gebruikelijk aangeduid wordt als sociaal beleid.
Van oudsher is de belangstelling van de bij het c.a.0.-overleg betrok-
ken partijen sterk gericht op de onderhandelingen over lonen en an-
dere arbeidsvoorwaarden. Soms wordt echter gezegd dat in de laatste
jaren het accent in de c.a.0.-onderhandelingen verschuift van
gesprekken over arbeidsvoorwaarden naar bespreking van de andere
facetten van sociaal beleid.

Onderhandelen kan worden beschouwd als een vorm van conflict-
oplossing. Op deze wijze ligt er een verband tussen onderhandelen en
conflicten. Alvorens nader in te gaan op onderhandelen, zullen eerst
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globaal enige facetten van conflicten en theorieen betreffende conflic-
ten worden besproken teneinde enerzijds te onderzoeken welke aspec-
ten van conflicttheorieen aanknopingspunten bieden voor een te ont-
wikkelen onderhandelingsmodel en anderzijds na te gaan of in deze
theorieen bepaalde elementen ontdekt kunnen worden die in de gang-
bare onderhandelingstheorieen niet of onvoldoende worden belicht.
Bij de nadere beschouwing van conflicttheorieen is het raadzaam de
volgende opmerking van Rapoport in gedachten te houden. Hij stelt
dat algemene conflicttheorieen   niet de status van wetenschappelij ke
theorieen hebben. Speciale vormen van conflict zijn onderwerp van
studie geweest met het oogmerk om hypotheses te relateren aan waar-
nemingen. Een aantal van deze studies verdient, misschien, de status
van wetenschappelijke theorieen, in dier voege, dat zij toetsbare rela-
ties tussen omstandigheden en variabelen te zien hebben gegeven.
Maar het validiteitsveld van die theorieen kan niet veilig worden geex-
trapoleerd buiten de grenzen van wat is aangetoond.4

Zoals gezegd bestaat er verband tussen onderhandelen en conflicten.
In paragraaf 3 van dit hoofdstuk worden elementen uit conflicttheo-
rieen gerelateerd aan aspecten van onderhandelen. Meer in het bij-
zonder zal het door Katz en Kahn gepresenteerde model van conflict-
gedrag in verband worden gebracht met onderhandelingsgedrag.
In de literatuur worden vele uitspraken gedaan over onderhandelen.
Er wordt gesproken over soorten onderhandelen, moeilijkheden bij
onderhandelen, enz. Ik zal onderhandelen bestuderen naar het inhou-
delijke aspect en naar de procesmatige kant van onderhandelingen.
Een aantal belangrijke teksten uit de literatuur zal worden aange-
haald, voorzover deze in relatie staan met deze studie. De bestudeerde
theorieen zullen worden toegespitst op het doel van deze studie, welke
is te onderzoeken of de manier van onderhandelen verband houdt met
het onderwerp van onderhandeling. En dit nog beperkt tot de sigaren-
industrie.
De paragraaf betreffende onderhandelen zal worden besloten met een
samenvatting van de variabelen welke relevant geacht worden voor
het in dit onderzoek te hanteren onderhandelingsmodel, welk model
gebruikt zal worden voor een analyse van de c.a.0.-onderhandelingen
in de sigarenindustrie.

2.  Conflicten en het verband tussen conflict en onder-
handelen

In de huidige maatschappij worden wij dagelijks geconfronteerd met
conflicten. Mulder stelt dat zij in aantal en hevigheid toenemen. Hij
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geeft als enkele van de bevorderende factoren aan:
- voortgaande economische stagnatie, verbonden met inflatie en

met blijvende werkloosheid,
-   de veranderde leiderschapsstij len en samenwerkingsvormen  en  de

veranderde verwachtingen van de werknemers inzake de kwaliteit
van de arbeid,

- de geringe mobiliteit van de ene organisatie naar de andere, zowel
van individuen als van hele onderdelen,

- de veranderende normen inzake de functie van organisaties, zowel
van commerciele als van overheidsorganisaties.5

Conflict kan gedefinieerd worden als 'die vorm van interactie, waarin
de ene partij tegen het verzet van de andere partij in de status quo in
hun onderlinge betrekkingen verandert of tracht te veranderen ten-
einde eigen waarden en/of belangen te bevorderen'.6  Het  gaat  om
antagonistische acties welke beogen een positieverandering te bewer-
ken.7

Er zijn talloze studies verricht over conflicten en meer in het bijzonder
over diverse facetten van conflicten.
Het is niet goed mogelijk een 'algemene theorie van het conflict' op te
stellen, omdat 'conflict' waarschijnlijk niet meer is dan een woord dat
uitdrukking geeft aan onze interpretatie van en onze instelling tegen-
over een veelheid van ongelijksoortige verschijnselen, die door geheel
verschillende principes worden geregeerd.8
Ook Valkenburgh wijst op het ontbreken van een consistent conflict-
analytisch begrippenapparaat, waarmee logisch sluitende conflict-
theorieen kunnen worden opgebouwd, die dan vervolgens voor empi-
rische toetsing in aanmerking komen.9

Mensen, groepen en hierarchische structuren kunnen in telkens wisse-
lende verhoudingen en met fluctuerende intensiteiten met elkaar in
conflict zijn of ook samenwerken. Conflicten kunnen desintegrerend
werken. Dit is afhankelijk van de structuur van de groep en de aard
van de in die groep heersende relaties, de tolerantie van de groep of
organisatie jegens conflicten, de al of niet aanwezigheid van opvang-
mechanismen om reeds ontstane conflicten te kanaliseren en onscha-
delijk te maken en de aard van de conflicten.10

Mulder vermeldt een aantal voorwaarden voor conflicten, welke voor-
namelijk van structurele aard zijn en ten dele persoonsgebonden zijn.
Als structurele voorwaarden noemt hij: schaarste aan materiele goe-
deren en immateriele zaken, schaarste aan macht, schaarste aan bewe-
gingsruimte, schaarste aan adequate informatie, geringe mobiliteit
van onderdelen en mensen in het sociale systeem, organisatorische on-
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duidelijkheden in toewijzing van taken en verantwoordelijkheden,
onduidelijke of niet functionerende beroeps- en bemiddelingsinstan-
ties, overtrokken formele en negatieve sanctiemacht en verborgen
doelen. Daarnaast zijn er enkele voorwaarden, die versterkend wer-
ken als andere voorwaarden werkzaam zijn, zoals tijdsdruk, publieke-
lijkheid, actieve achterban en gebonden representanten.
Meer persoonsgebonden zijn: de menselijke factor (gevoelens, moti-
vatie, bekwaamheden), zeer grote groepsbinding, en verschillen in
waarden en normen. 11

In zijn onderverdeling van conflicten onderscheidt Rapoport drie
ideaal-typen van conflict: gevecht, spel en debat. Het onderscheid is
de verscheidene manieren om de tegenstander te percipieren.
In een gevecht wordt de tegenstander gezien als vijand. Handelingen
worden geleid door sterke emotionele impulsen.
Een spel wordt gekenmerkt door een analyse van een situatie en van
andere situaties die worden voorzien als resultaten van zowel de eigen
beslissingen als die van een tegenstander. De attitude tegenover de
persoon van de tegenstander kan neutraal of zelfs vriendschappelijk
zijn. Rationele analyse en het kiezen van een strategie zijn onmisbare
kenmerken van het spelgedrag.
Een debat is een conflict van ideeen.
Het gevecht wordt beheerst door affectieve componenten van het con-
flict, het spel door rationele en het debat door ideologische. 12
Er bestaan verschillende conflictanalytische modellen. Valkenburgh
onderscheidt structurele, dynamische en speltheoretische conflictmo-
dellen. Structurele modellen hebben betrekking op het ontstaan van
conflicten. Dynamische modellen houden verband met het verloop
van conflicten, terwijl speltheoretische modellen betrekking hebben
op het vinden van een oplossing voor conflicten. 13
De speltheoretische classificatie van conflicten hanteert drie criteria:
het aantal actores, de hoeveelheid informatie omtrent het gedrag van
de andere actores en alle mogelijke uitkomsten van het conflict. Deze
resultaten zijn afhankelijk van het gedrag van actores en worden
weergegeven in een zogenaamde payoff matrix.
Twee belangrijke speltypen zijn: constante som spelen en variabele
som spelen.14 Deze begrippen spelen ook in de theorie inzake onder-
handelen een belangrijke rol. Zij worden in hoofdstuk V nader ver-
duidelijkt.

Bij de bestudering van conflicten staan verschillende analysemodellen
ter beschikking.
Valkenburgh hanteert voor het onderzoek van conflictgedrag een mo-
del met als elementen: twee actores, de informatie-uitwisseling tussen
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de actores, de interpretatie van de ontvangen informatie door de beide
actores, de op grond van deze interpretatie genomen beslissingen en
de uit deze beslissingen voortvloeiende acties, d.w.z. gedragspatronen
die van cooperatie ter ener zijde, langs tal van tussenliggende grada-
ties - waaronder ook indifferent gedrag - kunnen varieren tot con-
flictgedrag ter andere zijde.15
Bij het analyseren van conflicten maakt Mulder onderscheid tussen
interne analyse, externe analyse en de verbinding tussen deze beide.
Bij de interne analyse gaat het om de voornaamste kenmerken van de
partijen. Hij vermeldt in dit verband de organisatorische structuur
(organisatie-onderdelen: taken/bevoegdheden/verantwoordelijkhe-
den; bestuurscontrole; procedures en regels) en de processen tussen
structuren en individuen. Een conflict is een dynamisch proces,
bestaande uit opeenvolgende fasen.16  In deze processen  zijn  de  dyna-
mische kenmerken: de hevigheid, d.w.z. de mate van tegenstrijdigheid
van doelstellingen zoals die is of wordt ervaren, de manifestheid of la-
tentheid, d.w.z. de mate waarin een conflict wordt waargenomen en
de verwachtingen inzake het toekomstig verloop van het conflict. Bij
de externe analyse gaat het om de belangrijkste kenmerken van de
omgeving(en) van partijen. Bij de verbinding tussen interne en externe
analyse is de relatieve sterkte/zwakte-analyse belangrijk. Als een fac-
tor welke in dit verband van belang is, kan bijvoorbeeld de organisa-
tiegraad worden genoemd.17
Ook het model dat Katz en Kahn presenteren, kan als hulpmiddel die-
nen bij een nadere beschouwing van conflicten en conflictgedrag. En
aangezien onderhandelen beschouwd kan worden als een vorm van
conflictoplossing, wordt verondersteld dat een model van conflictge-
drag een nuttige functie kan vervullen bij de bestudering van onder-
handelingen. Aan het gebruik van dit model geef ik de voorkeur
vanwege de heldere rubricering en de brede omvang. De in andere mo-
dellen gebruikte elementen zijn in een of andere vorm ook in het mo-
del van Katz en Kahn te vinden of onder te brengen.
Katz en Kahn definieren een conflict als een zodanige directe interac-
tie van twee of meer partijen, dat de acties van de een leiden tot het
verhinderen of afdwingen van resultaten tegen de wil van de ander
in.18 Hun model van conflictgedrag omvat zes categorieen van varia-
belen als predictoren van conflict binnen en tussen organisationele
systemen. Deze zes categorieen van variabelen zijn:
a. organisationele eigenschappen  van de interacterende eenheden,
b. belangenconflict,
c. rolverwachtingen,
d.  persoonlijkheid en andere persoonsgebonden predisposities,
e. externe conflictregulerende normen, regels en procedures,
f. vroegere conflictinteractie.
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In paragraaf 3 zal dit model van conflictgedrag in verband gebracht
worden met gedragingen van interacterende groeperingen in het
onderhandelingsproces.

3.    Onderhandelen

Wanneer we ons verdiepen in wat onderhandelen is, ontmoeten we
een groot aantal aanduidingen van dit begrip. Tussen de eenvoudige
omschrijving in een Nederlands woordenboek en een diepere uitwer-
king van het begrip, ligt een brede varieteit van omschrijvingen en de-
finities.19 Pen omschrijft het onderhandelingsproces als volgt: 'Het
onderhandelingsproces, waarin de lonen worden vastgesteld, is er een
van druk en tegendruk. Staking en uitsluiting zijn de wapens die de
onderhandelaren zoal niet gebruiken, dan toch achter de hand hou-
den. De stakingsdreiging is effectiever naarmate er minder werkloos-
heid is, de winsten van de ondernemers ruimer vloeien en de vakbond
een groter deel van de arbeiders omvat' .20
In vele begripsomschrijvingen zijn als centrale kenmerken te ontdek-
ken:

- twee of meer partijen
- met deels verschillende belangen
- streven naar een overeenkomst
-  in een interactieproces.

Collectieve onderhandelingen vormen voor een belangrijk deel een
economisch proces. Een analyse van collectieve onderhandelingen
dient zich dan ook te richten op de economische ratio's achter het
handelen van de verschillende onderhandelingspartners, zoals bij-
voorbeeld het niveau van de arbeidskosten en de arbeidsproductivi-
teit, de situatie in bedrijf en bedrijfstak en de heersende schaarstever-
houdingen, en op de randvoorwaarden waaronder onderhandelingen
plaatsvinden waarbij gedacht kan worden aan factoren zoals vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt en de mate van eensgezindheid tussen en
binnen de onderhandelende organisaties van werkgevers en werk-
nemers.21
Bij collectieve onderhandelingen is voorts sprake van een machtsre-
latie tussen de onderhandelende organisaties. Het onderhandelings-
proces heeft te maken met activiteiten van pressiegroepen. Vanuit dit
gezichtspunt vormen collectieve onderhandelingen een sociologisch
proces.22 Een geYntegreerde analyse van onderhandelingen is - aldus
Arts - ook mogelijk en hij verwijst in dit verband naar Walton en
McKersie die in het onderhandelingsproces diverse aspecten onder-
scheiden.21
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In deze studie wordt een gelntegreerde analyse van c.a.0.-onderhan-
delingen voorgestaan. Het onderhandelingsproces kan men vanuit
twee gezichtshoeken bestuderen:
1.  de inhoudelijke kant, en
2.  het procesmatige aspect van het onderhandelen.

Bij de inhoud van de onderhandelingen gaat het om de doelstellingen
en de belangen van de onderhandelende partijen. De doelstellingen en
belangen, welke in de bespreking van de onderwerpen tijdens de
c.a. 0.-onderhandelingen tot uiting komen, zijn deels van economi-
sche, deels van sociaal-psychologische en/of maatschappelijke aard.
Het onderhandelingsproces is een middel om de gestelde doelen te be-
reiken. Naast dit instrumentele karakter van het proces om tot een uit-
eindelijk resultaat over de onderhandelingsonderwerpen te geraken,
vervult het onderhandelingsproces als zodanig tevens een functie bij
het opbouwen en onderhouden van de relatie tussen de onderhande-
lingspartijen. In de wijze waarop onderhandelingen plaatsvinden,
overheersen sociologische en sociaal-psychologische factoren.

3.1   Onderhandelen:  inhoudelijk  bezien
In het arbeidsbestel organiseren groeperingen zich rond eigen belan-
gen en bepalen van daaruit hun relatie met andere groepen. Sinds
1963-1964, toen het 'georganiseerd overleg' geconfronteerd werd met
een loonexplosie, begon de vakbeweging haar positie als belangenbe-
hartigster van werknemersbelangen duidelijker te profileren.23

Het belang van zowel de werkgevers als de werknemers kan samenge-
vat worden als het verkrijgen van een zo gunstig mogelijke positie in
de ruilrelatie tussen werkgever en werknemer. Onderhandelingen, en
meer in het bijzonder c.a.0.-onderhandelingen, zijn besprekingen om-
trent de posities in deze ruilrelatie. Onderhandelen is het gesprek over
het veranderen van de ruilverhouding tussen werkgever en werkne-
mer. De diverse aspecten van sociaal beleid zijn in deze onderhande-
lingen onderwerp van gesprek.
Wanneer deze gesprekken over de verandering van de ruilverhouding
worden gevoerd tussen (vertegenwoordigers van) werkgevers en verte-
genwoordigers van werknemers monden deze gesprekken veelal uit in
een collectieve arbeidsovereenkomst.

Aangezien onderdelen van sociaal beleid in c.a.0.-onderhandelingen
een belangrijke plaats innemen, is het voor de duidelijkheid van het
betoog gewenst om in het kort iets te zeggen over het sociaal beleid.
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In het sociaal beleid kunnen globaal drie dimensies worden onder-
scheiden. Men kan de relatie tussen enerzijds sociaal beleid en onder-
nemingsbeleid en anderzijds de maatschappij in beschouwing nemen.
De interdependentie en wederzijdse beYnvloeding van aan de ene kant
het sociaal beleid en aan de andere kant het ondernemingsbeleid kan
aan de orde zijn. Gesproken wordt dan over de personeelsfunctie.
Men kan voorts de aandacht richten op de activiteiten van het sociaal
beleidsgebied. Aan de orde is dan het zogenaamde personeelswerk,
waarin het gaat om welke activiteiten plaatsvinden en om de wijze
waarop deze worden uitgeoefend.24
Rekening houdend met deze dimensies zijn ook de doelen van sociaal
beleid verschillend en kan sociaal beleid op diverse manieren worden
gedefinieerd. Zo schrijft o.a. Van Dijck aan het sociaal beleid ook een
aantal buiten de onderneming liggende functies toe.25 In verband met
deze binnen-organisationele c.q. buiten-organisationele doelen wordt
soms een onderverdeling gemaakt in personeelsbeleid respectievelij k
sociaal beleid.26 In dit verband wordt in verhandelingen over de func-
ties van sociaal beleid veelal ook aandacht geschonken aan de relatie
tussen de onderneming en de maatschappij. Daarbij wordt er  op ge-
wezen dat de onderneming zich in een proces van vermaatschappelij-
king bevindt. 'Een door conflicten gekenmerkt proces waarin behoef-
ten en vraagstukken van de samenleving bepalend worden voor de
doelstellingen van de onderneming en voor de voorwaarden waar-
onder de onderneming moet functioneren', aldus Van Dijck.27 Wat
minder absoluut zou men kunnen zeggen dat de onderneming bij de
realisering van haar doelstellingen tevens naar vermogen een bijdrage
levert aan de oplossing van de maatschappelijke problemen welke met
haar functioneren verband houden.28
Mijn voorkeur gaat uit naar de omschrijving van sociaal beleid als dat
deel van het ondernemingsbeleid dat zich bezighoudt met alle
vraagstukken rondom mens en arbeid teneinde een zo humaan moge-
lijke positie voor de werkende mens in de onderneming te bewerkstel-
ligen, met als doel dat deze mens door zijn arbeid bijdraagt aan het
goed functioneren van de onderneming als geheel.29 Het oogmerk van
sociaal beleid is dan de optimalisatie van de arbeidsorganisatie in de
zin van integratieve afstemming van functies en taken op groeps- en
individuele ontplooiingskansen.30 Samenhangend met uiteenlopende
definities van sociaal beleid kunnen ook plaats en inhoud van perso-
neelsfunctie en personeelswerk op verschillende wijzen worden aange-
duid. De activiteiten op het gebied van sociaal beleid hebben betrek-
king op de volgende aspecten van de arbeidsorganisatie:
- bemanning,
- samenstelling van het pakket arbeidsvoorwaarden,
- zorg voor de arbeidsomstandigheden,
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- werkzaamheden met betrekking tot arbeidsinhoud en arbeids-
vorm,

- vraagstukken inzake medezeggenschap en participatie van werkne-
mers.

Het sociaal beleidsonderdeel bemanning van de arbeidsorganisatie
heeft een duidelijk verband met aspecten van het werkgelegenheids-
vraagstuk, zoals bijvoorbeeld selectie- en aanstellingsbeleid en aan-
dacht voor bepaalde groepen op de arbeidsmarkt. Daarom zal ik in de
analyse van onderwerpen van c.a.0.-onderhandelingen het beman-
ningsvraagstuk invoegen in de rubriek continuYteit van de ar-
beidsplaats en andere werkgelegenheidsaspecten.

Van meer belang dan de vermelding van de uiteenlopende aspecten
van sociaal beleid is de wijze waarop deze aangelegenheden.in de da-
gelijkse praktijk worden uitgevoerd. Ter illustratie van deze stelling
zij het volgende opgemerkt. Men zou kunnen zeggen dat het voor de
duidelijkheid van de positie van werknemers gewenst is dat rechten en
plichten van werkgever en werknemer nauwkeurig worden vastgelegd
in procedures, voorschriften en regels. Het is echter niet ondenkbaar
dat het belang van een bepaalde werknemer niet gediend is met de
strikte toepassing van de vastgestelde procedures en richtlijnen en dat
deze werknemer meer is gebaat bij een soepele hantering van de be-
doeling van de regels, waarbij uitgegaan wordt van zijn belangen en
waarbij zijn belangen worden afgewogen tegen de belangen van de an-
dere werknemers en van de werkgever. Op deze wijze krijgt het sociaal
beleid vorm. Het is te begrijpen dat de wijze van uitvoering van so-
ciaal beleid, waarbij de grondhouding van waaruit wordt gewerkt van
essentiele betekenis is, zich moeilijk laat 'vertalen' in afspraken. Als
echte wilsovereenstemming ontbreekt over een bepaald onderdeel van
sociaal beleid, dan komt er van de uitvoering van een afspraak daar-
omtrent weinig terecht. Een bijkomende moeilijkheid is dat over
onderwerpen aangaande arbeidsinhoud en medezeggenschap en parti-
cipatie tussen werkgeversvertegenwoordigers en werknemersvertegen-
woordigers vaak tegengestelde inzichten bestaan, welke niet alleen te
maken hebben met meer kosten voor de werkgevers. Het is bij deze
onderwerpen ook vaak moeilijk om de effecten van inwilliging van
werknemerseisen ter zake in te schatten, terwijl het voorts niet een-
voudig is om in c.a.0.-onderhandelingen over deze onderwerpen af-
spraken te maken in de zin van: 'Indien dit effect niet wordt gereali-
seerd,  dan zal die actie wel of niet plaatsvinden'. Arbeidsvoorwaarden
en arbeidsomstandigheden lenen zich wat beter voor het meten en be-
rekenen van effecten van gemaakte afspraken. Wellicht is dit kunnen
meten en berekenen naast de vakbewegingsprioriteit van het verhogen
van de welvaart van de werknemers een van de redenen waarom in het
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verleden in de c.a.0.-onderhandelingen de bespreking van lonen en
andere op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden een zo overheersen-
de plaats heeft ingenomen. En ook thans is dit deel van de c.a.0.-
onderhandelingen zeker niet het minst belangrijke. Naar men zegt, is
er echter ook bij de vakbeweging een toenemende belangstelling voor
een breder terrein van onderhandelingen. Toch worden ook geluiden
gehoord over verwaarlozing door de vakbeweging van diverse aspec-
ten van sociaal beleid. Zo wijst Schafrat erop dat vakverenigingen
zich te lang geworpen hebben 'op materiele aspecten, waardoor een
achterstand binnen en buiten eigen kring zich nu als barricade op-
werpt'.31
Het sociaal beleid heeft zich ontwikkeld van een eenzijdig door man-
agement te hanteren beheersingsinstrument tot een sociaal-politiek
(onderhandelbaar) object van door diverse partijen te voeren beleid.
Dit komt tot uitdrukking in de gestegen aandacht van de overheid en
de sociale partners op centraal- en bedrij fstakniveau  voor  het  door  de
onderneming te voeren sociaal beleid. Zo wint in bepaalde kringen de
opvatting veld, dat aan de oplossing van problemen zoals bijvoor-
beeld een gebrekkig functionerende arbeidsmarkt en de beheersing
van de sociale zekerheidsuitgaven, het sociaal beleid als onderdeel van
het ondernemingsbeleid een bijdrage kan leveren.32
De verschuiving van de aandacht ook van de vakbeweging kan wor-
den verklaard door een aantal factoren:
- er is reeds veel bereikt in de bevrediging van de behoefte aan wel-

vaart van de werknemers;
- de mogelijkheden tot verdere welvaartsverbetering zijn in de ko-

mende jaren beperkt;
- mede daarom zullen andere aspecten welke de positie van werkne-

mers raken, meer in de belangstelling komen.

In het licht van hetgeen eerder is betoogd, is het niet verwonderlijk dat
in de literatuur veel aandacht wordt besteed aan het element 'loon' in
de onderhandelingen tussen werkgevers- en werknemersvertegen-
woordigers. Een korte beschouwing over loonvorming zal de beteke-
nis van dit aspect in c.a.0.-onderhandelingen belichten.
De relatie welke tussen werknemer en werkgever bestaat, heeft het ka-
rakter van een ruiltransactie. De werknemer levert arbeid in ruil voor
bepaalde opbrengsten. Deze zijn naast de geldelijke beloning ook op-
brengsten zoals status, autonomie en ontplooiingskansen.
De geldelijke beloning is een tegenprestatie voor het verrichten van ar-
beid. 'Voor de gebruiker van arbeidsdiensten, de werkgever, vormt
deze beloning de kosten die zijn verbonden aan het beschikken over
arbeid. Voor de aanbieder is zij het inkomen dat wordt verkregen uit
het beschikbaar stellen van arbeid'.33
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In de economische analyse van het loonpeil of de gemiddelde loonvoet
en de veranderingen daarin worden door de theoretici - aldus De
Galan - verschillende accenten gelegd en uiteenlopende verklarende
factoren aangeduid. 'Vooral twee richtingen laten zich in de loontheo-
rie onderscheiden: die waarin uitsluitend of voornamelijk aandacht
wordt geschonken aan economische wetmatigheden, aan marktele-
menten; en die waarin economische macht en instituties dominant
worden geacht'.34
Kenmerkend voor de economische of marktloontheorieen is dat zij
vraag en aanbod als bepalende grootheden beschouwen en weinig
aandacht schenken aan de invloed van macht, instituties en gewoon-
ten. 'Deze theorieen dragen, met andere woorden, het karakter van
priystheorieen, die het loon beschouwen als een - zij het bijzonde-re - prijs voor een produktiefactor'.35 In de institutionele theorie
wordt vooral aandacht besteed aan het feitelijke loonvormingsproces
en de instituties welke daarbij een rol spelen. Een belangrijk feno-
meen in deze theorie is economische macht. Hieronder moet worden
verstaan 'de mogelijkheid het economisch proces te beYnvloeden ook
tegen de wil van anderen, ofwel de mogelijkheid om zelf de voorwaar-
den te scheppen waaronder aan het economisch proces wordt deelge-
nomen'.36 Men kan de economische macht van een persoon of een or-
gaan ook definieren als 'het economische aspect van zijn macht: zijn
vermogen zijn wil dwingend aan andere personen of organen op te
leggen voorzover dit vermogen steunt op de mogelijkheid tot het aan-
wenden van schaarse alternatief bruikbare middelen ter bevrediging
van behoeften:37 Ook in de institutionele theorie wordt - aldus De
Galan - het loon als een afgeleide prijs beschouwd. 'Als maximale
totale beloning van de arbeid geldt de nationale produktiewaarde of
het nationale inkomen. Machts- en institutionele factoren bepalen hoe
dit totale inkomen over de produktiefactoren, waaronder de arbeid,
wordt verdeeld; de loonvoet vormt dan het quotient van de totale
loonsom en het aantal werkenden. Ook wordt wel meer direct geke-
ken naar de produktiewaarde van de afzonderlijke werkenden, om-
trent de verdeling waarvan over werknemer en werkgever weer macht
en instituties beslissend zijn'.38
Bij onderhandelingen gaat het vooral om de macht teneinde de loon-
vorming te beYnvloeden. Als factoren welke de uitkomst van het
loonvormingsproces bepalen, kunnen worden aangemerkt: de econo-
mische omstandigheden, de structuur en de positie van de marktpar-
tijen, de aard en de kracht van de onderhandelaars, de invloed van de
overheid en de publieke opinie.39 Pen merkt op dat in onderhandelin-
gen centraal staat de betekenis welke de onderhandelingspartijen aan
de loonvoet hechten, waarbij deze betekenis niet star is, maar juist tij-
dens het onderhandelingsproces verschuift.40
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In onderhandelingen wordt veelal door de vakbonden het initiatief ge-
nomen om verbeteringen in de bestaande collectieve arbeidsovereen-
komsten aan te brengen. Een gezonde loonvorming echter staat of
valt met voldoende tegenspel van de werkgevers.41 Verbetering van de
welvaartspositie van de leden of van alle werknemers behoort tot de
belangrijkste doeleinden van de vakbeweging. In het algemeen streeft
de vakbeweging ernaar om de loonsom van de werknemers te maxime-
ren. Hierbij moet worden aangetekend dat er verband bestaat tussen
de loonsom en de werkgelegenheid en wel in die zin dat hoe hoger het
loonniveau is des te geringer is de werkgelegenheid. 'Er bestaat dus
een negatieve vraagelasticiteit van de arbeid, de vraagcurve van arbeid
vertoont een dalend verloop'.42 Mede gelet op de recente ontwikkelin-
gen in Nederland ten aanzien van de loonmatiging en de werkloosheid
kan men de vraag stellen of het door De Galan aangeduide verband
tussen het loonniveau en de werkgelegenheid in de Nederlandse ver-
houdingen zo duidelijk aanwijsbaar is. De Nederlandse vakbeweging
streeft, zoals bekend, niet alleen maximering van de loonsom na. Ook
tracht men andere doeleinden te bereiken, zoals 'sociale zekerheid,
medezeggenschap en allerlei sociaal-economische beleidsdoelen,
waardoor tevens de looneisen kunnen worden beynvloed'.43  Met  be-
trekking tot het nastreven van uiteenlopende doelen zoals bijvoor-
beeld een hoge loonsom en volledige werkgelegenheid, zij nog ver-
meld dat de prioriteitenvaststelling van de diverse doelstellingen mede
afhankelijk is 'van de vraag of de vakbond de werkgelegenheidsconse-
quenties van verschillende hoogten van het loonpeil kan overzien en
of ze daar rekening mee houdt'.43 Vraag- en aanbodverhoudingen  op
de arbeidsmarkt spelen ook volgens Albeda een wezenlij ke  en  vaak
doorslaggevende rol bij de loonvorming, maar ook de machtsposities
van ondernemingen en vakbonden oefenen invloed uit op het ont-
staan van de loonstructuur. Onder volledige werkgelegenheid beschik-
ken de vakbonden over een machtspositie. Er is op de arbeidsmarkt
een scherpe concurrentie tussen de verschillende werkgevers om de
gunst van de werknemers. Looneisen vinden daarom weinig verzet
van de zijde van de werkgevers, die bovendien de zekerheid hebben
dat zij eventuele loonkostenstijgingen welke ontstaan wanneer de
loonsverhoging de productiviteitsstijging overtreft, kunnen doorbere-
kenen in de prijzen.44 Ook naar het oordeel van De Galan is in onder-
handelingen van belang het aandeel van de arbeidskosten in de totale
kostprijs van het product en van het bedrijf en de mogelijkheden om
de loonkosten door te berekenen in de prijzen. Voorts spelen een rol
de wens tot nivellering van inkomens, bevorderd door de solidariteits-
gedachte en de onderling bij de vakbonden bestaande imitatiedrang.45
Men kan immers constateren dat eisen welke in sterke bedrijfstakken
worden gesteld, gemakkelijk en vaak met succes door vakbondson-
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derhandelaars in zwakke bedrijfstakken worden overgenomen.46
Zoals gezegd, vindt het beginsel van de vrije loonvorming wettelijke
erkenning in de Wet op de loonvorming. In deze wet komt de verant-
woordelijkheid voor de hoogte van de lonen en de inhoud van andere
arbeidsvoorwaarden te liggen bij de c.a.0.-partijen. Een c.a.0. welke
is afgesloten, dient te worden aangemeld bij de Dienst Collectieve Ar-
beidsvoorwaarden, voorheen het Loonbureau, van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een c.a.o. of een wijziging daar-
van kan in werking treden met ingang van de dag volgende op die
waarop namens de minister aan partijen schriftelijk kennis wordt ge-
geven van de ontvangst van de aanmelding.47 Naast de Wet op de
loonvorming zijn nog andere wetten voor de loonvorming van belang.
In het voorgaande hoofdstuk is dit reeds uiteengezet.
Het loonvormingsproces krijgt in Nederland gestalte in de meestal
jaarlijks terugkerende c.a.0.-onderhandelingen. De structuur van het
c.a.0.-overleg in bedrijfstakken en ondernemingen wordt in Neder-
land op volledig autonome wijze bepaald door de sociale partners,
d.w.z. door de werknemersorganisaties en de individuele werkgever(s)
of werkgeversorganisatie(s).48 Naast vraag naar en aanbod van arbeid
en arbeidsproductiviteit hebben ook institutionele en machtsfactoren
invloed op de loonvaststelling. Gewezen is reeds op de betekenis van
de aard en de kracht van de marktpartijen, het onderhandelingsproces
en het overheidsbeleid. Nogmaals zij vermeld, dat tussen de verschil-
lende gedecentraliseerde onderhandelingen sprake kan zijn van een
zekere, al of niet geformaliseerde of gemstitutionaliseerde, coordina-
tie.49 De c.a.o. is het resultaat van onderhandelingen van in beginsel
gelijkwaardige partijen. Deze gelijkwaardigheid ontstaat door groeps-
vorming, door machtsbundeling. De c.a.0. vormt vanuit deze optiek
de  registratie van het resultaat van de wisselende machtsstrijd tussen
de twee onderhandelingspartijen.50
Van werkgeverszijde wordt met betrekking tot het loon- en inkomens-
beleid in Nederland gewezen op twee fenomenen: een sterke uni-
formering en een eenzijdig op rechtvaardigheid gerichte inkomens-
verdeling.51 De uniformering van de lonen houdt verband met de
koppelingsmechanismen in het systeem van inkomensvorming. Ken-
merkend voor dit systeem is dat de loonontwikkeling van de c.a.0.-
inkomens het uitgangspunt vormt voor de loonontwikkeling van an-
dere inkomensgroepen. In het voorgaande hoofdstuk is dit uitvoeriger
beschreven. 'Door de institutionalisering van de inkomensvorming
zowel via de koppelingen als ook via toepassing van functieclassifica-
tiesystemen, zijn de inkomens- en beloningsverhoudingen in vergaan-
de mate verstard. De flexibiliteit die nodig is voor aanpassing aan ge-
wijzigde voorkeuren of schaarsteverhoudingen is voor een groot deel
verdwenen'.52 C)p de arbeidsmarkt kan de prijs zijn werk als allocatie-
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mechanisme nog maar gebrekkig vervullen. Inkomensverschillen
welke voortvloeien uit verschillen in schaarste van de voor een be-
paald beroep vereiste aanleg, opleiding of ervaring, hebben tot functie
de schaarse productiefactoren te brengen naar de aanwending met de
hoogste opbrengst.53 De Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-
beleid wees al eerder op de institutionele verhoudingen welke van
grote invloed zijn op de samenhang tussen de allocatie van arbeid en
de beloning. Het gevolg daarvan is dat eerder de machtspositie dan de
schaarste maatgevend is voor de beloning.54 Teneinde de starre
loonstructuur te doorbreken beveelt de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid aan om te streven naar een loondifferentiatie per
sector of onderneming en om onaangenaam werk beter te belonen.55
Verschillen in beloning voor functies met gelijke inhoud kunnen een
nuttige economische functie vervullen. Een dergelijke loondifferentia-
tie kan ertoe leiden dat een betere allocatie van arbeidskrachten aan
de diverse bedrijfstakken en ondernemingen tot stand komt. Deze
loondifferentiatie zal in de c.a.0.-onderhandelingen van de be-
drijfstakken en de ondernemingen gestalte moeten krijgen.

In het algemeen geldt, althans wanneer geen andere variabelen werk-
zaam zijn, dat een hoge vraag naar arbeid en een gering aanbod van
arbeid zal leiden tot verhoging van de loonvoet. En omgekeerd zal een
hoog aanbod van arbeid en een geringe vraag naar arbeid een verla-
ging van de loonvoet veroorzaken. Een stijging van de loonvoet is in
de zestiger en zeventiger jaren mede onder invloed van de vraag- en
aanbodverhoudingen op de arbeidsmarkt opgetreden. De sinds enige
jaren gewijzigde en zich wijzigende situatie op de arbeidsmarkt heb-
ben in c.a.0.-onderhandelingen wel geleid tot loonmatiging. Een da-
ling van de loonvoet is echter niet opgetreden. Dit houdt verband met
het feit dat in c.a.0.-onderhandelingen de verhouding tussen de vraag
naar en het aanbod van arbeid niet de meest overheersende factor is.
De eerder genoemde solidariteitsgedachte en imitatiedrang, de geringe
arbeidsmobiliteit van het grootste deel van de beroepsbevolking, de
structuur van het centraal gecoordineerde arbeidsvoorwaardenbeleid
in Nederland en de overheidsbemoeienis met de loonvorming zijn fac-
toren welke in c.a.0.-onderhandelingen eveneens van grote betekenis
zijn.

Samenvattend kan worden vastgesteld dat, hoewel in c.a.0.-onder-
handelingen een grote nadruk ligt op de bespreking van lonen en an-
dere arbeidsvoorwaarden, zich langzamerhand een grotere belangstel-
ling aan het ontwikkelen is voor andere facetten van sociaal beleid.
Indien c.a.0.-onderhandelingen worden geanalyseerd naar onderwer-
pen in de rubrieken:
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- continuneit van de arbeidsplaats en andere werkgelegenheids-
aspecten,

- arbeidsvoorwaarden,
- arbeidsomstandigheden,
- arbeidsinhoud, en
- medezeggenschap en participatie van werknemers,
dan krijgt naar mijn oordeel het gehele gebied van het c.a.0.-overleg
inhoudelijk de vereiste aandacht.

3.2  Onderhandelen:  procesmatig  beschouwd
Katz en Kahn hebben, zoals eerder vermeld, een model gepresenteerd
betreffende conflictgedrag. Aangezien de variabelen uit hun model
ook in het onderhandelingsproces een rol spelen, zullen bij de zes
categorieen variabelen puntsgewijze enige kanttekeningen worden ge-
maakt. Zoveel mogelijk zal dit gedaan worden met in gedachten de re-
levantie van de variabelen voor het onderhandelingsproces.

Organisatorische eigenschappen van de interacterende eenheden

Onder organisatorische eigenschappen van de interacterende eenhe-
den worden verstaan kenmerken zoals bijvoorbeeld grootte, organisa-
torische structuur, ideologie, behoeften aan middelen, groeimaatstaf,
en andere dynamische tendensen.56

Wanneer gesproken wordt over conflict, moet men eerst de conflicte-
rende partijen identificeren.
Inwendig is een conflicterende partij vaak een complex georganiseerde
groep van samenstellende delen. Het succes in het conflict waarin de
entiteit als geheel is gewikkeld, hangt dan o.a. af van de mate waarin
haar delen goed zijn geyntegreerd, d.w.z. met elkaar 'samenwerken'.57
Georganiseerde groeperingen lijken 'eigen' doeleinden en bedoelingen
te krijgen, onafhankelijk van die der samenstellende individuen. Er
ontstaan processen die zich onttrekken aan de controle door indivi-
duen.58

In deze studie zijn als interacterende eenheden de beide onderhande-
lingspartijen te beschouwen. Kenmerken welke in deze situatie van be-
lang zijn, betreffen: de grootte en samenstelling van de partijen, de
hechtheid en samenwerking binnen elk van de partijen en tussen de
partijen onderling, en de ideologie van partijen. Met betrekking tot
dit laatste facet is wellicht van belang 6f en in hoeverre binnen de par-
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tijen sprake is van verschillende uitgangspunten. Ook De Galan be-
toogt dat in onderhandelingsprocessen het bestaan van ten of meer
vakbonden en werkgeversorganisaties van belang is. 59

Belangenconflict

Belangenconflicten treden op - aldus Katz en Kahn - wanneer twee
of meer interacterende eenheden c.q. organisaties strijdige organisato-
rische eigenschappen vertonen.60
Mastenbroek onderscheidt drie soorten conflicten: instrumentele con-
flicten, sociaal-emotionele conflicten en belangenconflicten. Bij in-
strumentele conflicten zijn in het geding de keuze van doelen en
middelen, het bepalen van de structuur en de procedures om aan de
gestelde doelen te voldoen. Deze conflicten hebben een zakelijke en
taakgerichte inhoud. Bij sociaal-emotionele conflicten is de eigen
identiteit in het geding. Deze conflicten hebben een sterk emotionele
lading. Bij belangenconflicten gaat het om de verdeling van schaarse
middelen, zoals bijvoorbeeld geld, apparatuur, ruimte, bevoegdhe-
den. Deze conflicten hebben te maken met het veilig stellen of verster-
ken van de eigen positie door een 'redelijk' deel van de beschikbare
middelen voor de eigen partij op te eisen.

Bij de drie soorten conflict passen andere typen van oplossingen en
strategieen. Mastenbroek geeft dit als volgt schematisch weer:

Soorten conflict Strategie van de partijen zelf Resultaat

instrumentele probleemanalyse, efficient oplossing
conflicten vergader- en besluit-

vormingsgedrag

sociaal-emotionele over en weer inleven, begrip
conflicten open communicatie

belangenconflicten onderhandelen compromis

Elk conflict bevat elementen van alle drie typen, hoewel soms wel een
dominant aspect is aan te wijzen.61

Bij het in kaart brengen van een conflictsituatie - en dus ook bij be-
langenconflicten - zijn vier aspecten van belang: de inhoud van de
belangentegenstelling, de conflictsterkte, de tijdsdruk en de machts-
verhoudingen.62
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Het eerstgenoemde aspect vormt onderdeel van het inhoudelijke deel
van het onderhandelingsproces. De drie andere facetten maken meer
deel uit van het procesmatige aspect van onderhandelingen.
Het zal zonder verdere toelichting duidelijk zijn dat de conflictsterkte
ook in het onderhandelingsproces van belang is. Een ander aspect dat
de aandacht verdient, is de tijdsdruk welke op partijen ligt om tot een
oplossing te komen. Het ligt voor de hand dat het een verschil maakt
of partijen in alle rust over hun tegenstellingen van gedachten kunnen
wisselen dan wel binnen een bepaalde tijdslimiet tot een oplossing
moeten zijn gekomen. Hierbij is van betekenis voor welke partij de
tijd het meest dringt. Deze tijdsdruk zal voor die partij wellicht aanlei-
ding geven tot het doen van meer concessies. Het laatste aspect betreft
de machtsverhoudingen.
Macht kan ontleend worden aan diverse bronnen. Te onderscheiden
zgn:

- positieve dan wel negatieve sanctiemacht: macht gebaseerd op de
mogelijkheid om beloningen te verstrekken of sancties (straffen)
op te leggen;

- identificatiemacht: macht die op anderen uitgeoefend kan worden,
omdat die anderen zichzelf met de meer-machtige (willen) identifi-
ceren;

- legitieme macht: macht  die over anderen wordt uitgeoefend  en
door die anderen wordt geaccepteerd omdat zij menen dat zij dit
behoren te doen;

- deskundigheidsmacht: macht die de meer-machtige ontleent aan
zijn grotere bekwaamheid en/of meer relevante informatie.63

Het zal zonder toelichting duidelijk zijn dat positieve en negatieve
sanctiemacht evenals deskundigheidsmacht factoren zijn, welke in
c.a.0.-onderhandelingen een rol spelen.
Er zijn vele definities van macht voorhanden.64 Ik sluit mij aan bij de
omschrijving van Van Doorn die macht definieert als de mogelijkheid
om in overeenstemming met de doeleinden van een persoon of groep,
de gedragsalternatieven van andere personen of groepen te beperken.
Uitoefening van macht omschrijft Van Doorn als het in overeenstem-
ming met de doeleinden van een persoon of groep beperken van de ge-
dragsalternatieven van andere personen of groepen.65

De term mogelijkheid in de definitie van macht omvat alle conditione-
rende factoren die in een situatie voor de machtsuitoefening bepalend
zijn, zoals bijvoorbeeld bedreiging met of toepassing van sancties en
het beschikken over waarden als middelen tot macht.66 Macht behoeft
niet actiebelemmerend te werken; het kan zelfs een stimulerende in-
vloed op het gedrag hebben. Macht en machtsverhoudingen in het on-
derhandelingsproces hebben te maken met de vraag in hoeverre de
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partijen gelijkwaardig zijn. Mulder stelt dat ongelijkheid wezenlijk is
voor een machtsrelatie.67 Naast asymmetrie bevatten machtsprocessen
volgens Ellemers ook een element van 'bargaining', het afwegen door
machthebbers en machtsubjecten van kosten en baten.68
Machtsverhoudingen hebben betrekking op de belangen of doelstel-
lingen van de betrokkenen en op de middelen om de doelen te berei-
ken. Machtsuitoefening door en machtsverhoudingen tussen partijen
spelen in c.a.0.-onderhandelingen een belangrijke rol, reden waarom
deze in een model dat beoogt c.a.0.-onderhandelingen te analyseren,
niet mogen ontbreken.

Voor het oplossen van belangenconflicten zijn partijen van elkaar af-
hankelijk, want geen der partijen kan de uitslag door zijn eigen beslis-
singen alleen bepalen. Elk der partijen weet dat de uitkomst niet al-
leen afhangt van wat de ene partij doet, maar ook van wat de andere
partij doet.

Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat voor de voorspelling van
conflictgedrag - en ook van onderhandelingsgedrag - relevant zijn
zowel objectieve belangenconflicten als subjectieve belangenconflic-
ten. Subjectieve belangenconflicten hebben betrekking op de percep-
tie van de situatie door de actores in een conflict.69

Rolverwachtingen

Het gedrag van individuen in organisationele conflicten is in essentie
rolgedrag.70 Bekleders van een positie - aldus Van Hoof - baseren
zich in hun gedrag op wat zij verwachten, dat bekleders van andere
posities in het algemeen zullen doen en wat zij verwachten dat be-
paalde bekleders van andere posities zullen doen. Aangaande
verwachtingen wordt dus onderscheid gemaakt tussen normatieve of
rol-verwachtingen en waarschijnlijkheidsverwachtingen. Normatieve
verwachtingen zijn 'opvattingen over hoe iemand zich in een positie
behoort te gedragen. Waarschijnlijkheidsverwachtingen zijn menin-
gen over hoe men zich in een positie zal gedragen, over wat men als
bekleder van die positie zal doen'.71
De interpretatie van de eigen rol - d.w.z. de rechten en plichten
welke men zichzelf in een positie toekent -, omvat ook de opvat-
tingen die men heeft over de rechten en plichten, welke anderen aan
deze positie hebben toegekend, en wel de opvattingen over de behoor-
lijkheid van deze normatieve verwachtingen van anderen. De werkge-
versonderhandelingsdelegatie, die vindt dat de vertegenwoordigers
van de werknemers ongerechtvaardigde looneisen stellen, omschrijft
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blijkbaar de positie van deze werknemers als slechts rechtgevend op
minder dan wordt gevraagd.72 In hun beschrijving van distributief on-
derhandelen hanteren Walton en McKersie de term waarschijnlijk-
heidsschatting. Dit begrip vertoont grote overeenkomst met het door
Van Hoof gebezigde begrip waarschijnlijkheidsverwachting. De term
verwachtingen dient in dit verband niet alleen verstaan te worden als
de geformuleerde verwachtingen, maar ook als de blijkens het gedrag
bestaande verwachtingen.

in c.a.0.-onderhandelingen spelen in het gedrag van de onderhande-
laars verwachtingen van diverse personen en groepen een rol. Deelne-
mers aan het c.a.0.-overleg bevinden zich dan ook vaak in een dubbel
conflict. Het ene conflict betreft dat tussen de twee partijen aan de
onderhandelingsta fel. Het andere conflict heeft te maken  met  moge-
lij ke verschillen tussen de onderhandelingsdelegatie en haar eigen ach-
terban welke zijn eigen opvattingen heeft over de wijze waarop het
conflict zou moeten worden behandeld. Het bestaan van verschillen
tussen onderhandelaars en hun achterban geeft aanleiding tot onder-
handelen met de achterban. Veel auteurs wijzen ook op dit ver-
schijnsel.73

Persoonlijkheid en andere persoonsgebonden predisposities

Persoonlijkheid en andere persoonsgebonden factoren van betrokke-
nen kunnen in meerdere of mindere mate invloed uitoefenen op hun
gedrag in organisationele conflicten. Personen verschillen in hun
handelen in beslissingssituaties.74 Hierbij spelen ook situationele en
organisatorische factoren een rol. Situationele en organisatorische
factoren plegen de invloed van de persoonlijke factoren op het con-
flictgedrag te verminderen. Situatiegebonden factoren zijn vaak van
meer betekenis als predictoren van gedrag dan individuele predis-
posities.75
In onderhandelingen ontwikkelen partijen gewoonlijk een voorkeur
voor een bepaald relatiepatroon. Een van de factoren in dit patroon
betreft de verschillen die tussen individuen bestaan in de motivatio-
nele orientatie ten aanzien van de tegenstander. Te onderscheiden
zijn: een cooperatieve orientatie, welke gericht is op het maximeren
van de gezamenlijke payoff; een individualistische orientatie, gericht
op het maximeren van de eigen payoff; en een competitieve orientatie,
welke streeft naar het maximeren van het verschil tussen de eigen pay-
off en de payoff van de tegenstander. In laboratoriumsituaties is ge-
bleken dat een cooperatieve orientatie resulteert in duidelijk meer
cooperatieve keuzen betreffende problemen dan een individualistische
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of competitieve orientatie.76
Walton en McKersie betogen dat de competitieve of 'win-loose'-
orientatie een belangrijke determinant van conflictgedrag is, welke er-
toe leidt dat onderhandelingspartijen de problemen definieren in 'zero
sum'-termen, ook wanneer andere def'inities op zijn minst evenzeer
met de feiten in overeenstemming zijn.77 Gezamenlijke belangen van
onderhandelingspartijen echter hebben de neiging om de competitieve
orientatie te matigen.

Externe conflictregulerende normen, regels en procedures

Binnen en tussen organisaties worden conflicten in het algemeen be-
perkt door normen, regels, richtlijnen en een keur van intra-organisa-
tionele maatregelen. Sommige van deze maatregelen zijn formeel en
speciaal gemaakt ter beteugeling van conflicten; andere normen en
waarden zijn informeel.78 Met betrekking tot onderhandelingen is in
dit verband o.a. te denken aan de mogelijkheid van het bepalen van
een afkoelingsperiode of het voorleggen van het conflict aan een ge-
schillencommissie. Formele of informele regels en procedures zijn in-
herent aan organisaties. Zij kunnen conflicten in het leven roepen of
verhevigen, maar ook voorkomen of verminderen. Voorbeelden van
aangelegenheden, welke vaak aan regels worden onderworpen, zijn
o.a.:

- de duur tussen tijdstippen waarop de conflicterende partijen el-
kaar ontmoeten,

- de scheiding of combinatie van de onderwerpen waarop het con-
flict betrekking heeft,

- de formele vereisten voor de omschrijving van de begrippen of de
uiteenzetting van de onderwerpen.79

Van de manier waarop een en ander geregeld is, hangt af of regels en
procedures leiden tot verheviging of vermindering van een conflict.
Onwrikbare regels bijvoorbeeld kunnen conflicten oproepen.

Vroegere conflictinteractie

Interactie heeft betrekking op het gedrag van mensen die een rol spe-
len in een organisationeel conflict. Shaw onderscheidt in het interac-
tieproces naast fysieke en persoonlijke omstandigheden ook sociale
factoren, waarbij in het bijzonder de samenstelling en de structuur
van de groep van belang zijn.80 Katz en Kahn rangschikken de elemen-
ten groepssamenstelling en groepsstructuur onder de organisatorische
kenmerken van de interacterende partijen.
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De interactie van de conflicterende partijen is een proces op zichzelf
en genereert haar eigen dynamiek. Hun gedrag op een bepaald mo-
ment wordt gedeeltelijk bepaald door wat in het voorafgaande is ge-
beurd, hetgeen kan teruggaan tot het begin van het proces. Toegepast
op onderhandelingen betekent dit dat conflicten tijdens eerdere c.a.0.-
onderhandelingen het komende c.a.0.-overleg kunnen beinvloeden.
Of meer algemeen geformuleerd: vroegere ervaringen spelen in onder-
handelingen een rol.
Een van de bevindingen uit onderzoek betreffende conflictgedrag is
de   neiging tot gelij ksoortig   of wederkerig gedrag  en de daaruit  vol-
gende escalatie van het conflictproces. Acties roepen gelijksoortige
reacties op en tactieken tussen tegenstanders vertonen de tendens om
congruent te worden zelfs wanneer zij dat aanvankelijk niet waren. In
dit verband is het belangrijk om te wijzen op drie mogelijke initiatie-
ven welke in conflictgedrag kunnen worden genomen, te weten: belof-
ten, dreigingen en conditionele samenwerking. Beloften en dreigingen
zijn aan voorwaarden gebonden uitspraken over toekomstig gedrag.
Om in conflictsituaties te bewerkstelligen dat het conflict op een lager
niveau wordt gebracht, bleken tijdens gedragsexperimenten beloften
doelmatiger dan dreiging, terwijl samenwerking, waarbij voorwaar-
den worden gesteld, nog efficienter was.81

Na deze verduidelijking van de variabelen welke het gedrag van acto-
res in conflicten en in onderhandelingen kunnen beYnvloeden, zal ik
vervolgens aaftdacht schenken aan een nadere detaillering van c.a.0.-
onderhandelingen.
Men kan aan de hand van literatuur vaststellen dat bij de analyse van
c.a.0.-onderhandelingen het onderhandelingsproces veelal wordt on-
derverdeeld in fasen.

Het onderhandelingsproces wordt door Himmelmann in zes fasen in-
gedeeld:
- de confrontatie van standpunten;
- de besprekingen over onderdelen.

In dit stadium leren beide partijen de wederzijdse standpunten tot
in details kennen;

- de tijd van rijping.
De onderhandelaars kunnen zich aan het einde van de derde fase
veelal een globale voorstelling maken of en onder welke voorwaar-
den men tot overeenstemming kan komen;

- het cooperatieve zoekproces, waarin concreet getracht wordt
oplossingen te vinden;

- de beslissingscrisis: de eigenlijke beslissingsfase;
- beslechting, bemiddeling en overeenstemming.
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Deze fase is de fase van de bemiddeling, welke binnen de partijen
of via een neutrale derde kan plaatsvinden, en de fase van de
beslissing of de onderhandelingen zullen uitmonden in een ar-
beidsconflict of in een overeenkomst tussen partijen.82

De voorbereiding van de onderhandelingen door partijen vormt bij
Himmelmann geen onderdeel van de onderhandelingen. Stevens
maakt wel melding van een voorbereidend stadium.83 Gebaseerd op
Himmelmann's fasentheorie onderscheidt Albeda in het onderhande-
lingsproces de volgende stadia: de voorbereidingsfase, de wederzijdse
informatie, de 'psychologische oorlogsvoering' of het voorbereiden
van de crisis, de crisis en het einde van het onderhandelingsproces.84
Mastenbroek geeft nagenoeg dezelfde fasering weer.85 Kochan brengt
een driedeling aan in de fasen van het onderhandelingsproces. Hij on-
derscheidt in dit proces: de beginfasen, de middelste stadia en de eind-
fasen. In de beginstadia presenteren de onderhandelende partijen hun
openingsvoorstellen. De beginvoorstellen van vakbondszijde hebben
betrekking op onderwerpen, welke een breed terrein van belangstel-
ling laten zien. De presentatie van zo'n uitgebreid voorstellenpakket
dient meerdere doeleinden. Het demonstreert dat de vakbonden hun
stem verheffen met betrekking tot een veelheid van onderwerpen. Het
laat aan de diverse geledingen van de achterban zien dat de vakbond
ook oog heeft voor de prioriteiten, waarin die betreffende geledingen
in het bijzonder zijn geYnteresseerd. Een breed en veelzijdig voorstel-
lenpakket maskeert voorts in eerste instantie de werkelijke prioriteiten
en de weerstandspunten van de vakbonden. Werkgevers vertonen aan
het begin van de onderhandelingen een uiteenlopend gedrag. Soms
komen zij meteen met eigen voorstellen als tegenwicht voor de vak-
bondseisen. Soms nemen zij de voorstellen slechts in ontvangst en be-
loven zij een antwoord in een volgende onderhandelingsbijeenkomst.
Ook van werkgeverszijde tracht men in het beginstadium van de on-
derhandelingen de prioriteiten en de weerstandspunten te verhullen.
In de beginfasen van de onderhandelingen komen de woordvoerders
van beide partijen sterk en vaak emotioneel op voor de belangen van
hun partij.  Door deze wijze van optreden vervullen zij  hun rol als ver-
tegenwoordigers van hun partijen, terwijl dit voorts al enige aanwij-
zingen oplevert ten aanzien van de prioriteiten met betrekking tot de
diverse onderwerpen. De middenstadia van de onderhandelingen
laten zowel een ernstiger beschouwing van de wederzijdse voorstellen
zien als een zoeken naar een kader om de verschillen tussen de partijen
te overbruggen. In deze stadia vindt een taxatie plaats van de prioritei-
ten die de beide partijen hechten aan de voorgestelde eisen. Nagegaan
wordt of het waarschijnlijk is dat overeenstemming zal worden be-
reikt zonder impasse of staking. Voorts geven partijen aan elkaar sig-
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nalen over welke onderwerpen in een later stadium van de onderhan-
delingen compromissen te sluiten zullen zijn. De eindstadia beginnen
- aldus Kochan - wanneer de einddatum van de lopende over-
eenkomst nadert of wanneer het ultimatum, voorafgaand aan een
staking, ten einde loopt. In deze omstandigheden zullen de onderhan-
delaars hun uiterste best doen om elkaars weerstandspunten te beYn-
Vloeden en om tot overeenstemming te komen.86 De indeling van
Kochan is gebaseerd op de onderhandelingspraktijken in de Ver-
enigde Staten. De samenstelling van een breed eisenpakket geschiedt
voor de Nederiandse c.a.0.-onderhandelingen in de fase waarin de
onderhandelingen worden voorbereid. In dit stadium speelt ook de in-
breng van de verschillende geledingen van de vakbonden een belang-
rijke rol. Het verbale vuurwerk tijdens de eerste onderhandelingsbij-
eenkomsten heeft als vertoon voor de achterban het meeste effect
wanneer bij c.a.0.-onderhandelingen op ondernemingsniveau werk-
nemers van de betreffende onderneming de onderhandelingsvergade-
ringen bijwonen. Bij de c.a.0.-onderhandelingen in de bedrij fstakken
maken werknemers uit de betreffende bedrijfstak meestal geen deel
uit van de onderhandelingsdelegaties van de vakbonden.87 In deze si-
tuaties kan de achterban slechts enigermate zien op welke wijze de
vakbonden voor de belangen van de werknemers zijn opgekomen,
wanneer die achterban inzicht krijgt in de verslagen van de onderhan-
delingsvergaderingen. Het verbale vuurwerk als demonstratie voor de
achterban krijgt voorts gestalte in de verklaringen die partijen afleg-
gen na afloop van onderhandelingsbijeenkomsten.
Richardson onderscheidt in het onderhandelingsproces vier stadia:
orientatiefase, consolidatiefase, afrondingsfase en redactiefase. In de
orientatiefase worden de wederzijdse posities en de onderhandelings-
sfeer afgetast. In de consolidatiefase tracht men overeenstemming te
bereiken over zaken van ondergeschikt belang. Over een kleiner aan-
tal onderwerpen maar wel met een hogere prioriteit wordt onderhan-
deld in de afrondingsfase. In dit stadium is ook veelal sprake van het
gebruik van pressiemiddelen. In de redactiefase tenslotte leggen par-
tijen vast wat is afgesproken en bedoeld.88
Het onderscheid dat door Himmelmann, Stevens, Albeda, Kochan en
Richardson wordt aangebracht in de stadia van het eigenlijke onder-
handelingsproces, geeft een schematische weergave van de achtereen-
volgende gebeurtenissen tijdens c.a.0.-onderhandelingen. In de prak-
tijk blijkt echter dat de achtereenvolgende stadia niet altijd doorlopen
worden. Deze fasen verlopen ook niet voor alle onderwerpen op de-
zelfde wijze. Over sommige onderwerpen komen partijen zonder al te
veel problemen snel tot overeenstemming. Andere onderwerpen ver-
gen meer tijd, maar bereiken toch zonder moeilijkheden een oplos-
sing. Met betrekking tot weer andere onderwerpen wordt slechts een
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moeizaam compromis bereikt na vele onderhandelingsvergaderingen
waarin tenslotte met staking werd gedreigd. Noch Himmelmann, Ste-
vens, Albeda of Kochan betrekken bij het onderhandelingsproces de
fase waarin de resultaten van de c.a.0.-onderhandelingen worden af-
gehandeld, nadat er tussen partijen een beginsel-accoord is bereikt.
Richardson doet dit wel. Ook in deze fase vinden tussen partijen nog
onderhandelingen plaats, meestal over details. Dit kan voortvloeien
uit onduidelijkheden tijdens de c.a.0.-onderhandelingen: partijen
hechten een andere betekenis aan de gemaakte afspraken. Soms ook
komt het voor, dat een deel van de achterban van de vakbondsonder-
handelaars slechts met het principe-accoord wil instemmen wanneer
voor een bepaald onderdeel nog een verdere tegemoetkoming kan
worden verkregen. Hierover vindt dan tussen partijen, veelal in klei-
nere kring, alsnog aanvullend overleg plaats.

3.3    Samenvatting  van  de  voor  het  onderhandelings-
model relevante variabelen

Uit het voorafgaande zal duidelijk geworden zijn, dat in een model
dat beoogt variabelen te bevatten van waaruit c.a.0.-onderhande-
lingen kunnen worden geanalyseerd, de hierna te noemen elementen
niet mogen ontbreken:
a.  doelstellingen en belangen van partijen om een zo gunstig mogelij-

ke positie te bewerkstelligen in de ruilrelatie met betrekking tot:
- continuneit van de arbeidsplaats en andere werkgelegenheidsas-

pecten,
- arbeidsvoorwaarden,
- arbeidsomstandigheden,
- arbeidsinhoud,
- medezeggenschap en participatie van werknemers.

Vatten wij de essentie samen van de nog niet vermelde factoren uit het
conflictgedragsmodel van Katz en Kahn, dan zien wij dat in een on-
derzoeksmodel betreffende onderhandelingen voorts zouden kunnen
worden opgenomen:
b. grootte en samenstelling van de onderhandelingsdelegaties en

standpuntbepaling door de onderhandelaars.
In deze samenstelling en standpuntbepaling zal de al dan niet
bestaande samenwerking binnen en tussen de partijen doorklin-
ken.

c. verwachtingen.
Dit betreft normatieve en waarschijnlijkheidsverwachtingen zo-
wel van partijen ten opzichte van elkaar als die tussen onderhan-
delingsdelegaties en hun achterban.
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d. persoonlijkheid;
e.  regels en procedures;
f. vroegere conflictinteractie.

Aan het in deze studie te hanteren onderzoeksmodel wordt een
andere variabele toegevoegd, en wel

g.  machtsuitoefening en machtsverhoudingen.
Deze factor vindt in het model van Katz en Kahn een ondergeschikte
plaats. Voor de bestudering van onderhandelingen is deze variabele
echter onontbeerlijk. Onderhandelen wordt beschouwd als een vorm
van conflictoplossing. Voor conflicten is wezenlijk dat de ene partij
acties onderneemt die gericht zijn tegen de andere. Het specifieke
middel daarbij is macht.89 Aan machtsuitoefening en machtsverhou-
dingen dient derhalve aandacht te worden geschonken. Partijen zijn
in onderhandelingen van elkaar afhankelijk.90 In verband daarmee is
een zeker machtsevenwicht nodig om effectief te kunnen onderhande-
len. 'Equal power among bargainers is generally likely to result in
more effective bargaining  than is unequal power'.91 Of zoals Masten-
broek het formuleert: 'Een zeker machtsevenwicht en een besef dat
men elkaar nu eenmaal nodig heeft zijn voorwaarden voor construe-
tief onderhandelen'.92

Wanneer de gedetailleerde fasen van Himmelmann, Albeda en
Kochan worden samengevat en wanneer voorts rekening gehouden
wordt met de vermelde kanttekeningen, dan kan in het onderhande-
lingsproces eeh drietal stadia worden onderscheiden:
-  de voorbereidingsfase,
-  het stadium van de eigenlijke onderhandelingen, en
-   de afrondingsfase: de afhandeling van de onderhandelingsresulta-

ten.
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IV.  Beschrijving van de gang van zaken bij
de c.a.0.-onderhandelingen in de
Nederlandse sigarenindustrie

1. Inleiding
Dit hoofdstuk biedt een beschrijving van de wijze waarop de c.a.0.-
onderhandelingen in de Nederlandse sigarenindustrie worden ge-
voerd.

Begonnen wordt met in het kort aan te geven welke gebeurtenissen
zich met betrekking tot het afsluiten van een c.a.o. in het verleden
hebben voorgedaan.
Aansluitend worden voor het tijdvak 1973-1983 de loonpolitieke ont-
wikkelingen aangeduid. Het zal geen nadere toelichting behoeven
waarom deze ontwikkelingen een belangrijke invloed hebben op de
c.a.0.-onderhandelingen in het algemeen en dus ook op die van de si-
garenindustrie. Deze loonpolitieke ontwikkelingen doen hun invloed
gelden op de voorbereiding van de c.a.0.-onderhandelingen zowel
door werkgevers als door werknemers. Zij vormen ook de achter-
grond waartegen de eigenlijke onderhandelingen worden gevoerd.

Na de inleidende paragraaf zullen achtereenvolgens worden behan-
deld de voorbereiding van de c.a.0.-onderhandelingen door de werk-
geversorganisatie in de sigarenindustrie en daarna de voorbereiding
door de werknemersorganisaties die partij zijn bij de c.a.0.-onder-
handelingen  in de bedrij fstak.
In paragraaf 4 zullen dan de eigenlijke c.a.0.-onderhandelingen wor-
den beschreven.

Het hoofdstuk wordt besloten met een beschrijving van de afhande-
ling van de c.a.0.-resultaten, nadat tussen de onderhandelende par-
tijen in beginsel een accoord is bereikt.
Op deze wijze wordt de gang van zaken bij de c.a.0.-onderhande-
lingen in de Nederlandse sigarenindustrie beschreven in overeenstem-
ming met ideeen welke met betrekking tot de indeling van onder-
handelingsprocessen in fasen zijn te vinden in de literatuur. De in
hoofdstuk III vermelde indeling van onderhandelingen in: voorberei-
ding, eigenlijke onderhandelingen en afronding, zal bij deze beschrij-
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ving als leidraad dienen.

1.1  Kort historisch overzicht
1n de sigarenindustrie dateren de plannen om te komen tot een alge-
mene collectieve arbeidsovereenkomst reeds uit de jaren v66r de
eerste wereldoorlog.
De oorlogsjaren en de daarop volgende moeilijke jaren waren echter
oorzaak, dat deze plannen eerst konden worden gerealiseerd in het
voorjaar van 1920. Na uitvoerige discussie tussen werkgevers en werk-
nemers  werd de eerste collectieve arbeidsovereenkomst op 16 maart
1920 gesloten. 1 Deze c.a. o. was van toepassing op het productieperso-
neel. Meijers vermeldt als twee van de belangrijkste resultaten van
deze c.a.0.:
- de instelling van een paritaire geschillencommissie welke heeft bij-

gedragen tot sociale harmonie en arbeidsvrede in de bedrijfstak,
en

- de introductie van het behoefte-element als mede-bepalende factor
voor de loonvorming naast het prestatiebeginsel.

Zo werden voorzieningen tegen nadelige gevolgen van ziekte en een
kindertoeslagregeling getroffen.

De verbeteringen bij latere herzieningen van de c.a.0. hadden betrek-
king zowel op' de eigenlijke loonbepaling als op andere arbeidsvoor-
waarden en op maatregelen op sociaal terrein. Zo werd o.a. in 1928
een verbod opgenomen in de c.a.o. tot het in dienst nemen van ge-
huwde vrouwen. In 1931 werd het aantal vacantiedagen met behoud
van loon met 3 dagen uitgebreid en gebracht op 6 dagen.
Ter uitvoering van de overeengekomen pensioenregeling werd in 1931
door partijen een pensioenfonds voor de sigarenindustrie opgericht.
De sigarenindustrie was met deze pensioenregeling de wettelijke rege-
ling ver vooruit. Eerst  in 1952 immers  kwam de Pensioen- en spaar-
fondsenwet tot stand. Deze wet beoogt te waarborgen dat wanneer
aan werknemers toezeggingen zijn gedaan omtrent pensioenvoorzie-
ningen, deze ook zullen worden vervuld. Voor de uitvoering van pen-
sioentoezeggingen kan de werkgever toetreden tot een bedrijfs-
pensioenfonds:  een  in een bedrij fstak werkend fonds waarin gelden
worden bijeengebracht, strekkende tot verzekering van pensioenen.2
In  1938 werd bepaald  dat de vacantie 6 aaneengesloten dagen zou  be-
dragen.3

De ten gevolge van de oorlogsomstandigheden opgetreden grondstof-
fenschaarste noodzaakte de overheid per 1 januari 1941 over te gaan
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tot invoering van een quoteringsstelsel voor de sigarenindustrie. Naar-
mate het quoteringspercentage daalde, moest de productie evenredig
worden ingekrompen, hetgeen noodgedwongen moest leiden tot het
ontstaan van een toenemende overcapaciteit met als gevolg een groei-
ende tijdelijke werkloosheid.
Met het doel de financiele gevolgen van tijdelijke werkloosheid voor
de  arbeiders  op te vangen,  werd  in  juni 1941 opgericht het 'Wacht-
geld fonds  voor de Nederlandse Sigarenindustrie'. De inkomsten  van
dit fonds bestonden uit overheidssubsidies en uit beduidende werkge-
versbijdragen. Dit fonds voorzag in een uitkering zowel bij gehele als
gedeeltelijke werkloosheid. Bij gehele werkloosheid kwam het wacht-
geld in de plaats van het loon; bij gedeeltelijke werkloosheid was het
wachtgeld een aanvulling van de te lage inkomens ten gevolge van de
verkorte arbeidsduur. Hiermede werd bereikt, dat het dienstverband
bleef bestaan en een massa-ontslag kon worden voorkomen.4

Na de bevrijding van het zuiden van Nederland in september-oktober
1944 werd voor dit gebied door het College van Rijksbemiddelaars een
arbeidsvoorwaardenregeling getroffen.
Tegen  eind  juli   1945   zond het Verbond van Sigarenfabrikanten  in
Nederland te Amsterdam - een van de twee werkgeversverenigingen
in  de bedrij fstak  -  de  voor  de in Zuid-Nederland gevestigde sigaren-
industrie geldende arbeidsvoorwaardenregeling aan zijn leden, ge-
vestigd boven de grote rivieren, rond met het advies om toepassing.
Die regeling droeg als opschrift: 'Overzicht van de voornaamste eco-
nomische en sociale bepalingen, die gelden voor de fabricage van siga-
ren'.
Per  1  december 1945 werden nieuwe lonen - toendertijd overwegend
stuklonen - van kracht, na overleg tussen de beide werkgeversorga-
nisaties en de erkende werknemersorganisaties en het College van
Rijksbemiddelaars. De nieuwe c.a.0.-lonen lagen ongeveer 35 A 40%
hoger dan de overeenkomstige c.a.0.-lonen begin mei 1940.
In de loop van  1947 werd enige malen met de Unie van Werkmeesters-
bonden onderhandeld over een speciale c.a.o. met vooral sociale be-
palingen voor het leidinggevend en toezichthoudend personeel. De
besprekingen leidden in 1948 tot een c.a.o. voor deze categorie werk-
nemers.
In begin 1947 benaderde de Bedrijfsunie van handels- en kantoorbe-
dienden de werkgeversorganisaties met het oog op het treffen van een
collectieve arbeidsvoorwaardenregeling. De organisatiegraad bleek
15% te zijn; reden waarom de werkgevers deze Unie te verstaan gaven
maar eens terug te komen wanneer de meerderheid van het admi-
nistratief personeel zich zou hebben georganiseerd.
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In 1955 kwam van de kant van de administratieve beambten wederom
de wens naar voren om te komen tot een c.a.o. In Zuid-Nederland
oordeelde men daaraan gehoor te moeten geven. Dat leidde tenslotte
tot een betreffende regionale c.a.o. met ingang van 1 augustus 1956.
In het noorden bleef men de eerstvolgende jaren nog de voorkeur
geven aan individuele arbeidsvoorwaardenregelingen.
De landelijke c.a.o. voor het administratief personeel dateert van 1 ja-
nuari 1962.

In de zeventiger jaren werden de c.a.0.-onderhandelingen in het bij-
zonder gekenmerkt door het streven naar harmonisatie en integratie
van de arbeidsvoorwaarden van de diverse categorieen werknemers in
de sigarenindustrie. Deze harmonisatie en integratie werd voorafge-
gaan door de samenvoeging van de drie c.a. 0.'s tot 6tn c.a.0.-boekje
per het jaar 1974.
Aan de integratie van de onderling uiteenlopende beloningssystemen
werd hard gewerkt in 1976 en 1977. Invoering van een systeem van
functieclassificatie en vaststelling van 66n loonsysteem waren onmis-
baar.

Door de sigarenindustrie werd als functieclassificatiesysteem de Uitge-
breid Genormaliseerde Methode gekozen. Referentiefuncties werden
geschreven. De te hanteren spelregels werden afgesproken. Een 'loon-
gebouw' werd tussen partijen overeengekomen. En per 1 januari 1978
kon men binnen de individuele ondernemingen beginnen met de inde-
ling van de wetknemers in een van de functiegroepen. In 1978 werd de
zgn. Arbeidsplaatsenovereenkomst geintroduceerd in de vorm van
een bijlage bij de c.a.0.5
Het tijdvak vanaf 1973 zal in het navolgende uitvoerig aan de orde ko-
men.

1.2 Loonpolitieke ontwikkelingen 1973-1983
Ook in de sigarenindustrie speelden in 1973 de ontwikkelingen op het
gebied van het loonbeleid en - meer algemeen - op het terrein van
de collectieve arbeidsovereenkomst zich af tegen de achtergrond van
de algemene loonpolitieke ontwikkelingen in Nederland. Om de eer-
der bedoelde ontwikkelingen goed te kunnen begrijpen, is het van be-
lang om in herinnering te roepen dat in de zomer van 1972 het
kabinet-Biesheuvel demissionair werd. Daarna kwam het kabinet-Den
Uyl tot stand. Tijdens de langdurige informatie- en formatieperiode
spande, binnen de Stichting van de Arbeid, de Commissie Sociaal-
Economisch Beleid (Commissie Bavinck) zich in om te proberen nog
tijdig  v66r  1973 tot centrale afspraken  op het gebied van lonen  en
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prijzen te komen tussen de regering, de werkgevers en de vakbewe-
ging.
Het door die commissie beoogde 'Sociaal Contract' kwam echter niet
tot stand. In plaats daarvan heeft het in het najaar 1972 door de rege-
ring met de Stichting van de Arbeid gevoerde overleg over het sociaal-
economisch en budgettair beleid voor 1973 geleid tot bepaalde afspra-
ken tussen partijen in de Stichting van de Arbeid. Die afspraken op
het gebied van de inkomens- en prijsontwikkeling werden vastgelegd
in een centraal accoord  voor  1973,  dat  op 6 december  1972 tot stand
kwam.
De belangrijkste afspraken  uit de paragraaf arbeidsvoorwaardenbe-
leid van het eerder genoemde centraal accoord waren:
1.  De verbetering van arbeidsvoorwaarden, anders dan prijscompen-

satie,  in  1973 zou worden beperkt tot 3,5%. Hierin dienden wijzi-
gingen van de secundaire arbeidsvoorwaarden, voorzover deze een
kostenstijging met zich meebrachten, te zijn begrepen. De verbete-
ring had mede ten doel om de stijging van het werknemersaandeel
in de sociale premies op te vangen.

2. Voor de in 1973 af te sluiten c.a.0.'s zou compensatie van de
prijsstijging zonder maximering plaatsvinden. Geldende stelsels
van indexering zouden worden gecontinueerd, rekening houdend
met een 'drempel' van 0,75070. Deze drempel is bedoeld  om  onge-
wenste invioeden op de loonontwikkeling te elimineren. Anders
gezegd, de drempel beoogde te voorkomen, dat prijsverhoging,
voor zover die het gevolg was van de verhoging van het B.T.W.-
tarief van  14 naar  16%, door de werknemers via looncompensatie
zou worden afgewenteld op de werkgevers. Over de bedoeling
waren alle partijen het eens. Minder eenstemmig was men over het
tijdstip waarop de drempel moest worden toegepast.

3.  Bij de toepassing van de punten 1 en 2 diende bijzondere aandacht
te worden geschonken aan de positie van de laagstbetaalden.

4. De centrale organisaties gingen er van uit, dat een 40-urige ar-
beidsweek  en een basisvacantie  van 20 dagen  in  1975  in  het  alge-
meen geregeld zouden zijn. Met betrekking tot de vermindering
van de arbeidsduur  werd een geleidelij ke ontwikkeling aanbevo-
len. Voor de arbeidstijdverkorting en de vacantieverlenging zat de
'ruimte' ten dele in het verschil tussen de 3,5% arbeidsvoorwaar-
denverbetering en de 4 A 4,5% verwachte arbeidsproductiviteits-
stijging in 1973 ten opzichte van 1972.

5.   De gedragslijn, als genoemd onder de punten 1 tot en met 4 diende
ook gevolgd te worden ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden
van werknemers op wie geen c.a.o. of daarmede vergelijkbare re-
geling van toepassing is. Het werd van belang geacht, dat de
hoogst gesalarieerden relatief meer tot de matiging zouden bijdra-
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gen dan de lagere inkomensgroepen.
6. Daar waar bij het bedrijfstaksgewijze c.q. ondernemingsgewijze

c.a.0.-overleg over een vertegenwoordiging van de vakbeweging in
de onderneming een regeling was of werd getroffen, werd aanbe-
volen in deze regeling tevens een ontslagbescherming op te nemen
analoog aan die voor ondernemingsraadsleden.

Het stond de partijen bij de c.a.o. vrij om binnen de 3,5% te onder-
handelen. Men kon de ruimte naar eigen goeddunken aanwenden
voor verbetering in de primaire en/of de secundaire sfeer. Ook extra
aandacht voor de beloning van de lager betaalden en matiging van de
hogere inkomens konden onderwerpen van gesprek zijn. De post inci-
dentele loonstijging welke meestal op  1 % werd geraamd, viel buiten
de loonruimte van 3,5070.  Aan de post 'incidenteel' worden o.m. leef-
tijds- en functiejarenverhogingen toegerekend.

De tekst van het centraal accoord bood op onderdelen aankno-
pingspunten voor uiteenlopende interpretatie. Dat gaf aanleiding tot
veel sociale onrust en conflicten in tal van bedrijven en ondernemin-
gen. Met name de industriebonden van de vakbeweging wilden de
aanwijzingen in het centraal accoord met betrekking tot de laagst be-
taalden c.q. de hoogst betaalden gebruiken om daarmee de huns in-
ziens onrechtvaardige inkomensverdeling te veranderen. De nivelle-
ringseisen van de industriebonden wekten zowel in werkgeverskringen
alsook bij de beambtenorganisaties weerstanden op. Een en ander
leidde in het *oorjaar van 1973 tot veel arbeidsonrust alom in den
lande. Tal van bedrijven werden min of meer lamgelegd. Bijna
590.000 arbeidsdagen gingen door stakingsacties verloren.

In  oktober 1973 voerden werkgevers en werknemers  in de Stichting
van de Arbeid besprekingen om te komen tot een centraal accoord
voor    1974.   Op 5 november   1973   kwam een ontwerp-accoord   tot
stand, dat door de leden van de werkgeversorganisaties V.N.0. en
N.C. W. werd afgewezen. In werkgeverskringen  was men verontrust
omtrent de waarschijnlijke gevolgen van de snelle en sterke stijging
van energiekosten. Afzien van een reele welvaartsverbetering achtte
men geboden. De vakbeweging meende, ondanks de wezenlijk ten on-
gunste veranderende omstandigheden, te moeten blijven vasthouden
aan haar eerder op tafel gelegde verlangens, m.n. naar een reele (wel-
vaarts)verbetering van 2,5070 in de c.a.0.'s voor 1974.
Het afsluiten van een centraal accoord voor 1974 had gezien de tegen-
stellingen geen kans van slagen.
Het mislukken van het sluiten van een centraal accoord bracht het ka-
binet-Den Uyl ertoe om in januari 1974 te komen met de Machtigings-
wet inkomensvorming en bescherming werkgelegenheid 1974 (Stbl.
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1974 nr. 1).6 Volgens de considerans ervan was aanleiding tot de
Machtigingswet een dreigende ernstige verstoring van de nationale
economie. Die dreiging vloeide hoofdzakelijk voort uit de oliesituatie
met zijn twee voor de energievoorziening storende facetten: produc-
tie- en aanvoervermindering en een snelle prijsstijging van de ruwe
olie.
Artikel 3 van die wet machtigde de minister van Sociale Zaken 'rege-
len vast te stellen betreffende lonen en andere arbeidsvoorwaarden
van  werknemers'.
In het kader van deze Machtigingswet verscheen op 18 januari  1974 in
de Nederlandse Staatscourant het Besluit arbeidsvoorwaarden werk-
nemers 1974 (Stcrt. 1974 nr. 13). De voornaamste onderdelen van dit
besluit waren, althans voor zover van belang voor de sigarenindustrie:
- bevriezing van de lonen en andere arbeidsvoorwaarden op het ni-

veau van 1 december 1973,
- toepassing van de prijscompensatie op 31 december 1973 overeen-

komstig het bepaalde in de c.a.0., en
-  een loontoeslag per  1 januari  1974 van f 30,-- per maand.
Mede gezien de omstandigheid dat de sociale partners welke deel uit-
maken van de Stichting van de Arbeid, geen overeenstemming hadden
kunnen bereiken over centrale afspraken, nam de regering een nieuwe
beslissing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden voor het resterende
gedeelte van  1974, ten vervolge op de verbeteringen voorgeschreven in
het Besluit van 18 januari 1974.
Met ingang van 1 april 1974 werd het Besluit arbeidsvoorwaarden
werknemers 1974 gewijzigd en aangevuld. (Stcrt. 1974 nr. 68)
De belangrijkste arbeidsvoorwaardenverbeteringen waren:
-  een loontoeslag van f 15,-- per maand vanaf 1  april  1974,
-  per 1 april 1974 een voorschot op de prijscompensatie van 30/0 met

een  minimum van f 150,--  per  1% ,
- prijscompensatie op 1 juli en 31 december 1974 met een minimum

van f 160,-- per 1 % prijsstijging, en
-  verrekening van het voorschot van  3%,  en wel op  1  juli  1974 met

1,5%  verhoogd  met een 'drempel'  van  0,3 %  en  op 31 december
1974  met de resterende  1,50/0.

Het Besluit arbeidsvoorwaarden werknemers 1974 bevatte dwingende
bepalingen. Afwijking daarvan was feitelijk verboden en volgens arti-
kel 6 van de Machtigingswet nietig, behoudens in het uitzonderings-
geval van ontheffing.

Het zal duidelijk zijn dat de ontwikkelingen op loongebied in Neder-
land - en dus ook in de sigarenindustrie - in 1974 beinvloed werden
door de door de regering getroffen maatregelen op sociaal-econo-
misch terrein.
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in het tweede halfjaar 1974 had het Centraal Planbureau in het kader
van zijn Macro-Economische Verkenningen voor 1975 onder meer be-
rekend  dat een initiele loonsverbetering van 1,5070 gepaard zou  gaan
met een loonkostenstijging op jaarbasis van  13%. Het overgrote deel
van dit percentage was toe te schrijven aan de loonindexeringen op
basis van de stijging van het prijsindexcijfer van het gezinsverbruik.

De Stichting van de Arbeid bleek in het najaar van 1974 niet in staat
om een centraal accoord met betrekking tot het c.a.0.-overleg voor
1975 te bereiken. De vakbeweging verlangde een initiele contractsver-
betering van 3070, hetgeen zou resulteren in een loonkostenstijging van
15 %  op jaarbasis.
Het Centraal Planbureau herzag reeds spoedig zijn - te optimistisch
gebleken - ramingen. Intussen bleef de werkloosheid sneller stijgen
dan was verwacht. In november 1974 werd gevreesd dat de totale
werkloosheid boven 155.000 personen zou gaan uitstijgen. De rege-
ring kondigde maatregelen aan. Algemene doelstellingen zouden
daarbij zijn:
- een anti-inflatiebeleid met matiging van de lonen en de prijsstij-

ging,
- handhaving van het consumptiepeil waardoor afzetdaling -- en

daardoor werkgelegenheidsvermindering - zou worden tegenge-
gaan,

- aanmoediging van werkgelegenheid scheppende investeringen, en
-  extra zorg 'voor kwetsbare bedrij fstakken, eveneens uit werkgele-

genheidsoverwegingen.

In  november  1974  kwam het kabinet-Den Uyl  met een aantal maatre-
gelen. Naast een werkgelegenheidsvergrotend resp. werkgelegenheids-
behoudend impulsenpakket van in totaal rond 3,5 miljard gulden,
werd, mede via enige lastenverlichting in de particuliere sfeer, een ver-
betering van het reeel beschikbaar inkomen in uitzicht gesteld van 2,5
A  3% .   De centrale werkgeversorganisaties vonden  de  door  het  Cen-
traal Planbureau bijgestelde prognose nog te optimistisch. In de rege-
ringsmaatregelen zag men geen wezenlijke verlichting voor het be-
drij fsleven  en  geen  kans op verbetering van de rentabiliteit ten gunste
van werkgelegenheid scheppende investeringen.
In de tweede helft van november 1974 volgden nog enige besprekingen
tussen een delegatie van het kabinet en het bestuur van de Stichting
van de Arbeid. De belangrijkste vraag in die besprekingen was of er
nog kans bestond  op een centraal accoord  voor  1975.
Op 4 december 1974 moest het bestuur van de Stichting van de Arbeid
vaststellen dat de uiteenlopende standpunten tussen werkgevers en
werknemers   over het arbeidsvoorwaardenbeleid   voor   1975   niet   te
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overbruggen waren.
De belangrijkste verschillen hadden betrekking op de hoogte van de
initiele verbetering bij aanvang van de c.a.o. en op de vloer in de prijs-
compensatie. De vakbeweging vroeg een initiele verhoging van 2%; de
werkgevers achtten 1,5% voldoende. Ten aanzien van de vloer in de
prijscompensatie eiste de vakbeweging tenminste f 175,-- per procent
prijsstijging, terwijl de werkgevers dit bedrag als een maximum be-
schouwden. Ook spitste het verschil van mening zich toe op de door
de vakbeweging verlangde nivellering, zowel in de initiele verhoging
als in de prijscompensatie, alsmede op vraagstukken zoals openbaar-
heid van inkomens, uitbreiding van de werkingssfeer van de c.a.0.'s
en het bedrijvenwerk van vakbonden.

Door het mislukken van een centraal accoord voor 1975 werden de
onderhandelingen verplaatst naar de bedrijfstakken.
Intussen was bekend geworden dat het wettelijk minimumloon per
1 januari 1975 met 5,30/o omhoog zou gaan. De kans op harde c.a.0.-
onderhandelingen was duidelijk aanwezig.

Omstreeks eind januari 1975 kwam de c.a.0.-Grootmetaal tot stand,
welke c.a.o. vaak richting geeft aan het c.a.0.-overleg in andere be-
drij fstakken. Van belang was onder meer dat daarin een initiele loons-
verhoging  van  1,75%  met een minimum  van f 26,-- per maand  voor
vakvolwassenen werd overeengekomen. Voorts werd een vloer in de
prijscompensatie afgesproken, maar voor het overige werden geen ni-
vellerende maatregelen getroffen.
Het kabinet-Den Uyl gaf in zijn Loonbrief aan de Tweede Kamer van
1 december 1975 het voornemen te kennen om in 1976 de koopkracht
van de loontrekkenden te handhaven. Er werd wel een zekere diffe-
rentiatie in de loonvorming beoogd. De lagere inkomens zouden
'extra aandacht behoeven'; de hogere inkomens daarentegen zouden
'een  o ffer moeten brengen'.
In zijn loonbeleid mikte het kabinet op een loonsomstijging over ge-
heel 1976 van 8,5 & 9%. Het kabinet noemde als evenwichtspunt een
arbeidsinkomen op jaarbasis van f 20.000,--.
De drie vakcentrales gingen in hun arbeidsvoorwaardenbeleid voor
1976 uit van de situatie van de modale werknemer met een inkomens-
niveau van circa f 24.000,-- per jaar.
De centrale werkgeversorganisaties bepleitten in het najaar van 1975
een meerjarenbeleid, gericht op afzwakking van de stijging van de
reele arbeidskosten. In dit verband zou in het bijzonder de methodiek
van de automatische prijscompensatie  in  1976 ter discussie dienen  te
komen. Dan zou nog in de loop van 1976 een aanzet tot afzwakking
van dat systeem verwezenlijkt kunnen worden. Daardoor zou tevens
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in 1976 de loonsomstijging in neerwaartse richting tot ongeveer 8%
kunnen worden omgebogen.

In het najaar van 1975 werd binnen de Stichting van de Arbeid overleg
gepleegd over een centraal accoord voor 1976. Van werkgeverszijde
werd een discussienota ter tafel gebracht over een meerjarenbeleid
met ingebouwde matigingsinstrumenten. Een van die instrumenten
zou  moeten zijn: geen prijscompensatie per medio  1976. Deze instru-
menten moesten gezien worden in het kader van afzwakking van de
ontwikketing van de arbeidskosten, vermindering van de stijging van
de collectieve lasten en hulp van de overheid om de koopkracht van de
lagere inkomensgroepen tenminste op peil te houden. De vakbewe-
ging daarentegen wilde voor 1976 onvoorwaardelijke handhaving van
het verworven recht van de halfjaarlijkse automatische volledige prijs-
compensatie, alsmede zekerheden ter zake van een aantal andere voor
de vakbeweging belangrijke vraagstukken.
De partijen in de Stichting van de Arbeid bleven het, ook na inter-
ventie van regeringswege, oneens over de voor het jaar 1976 wense-
lijke maatregelen ter bestrijding van de inflatie en de werkloosheid.
Om te voorkomen dat de loonstrijd verplaatst werd naar de bedrijfs-
takken, heeft het kabinet met het oog op het bereiken van loonma-
tiging begin december   1975 een loonmaatregel genomen. Vanaf  4
december 1975 werd van kracht het besluit Fixatie lonen en andere ar-
beidsvoorwaarden (Stcrt. 1975 nr. 234), gefundeerd op de artikelen 10
en  11  van de Wet op de loonvorming  1970 (Stbl.  1970 nr.  69).  In deze
beschikking van de minister van Sociale Zaken werden alle lonen en
andere arbeidsvoorwaarden bevroren op het peil van eind november
1975 voor de resterende duur van het contract plus 6 maanden daar-
na. Voor de sigarenindustrie gold dit dus tot 1 juli 1976. Slechts de
prijscompensatie  van  4,53%  op 31 december  1975 was toegestaan.
In februari 1976 werd het besluit Vrijstelling van fixatie van lonen en
andere arbeidsvoorwaarden (Stcrt. 1976 nr. 29) getroffen. De in dit
vrijstellingenbesluit genoemde onderwerpen waren voor een groot
deel niet van belang voor of van toepassing op de situatie in de siga-
renindustrie, met uitzondering echter van een aanpassing van de zoge-
naamde vloer in de vacantietoeslag (en wel met het percentage van de
laatst toegestane prijscompensatie) en het door de ondernemingen
desgewenst aanpassen van reis- en/of verblijfsvergoedingen.
In het bijzonder het eerst bedoelde onderwerp van vrijstelling was een
aangelegenheid waarover partijen bij de c.a.o. zich nader moesten uit-
spreken.

Begin april 1976 presenteerden de twee vakcentrales, F.N.V. en
C.N.V.,  elk  voor  zich  aan  de  pers een discussienota  over het sociaal-
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economisch beleid, in het bijzonder met het oog op het arbeidsvoor-
waardenbeleid voor de tweede helft van 1976.7
Binnen de Stichting van de Arbeid en tussen de sociale partners en de
regering heeft in juni 1976 overleg plaatsgevonden over de sociaal-
economische problematiek. Er kwam in de Stichting van de Arbeid
geen centraal accoord tot stand.

Intussen naderde de datum van 30 juni, waarop het voor het eerste
halfjaar 1976 geldende fixatiebesluit zou expireren. De minister van
Sociale Zaken zag zich daarom genoodzaakt stappen te doen tot ver-
lenging van die vroegere fixatiemaatregel met (maximaal) een maand.
De volksvertegenwoordiging verenigde zich met die verlengingsge-
dachte, en gaf daarmee geen gehoor aan de kritiek van de F.N.V.,
welke bleef aansturen op verplaatsing van het arbeidsvoorwaarden-
overleg naar de bedrijfstakken en de ondernemingen met een eigen
c.a.o. Door middel van het eerder genoemde verlengingsbesluit werd
in feite een nieuwe bedenktijd geschapen. Het bleek voor regering,
werknemers- en werkgeversorganisaties echter niet mogelijk om tot
overeenstemming te komen.
De regering hakte daarom op  14 juli  1976 de knoop door met  het Ar-
beidsvoorwaardenbesluit tweede helft 1976 (Stcrt. 1976 nr. 135). De
belangrijkste elementen van deze loonmaatregelen voor het tweede
halfjaar van 1976 waren een uniforme loontoeslag op basis vanf30,--
per maand en verlagingen van enkele sociale premiepercentages (in to-
taal  1,2% ten gunste  van de werknemer  en  1 00 ten gunste  van  de
werkgever), als gevolg waarvan de werkgevers een aanmerkelijk deel
van die loontoeslag als het ware gecompenseerd kregen, respectieve-
lijk de werknemers een zodanige netto loonsverbetering overhielden
(samen met het netto effect van de toeslag), dat in elk geval de werk-
nemers, die minder verdienden dan het modale inkomen er reeel op
vooruit gingen.
De onvoorspelbaarheid van de prijsontwikkeling in de tweede helft
van 1976 heeft de regering aanleiding gegeven in de brief van 8 juli
1976 aan de Tweede Kamer de mogelijkheid van enigerlei in de herfst
eventueel te doen aanvullend voorstel tot nadere maatregelen in de in-
komenssfeer open te houden. De ministers van Sociale en Economi-
sche Zaken tekenden daarbij aan, 'dat bij de besluitvorming ter zake
rekening zal worden gehouden met de vorig jaar gekozen koopkracht-
doelstelling welke doelstelling thans ruimschoots wordt gehaald'.8
De nieuwe regeringsmaatregel liet een bijsturing per de jaarwisseling
1976/1977 open, want bepaalde niets daaromtrent. Maar in een brief
van 8 juli van de ministers van Economische en Sociale Zaken aan de
Tweede Kamer stond de volgende passus: 'Voor wat betreft de wijze
van  prijscompensatie  gaan wij, onvoorziene omstandigheden daarge-
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laten, ervan uit dat het gebruikelijke systeem van na-indexering in
1977 doorgang zal kunnen vinden, zij het op basis van gezuiverde in-
dexcijfers'.9
Deze passage maakte de indruk dat de ministers voorbij gingen aan
het verlangen van de centrale werkgeversorganisaties om het indexe-
ringsmechanisme op de helling te zetten.
In de lente en zomer van 1976 traden zodanige prijsstijgingen voor be-
paalde levensmiddelen op dat de vakbeweging aandrong op een tus-
sentijdse prijscompensatie als aanvulling op de hiervoor vermelde
loonmaatregel  van f 30,--.
Men herinnere zich in dit verband ook dat het kabinet, tegen de be-
zwaren van de partijen in de Stichting van de Arbeid in, de B.T.W.-
verhoging  van  16  naar  18% toch doorgang liet vinden  per  1  oktober
1976. Zo'n verhoging telt weliswaar niet mee ten aanzien van het 'ge-
schoonde' prijsindexcijfer van het gezinsverbruik, maar voor de con-
sument betekende die verhoging een voelbare lastenverzwaring. Het
kabinet wilde - in overeenstemming met opvattingen van de centrale
werkgeversorganisaties ter zake - geen aanvullende loonmaatregel,
welke blijvend zou zijn, doch besloot toch iets te doen en wel in de
vorm van een eenmalige uitkering.

Op 26 november 1976 verscheen in de Nederlandse Staatscourant het
Besluit uitkering ineens 1976 (Stcrt. 1976 nr. 231). Deze uitkering be-
droeg f 60,-- en kwam niet ten laste van de werkgever. Het bedrag,
vermeerderd met een forfaitaire opslag aan sociale lasten voor de
werkgever van 20%,  kon door de werkgever worden verrekend met de
over  1976  a f te dragen loonbelasting en premies  voor de volksverzeke-
ringen.

Reeds in het najaar 1976 stond vast dat er ten aanzien van het arbeids-
voorwaardenbeleid voor 1977 geen centraal accoord zou komen. De
standpunten van werkgevers- en werknemersorganisaties bleken ten
opzichte van een jaar tevoren niet wezenlijk veranderd.

In november 1976 verscheen de nota Arbeidsvoorwaardenbeleid 1977
van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken. Deze nota vormde de
weerslag   van een gemeenschappelij k arbeidsvoorwaardenbeleid   van
de zeven centrale werkgeversorganisaties en was tot stand gekomen na
intensief overleg. In deze nota werd een ander systeem voor de aan-
passing van de arbeidsvoorwaarden bepleit, waarbij niet meer gespro-
ken werd over begrippen als 'prijscompensatie' en 'initieel', maar
waarbij werd uitgegaan van een maximaal toelaatbare ruimte voor
alle op geld waardeerbare verbeteringen. De nota werd ook de basis
voor een strakke coordinatie van zowel het centrale als het

83



bedrijfstak- en ondernemingsgewijze overleg met de vakbeweging
over de arbeidsvoorwaarden.

Aanvankelijk was de top van de vakbeweging bereid om aanpassingen
in het systeem van automatische prijscompensatie in overweging te
nemen. De vakbondsleden echter wezen een ontwikkeling in die rich-
ting af. Dit'leidde tot handhaving van het standpunt van de vakbewe-
ging, dat niet getornd mocht worden aan het systeem van de auto-
matische halfjaarlijkse volledige prijscompensatie. De vakbeweging
formuleerde bovendien als loonverbeteringsdoelstelling een reele ver-
hoging van de lonen met 2%.

Het uiteenlopen van de standpunten, hetgeen eerder verhinderd had
dat  tussen de sociale partners een centraal accoord voor  1977 tot stand
kwam, leidde in enige doorgaans bij de c.a.0.-onderhandelingen
vooropgaande bedrijfstakken tot arbeidsonrust. In het kader van de
speerpuntenstrijd werden na ultimata door de vakbonden hier en daar
stakingen uitgeroepen. De centrale werkgeversverbonden gaven aan
de ondernemingen algemene richtlijnen bij arbeidsconflicten. In het
kader van het coordinatieoverleg reageerden N.C.W. en V.N.O. op
de voorlichting door de vakbonden aan hun leden. Door middel van
het affiche 'Waarom staken?' gaven de twee werkgeversorganisaties
voorlichting over het werkgeversbeleid in de loononderhandelingen.
Terwijl de speerpuntstakingen onverminderd voortgingen, gavin de
vakbewegingsleiders toch gehoor aan een uitnodiging van de centrale
werkgeversverbonden tot een gesprek. De besprekingen vonden plaats
op 11, 12 en 13 februari 1977 en mondden uit in het zogenaamde
'Haags Protocol' van 14 februari. Daarmee werd de basis gelegd voor
het weer op gang brengen van de c.a.0.-onderhandelingen in de di-
verse bedrij fstakken  en  voor het herstel  van de arbeidsvrede.
Afgesproken werd dat het bestaande systeem van prijscompensatie in
1977 zou worden voortgezet. Er zou een studie gemaakt worden naar
het systeem van prijscompensatie voor 1978 en volgende jaren. Ook
zou de relatie tussen winst en werk worden bestudeerd. Er werd een
afspraak gemaakt over vacaturemelding aan de Gewestelijke Arbeids-
bureaus. En door de centrale organisaties werd een advies gegeven
over de initiele verbetering van de arbeidsvoorwaarden.
In maart 1977 maakte de looncommissie van de Stichting van de Ar-
beid een begin met de studies naar aanleiding van enige afspraken in
het  kader van het 'Haags Protocol'. De studie over het vraagstuk van
de relatie tussen winst en werk vermocht tenslotte niet te leiden tot
voor de sociale partners gezamenlijk aanvaardbare conclusies. Wel
heeft die studie bijgedragen tot -de vakbewegingseis inzake een ar-
beidsplaatsenovereenkomst, tot stand te brengen tijdens de c.a.0.-
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onderhandelingen voor 1978. Ook de studie over enigerlei vorm van
niet automatische prijscompensatie leidde niet tot een gezamenlijk
standpunt van werkgevers- en werknemersorganisaties. Van het be-
oogde vervolg op het 'Haags Protocol' kwam derhalve weinig terecht.

Intussen hadden op 25 mei 1977 de Kamerverkiezingen plaatsgevon-
den. De uitslag kon een voortzetting van het kabinet-Den Uyl doen
vermoeden. Maar het pakte - ternauwernood nog in 1977 - anders
uit. In december 1977 trad het kabinet-Van Agt-Wiegel aan.
Intussen was wederom binnen de Stichting van de Arbeid geen cen-
traal accoord bereikt.
De nieuwe regering presenteerde op 16 januari 1978 zijn officiele rege-
ringsverklaring. Daarin werd onder meer dringend gewezen op de
noodzaak van matiging in de inkomensontwikkeling, gezien de pri-
maire doelstellingen van het beleid, te weten meer werk en minder in-
flatie.

Intussen had op 9 januari 1978 een overleg tussen regering, werkge-
vers en vakbeweging plaatsgevonden. Elk van de partijen bleek van
oordeel dat vooreerst de beide andere partners concessies zouden
moeten doen. Er ontstond toen vanzelfsprekend een impasse-situatie.
Een maand na de regeringsverklaring sprak een regeringsdelegatie
achtereenvolgens met een delegatie van de vakbeweging en met een
delegatie van de centrale werkgeversorganisaties over matiging verei-
sende beleidsvoornemens.

Begin 1978 werd ook afgekondigd de Wet tijdelijke voorzieningen ar-
beidsvoorwaarden buiten collectieve arbeidsovereenkomsten (Stbl.
1978 nr. 18). De wet beoogde een algehele matiging in de loon-
kostenstijging tot stand te brengen op basis van wat door het
georganiseerd overleg in het bedrijfsleven in de c.a.0.'s zou worden
overeengekomen. Deze wet bood de minister van Sociale Zaken de
mogelijkheid om in de jaren 1978 en 1979 de loonstijging te regelen
van werknemers die niet onder een c.a.0. vallen teneinde voor deze ca-
tegorie werknemers een gelijke mate van loonmatiging te bereiken als
voor c.a.0.-werknemers. De inhoud van de af te sluiten c.a.0.'s vorm-
de de maatstaf voor deze regelgeving met betrekking tot de lonen en
andere in geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden van de niet-c.a.0.-
werknemers. Immers de minister zou bij het stellen van regelen zoveel
mogelijk aansluiten bij de arbeidsvoorwaarden zoals deze zich 'naar
verwachting zullen ontwikkelen, en zoals deze zich hebben ontwik-
keld, in arbeidsverhoudingen ten aanzien waarvan collectieve arbeids-
overeenkomsten worden afgesloten'.10 Zolang de minister geen regels
had gesteld, bleven de lonen en arbeidsvoorwaarden van kracht welke

85



op 31 oktober 1977 feitelijk van toepassing waren. 11

Het dreigend verlies van duizenden arbeidsplaatsen scherpte de strijd
om de arbeidsplaatsenovereenkomsten aan. Het bereiken van de ar-
beidsplaatsenovereenkomst, een samenstel van afspraken tussen par-
tijen bij de c.a.o. tot behoud - en bij voorkeur bevordering - van
werkgelegenheid, werd door de vakbeweging als het primaire doel
gesteld van de c.a.0.-onderhandelingen voor 1978. Ingeval dat doel
bereikbaar zou blijken, was de vakbeweging bereid tot matiging en tot
aanvaarding van de nullijn.

De   resultaten  van de c.a.0.-onderhandelingen 1978 waren arbeids-
plaatsenovereenkomsten in diverse vormen en voorts verbeteringen in
de arbeidsvoorwaarden.
Van matiging van de loonkosten was ook in de c.a.0.-onderhande-
lingen 1978 weinig terecht gekomen, zodat de S.E.R.-Commissie van
Economische Deskundigen in 1978 in haar jaarrapport 'een verlaging
van de arbeidsinkomensquote een wezenlijke voorwaarde voor het
scheppen van werkgelegenheid, zowel in de marktsector als in de col-
lectieve sector' noemde.12

Op 30 juni 1978 presenteerde het kabinet zijn nota Bestek '81, waarin
de grondslagen van het door de regering voorgenomen beleid, onder
meer en vooral op sociaal en economisch gebied, werden uiteengezet.
De centrale werkgeversorganisaties reageerden een paar maanden
later met een document met als titel Koers naar herstel. Dit document
was vooral bedoeld als informatiebron voor regering en parlement.
De door het kabinet voorgestane ombuigingen, in het bijzonder in de
sectoren van de overheidsuitgaven en van de collectieve voorzie-
ningen, werden toegejuicht, maar niettemin in hun omvang nog te
bescheiden geacht om tot een werkelijke stimulans voor het bedrijfs-
leven - alsmede tot een duidelijke verbetering van de werkgelegen-
heid - te kunnen leiden.
Wat betreft het aspect van de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaar-
den vond de noodzaak van matiging van inkomens weinig weerklank
bij de diverse categorieen van in loondienst werkzamen alsook in die
van de genieters van sociale uitkeringen. Op 29 juni 1978 werd het
Besluit niet-c.a.0.-inkomens (Stcrt. 1978 nr. 125) genomen. Het
Besluit niet-c.a.0.-inkomens 1978/1979 van 29 december 1978 (Stcrt.
1979 nr. 1) stond voor de betreffende werknemers enige arbeidsvoor-
waardenverbeteringen toe vanaf 1 januari 1979.

Op 5 november 1979 schreef de minister van Sociale Zaken een brief
aan de Stichting van de Arbeid en aan de Raad van Overleg voor de
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Handel over het arbeidsvoorwaardenoverleg voor 1980. De brief be-
vatte een uitnodiging voor een orienterend gesprek op 15 november
1979.

Op  11  december 1979 publiceerde het F.N.V. de Nota inzake de Defi-
nitieve Uitgangspunten voor het Arbeidsvoorwaardenbeleid 1980. De
belangrijkste elementen in deze nota waren:
- voortzetting van het gebruikelijke systeem van prijscompensatie,

inclusief de toepassing van vloeren,
-   een initiele loonsverbetering  van  2070,- verdere uitbouw van arbeidsplaatsenovereenkomsten, en
- aandacht voor een eerlijke verdeling van arbeidstijdverkortende

maatregelen.
Het tripartite overleg tussen kabinet, vakcentrales en centrale werkge-
versorganisaties over het sociaal-economisch beleid en het arbeids-
voorwaardenbeleid voor  1980 liep vast. De minister van Sociale Zaken
besloot een loonpauze af te kondigen. Door dit Loonpauze-besluit
van 10 januari 1980 (Stcrt.   1980  nr. 7) werden lonen en andere  ar-
beidsvoorwaarden gefixeerd volgens de feitelijke situatie onmiddellijk
voorafgaande aan het tijdstip van het in werking treden. De gebruike-
lijke prijscompensatie mocht echter wel worden toegekend.
De economische situatie waarin Nederland verkeerde, deed het kabi-
net besluiten in te grijpen in het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 1980.
Naar het oordeel van het kabinet was het geboden te komen tot mati-
ging in de arbeidsvoorwaardenontwikkeling.
De loonpauze welke op 10 januari  1980 was ingegaan, werd krachtens
het besluit van 10 maart verlengd met 1  maand - tot 12 april 1982 -
of zoveel korter als mogelijk  om de periode te overbruggen  tot  het
tijdstip van afkondiging  van de loonmaatregel.13  In een brief van  13
maart 1980 legde het kabinet de zakelijke inhoud  van de voorgeno-
men loonmaatregel voor aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De
belangrijkste punten uit de voorgenomen loonmaatregel betroffen:
- De lonen en andere arbeidsvoorwaarden, zoals deze golden krach-

tens het Loonpauze-besluit, mochten niet worden gewijzigd.
- Wel zou per 1 juli aan werknemers een tijdelijke toeslag van

f 26,-- per maand verleend worden.  Deze kwam in de plaats van
de prijscompensatie, waarin gewoonlijk  in c.a.0.'s halverwege het
contractjaar is voorzien.

- Verhogingen op grond van leeftijd, dienstjaren en bijzondere
prestaties, welke berustten op een schriftelijk vastgelegd systeem
op grond waarvan de uitkomsten exact bepaalbaar waren volgens
objectieve normen, mochten doorgang vinden, voor zover de
loonsomstijging (met uitzondering van def26,-- toeslag) in de on-
derneming ten opzichte van 1979 de 0,75% niet zou overschrijden.
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- Werkelijke promoties mochten doorgang vinden. De beloning zou
moeten zijn afgestemd op die in overeenkomstige arbeidsverhou-
dingen.

- Toepassing van bestaande VUT-regelingen was toegestaan.
- Uitbreiding van het aantal vacantiedagen tot een maximum van 22

dagen per werknemer mocht plaatsvinden.- Onkostenvergoedingen, ziektekostenvergoedingen daaronder be-
grepen, mochten worden aangepast aan de reele kostenstijging.

Op  2  april 1980 volgde het Algemeen loonmatigingsbesluit   1980
(Stcrt. 1980 nr. 67).

Reynaerts verduidelijkt dat in deze loonvoorschriften de sociale part-
ners het recht behouden tot onderhandelingen, maar dat hen wel het
recht ontnomen wordt om het product van die onderhandelingen toe
te passen. In dat opzicht snijdt de loonmaatregel van 1980 dieper in
dan de omstreden Loonwet van 1970 of de Machtigingswet van 1974.
Reynaerts bedoelt hiermee te zeggen dat het onderhandelingsveld
door de loonmaatregel wordt versmald. De onderhandelingen over
lonen en andere arbeidsvoorwaarden zijn geblokkeerd. Weliswaar
kunnen de onderhandelingen over de andere onderwerpen doorgang
vinden, maar zij worden - vanuit vakbondsstandpunt gezien - erns-
tig belemmerd, omdat de mogelijkheid ontbreekt om door middel van
het doen van concessies inzake arbeidsvoorwaarden resultaten te boe-
ken met betrekking tot de c.a.0.-voorstellen betreffende de oVerige
onderwerpen.14

In oktober 1980 vonden besprekingen plaats tussen een kabinetsdele-
gatie en het bestuur van de Stichting van de Arbeid en de Raad van
Overleg voor de Handel over het arbeidsvoorwaardenbeleid 1981.

In november 1980 kondigde de minister van Sociale Zaken een loon-
maatregel voor 1981 aan. In zijn brief van 19 november 1980 aan de
voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer van de Staten Generaal
heeft de minister van Sociale Zaken zijn voorstel voor een loon-
maatregel voor 1981 uiteengezet. De voorgenomen beperkte loon-
maatregel had globaal de volgende inhoud:
- per 1 januari 1981 een algemene korting van 2070 op de compensa-

tie voor gestegen prijzen,
- een generieke korting van 0,5070 op de vacantietoeslag in 1981,
- een bevriezing van de vloeren in de vacantietoeslag op het niveau

van 1980,
- een maximering van de vacantietoeslag.
De maatregel liet in beginsel de vrijheid van onderhandelen van c.a.0.-
partijen onaangetast.
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Het Beperkt loonmatigingsbesluit 1981 (Stcrt. 1980 nr. 250) trad in
werking op 27 december 1980 en gold tot en met 31 december 1981.
Ook in 1981 heeft de regering het noodzakelijk geacht een loon-
maatregel te treffen. Hiertegen werd zowel door de vakbeweging als
door de centrale werkgeversorganisaties protest aangetekend. Het
C.N.V. trachtte zelfs (evenwel zonder resultaat) via een gerechtelijke
procedure de onrechtmatigheid van de maatregel aan te tonen. De
Unie B.L.H.P. poogde via de rechter de nivellerende werking van de
loonmaatregel ongedaan te maken.

In de Staatscourant van 24 december 1981 is het Besluit loonvorming
1982 (Stcrt. 1981 nr. 248) gepubliceerd. Met dit besluit zijn de bepalin-
gen vastgesteld van de al eerder aangekondigde beperkte maatregel
ten aanzien van het peil van de loonkosten en een zo evenwichtig mo-
gelijke verdeling van lasten.
Het Besluit loonvorming  1982 had betrekking  op de periode  van
27 december 1981 tot en met 31 december 1982.
Deze loonmaatregel bevatte de volgende elementen:
- een maximering van de prijscompensatie bij een jaarinkomen van

f 60.000,__
- een maximering in de vacantietoeslag in 1982,
- een algemene korting van een 0,5% op de vacantietoeslag, en
-   de mogelij kheid   van een beperkte verhoging  van de vloer  in  de

vacantietoeslag.
Het Besluit loonvorming 1982 was van toepassing op zowel c.a.0.-
werknemers als niet c.a.0.-werknemers.
Voor de niet c.a.0.-werknemers is ook in 1982 een volgbeleid gevoerd.
De bedoeling van dit volgbeleid was de lonen en arbeidsvoorwaarden
van werknemers die niet onder een c.a.0. vielen, gelijke tred te laten
houden met die van werknemers op wie wel een c.a.o. van toepassing
was. Hiertoe trad op 1 juni 1982 het Besluit niet-c.a.0.-inkomens 1982
(Stcrt. 1982 nr. 100) in werking. Het besluit dat terugwerkende kracht
had tot 1 januari 1982, verving respectievelijk vormde het vervolg op
het Herzien Besluit niet-c.a.0.-inkomens 1981 (Stcrt. 1981 nr. 100) en
is gebaseerd op de gewijzigde en verlengde Wet op de niet-c.a.0.-inko-
mens van 27 januari 1982 (Stbl. 1982 nr. 35).15

2. De voorbereiding van c.a.0.-onderhandelingen
door de werkgeversorganisatie

in deze paragraaf zal achtereenvolgens aandacht worden besteed aan
de organisatie van de onderhandelingsdelegatie, aan de totstandko-
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ming van voorstellen tot arbeidsvoorwaardenvaststelling en aan de
functie van het N.V.S.-secretariaat.

Alvorens te vermelden hoe de onderhandelingsdelegatie was samen-
gesteld en op welke wijze de samenstelling tot stand kwam, is een
schets van de sigarenindustrie,6 en een korte vermelding van de histo-
rische ontwikkelingen van de huidige werkgeversorganisatie op haar
plaats.

De  sigarenconsumptie  in de wereld bedroeg  in 1982 ongeveer  20  mil-
jard sigaren per jaai'. De Nederlandse sigarenindustrie produceerde in
dat jaar ongeveer 2,4 miljard sigaren. Van deze productie werden in
Nederland 750 miljoen sigaren verkocht met een geldomzet van bijna
340 miljoen gulden. De Nederlandse export beliep ongeveer  1,65 mil-
jard sigaren en vertegenwoordigde een geschatte waarde van 300 mil-
joen gulden.17

Omstreeks 1840 bestond in Nederland een geregelde sigarenindustrie.
Vanuit de voornaamste centra - Amsterdam, Kampen en de Gelder-
se Vallei - vestigde de op handenarbeid aangewezen industrie zich in
die streken in het land waar voldoende arbeidskrachten ter beschik-
king stonden. Rond 1900 werd de sigarenindustrie nog grotendeels ge-
kenmerkt door de huisnijverheid: het strippen van tabak werd door
vrouwen en kinderen thuis gedaan. De sigaren werden nog geheel met
de hand geproduceerd. 'De sigarenmakers waren thuiswerkers, die
voor een beperkte clienttle sigaren maakten of voor een 'werkgever'
thuis produceerden tegen een vooraf overeengekomen stukloon. Ook
trof men veelvuldig de figuur aan, dat van een 'werkgever' grondstof-
fun werden aangekocht, die na bewerking tot eindprodukt weer wer-
den terugverkocht'.18 Door het grote aantal thuiswerkers en fabrieken
was er sprake van een grote onderlinge concurrentie. De verhouding
kostprijs - opbrengstprijs 'noopte tot een steeds verder doorvoeren
van rationalisatie. De techniek ontwikkelde bosjesmachines (voor het
omwikkelen van het binnengoed van een sigaar met een omblad) en
senoritas-compleetmachines. De voor de mechanisatie benodigde ka-
pitaalinvesteringen konden door de thuiswerkers niet worden opge-
bracht'.19 Hierdoor en voorts door de totstandkoming van de eerste
c.a.o. in 192020 waarin een verbod tot het doen verrichten van thuis-
werk was opgenomen,   en de invoering  van de Tabakswet  in   1921,
waarin voorwaarden werden gesteld aan de ruimte waarin tabak
mocht worden bewerkt, kwam een einde aan de huisarbeid in de be-
drijfstak. 'De produktie was geconcentreerd in een groot aantal fa-
brieken van varierende bedrijfsgrootte'.19
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Naast de 'uitvinding' van de Indonesische tabakken door de Neder-
landers kan een drietal ontwikkelingen worden genoemd, welke in het
bijzonder hebben bijgedragen aan de groei van de Nederlandse siga-
renindustrie in de periode van 1945 tot 1970:
- de intrekking van de Mechanisatiewet voor de sigarenindustrie,
- de verlaging van de tabaksaccijns, en
- de concentraties in de bedrijfstak.
In 1936 trad de Wet van den 5den November 1936, S. 639 E, houden-
de tijdelijke maatregelen betreffende de mechanisatie in de sigarenin-
dustrie in werking. Deze wet bepaaide dat omwille van de werkgele-
genheid het aantal machines in de ondernemingen niet verder mocht
worden uitgebreid. Deze overheidsmaatregel werd in  1948 met instem-
ming, ook van de vakbonden, ingetrokken. Hierdoor werd expansie
van de industrie mogelijk, welke een extra impuls kreeg door de verla-
ging van de accijnsdruk in 1952. De verlaging van de tabaksaccijns
maakt een prijsverlaging van 10% mogelijk. Een afzetverhoging van
ca. 18% was het resultaat.21 In de jaren zestig kwam een groot aantal
Nederlandse sigarenbedrijven in handen van buitenlandse concerns.22
Hierdoor werden de financieringsmogelijkheden vergroot, hetgeen
ruimte schiep voor investeringen en afzet.
De ontwikkeling van de sigarenindustrie kan wat betreft een aantal fa-
cetten door middel van onderstaande gegevens worden geillustreerd 23 :

Aantal Productie in
Aantal werknemers in miljoenen

Jaar ondernemingen Nederland24 stuks

1860 ca. 130 ruim 3.000 onbekend
1906 435 ca. 10.000 onbekend
1930 2.360 25.311 1.420
1939 1.860 27.150 1.699
1950 952 15.676 844
1970                37 7.265 2.085
1973                 29 5.791 2.374
1980                 27 3.341 2.100
1982                         24 2.584 2.400

In de periode sinds 1970 vindt  in de bedrijfstak een verdergaande me-
chanisering en automatisering plaats. Daarnaast hebben sommige Ne-
derlandse ondernemingen nevenvestigingen gesticht in landen waar de
arbeidskosten aanzienlijk lager zijn.25 Desondanks kan de sigarenin-
dustrie nog steeds  als een arbeidsintensieve bedrij fstak worden  be-
schouwd.26
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Ten aanzien van de ontwikkeling van de werkgeversorganisaties kan
worden vermeld dat de organisatie van de sigarenindustrie in Neder-
land lang het kenmerk van de verzuiling heeft gedragen. In het begin
van deze eeuw kende men slechts regionale verenigingen van sigaren-
fabrikanten. Het was de tijd van het ambachtelijk bedrijf en van de
zelfstandige sigarenproducenten die zonder hulparbeiders werkten: de
zgn. eigen werkers.  Op  15  mei  1907 werd in Utrecht opgericht het Ver-
bond van Vereenigingen van Sigarenfabrikanten in Nederland, tot
welke vereniging een groot aantal fabrikanten, gevestigd boven de ri-
vieren, toetraden. In die tijd was het nagenoeg ondenkbaar dat fabri-
kanten van verschillende gezindten in etn organisatie samenwerkten
en het was duidelijk dat na het ontstaan van het 'Noordelijk Verbond'
er een afzonderlijke organisatie moest komen van de in het zuiden ge-
vestigde katholieke sigarenfabrikanten. Zo ontstond op 9 januari
1922 te Eindhoven de Nederlandsche R.K. Vereeniging van Sigaren-
fabrikanten. In 1942 werden de beide verenigingen opgeheven. De si-
garenfabrikanten werden verplicht toe te treden tot de vakgroep siga-
renindustrie. In 1945 herleefden de beide vrije verenigingen en namen
de taak van de vakgroep over. De verenigingen in noord en zuid beslo-
ten echter wel tot een hechte samenwerking. Weliswaar bleef men ju-
ridisch afzonderlijk bestaan, kende men ook ieder een afzonderlijk
bestuur, werkte men nog met twee bureaus en wel te Utrecht en Eind-
hoven, maar er was een Commissie van Samenwerking en in het uit-
voerende werk voerden de functionarissen gelijkluidend beleid. Eerst
op 1 maart 1969 werd ook de juridische basis voor een grotere eenheid
gelegd door de oprichting van de Federatie Nederlandse Sigarenindus-
trie. De Federatie was bedoeld als een overgangsperiode naar een vol-
ledige eenwording, welke werd bereikt door de inwerkingtreding van
de Nederlandse Vereniging voor de Sigarenindustrie op 27 september
1971.

De Federatie Nederlandse Sigarenindustrie werd opgeheven en de op
papier nog bestaande Nederlandsche R.K. Vereeniging van Sigarenfa-
brikanten en het Verbond van Vereenigingen van Sigarenfabrikanten
in Nederland traden in liquidatie.27

2.1 De organisatie van de onderhandelingsdelegatie

Van werkgeverszijde is partij  bij  de c.a.o.  voor de bedrij fstak sigaren-
industrie de Nederlandse Vereniging voor de Sigarenindustrie. In
dezeN.V.S. hebben zich ongeveer 20 ondernemingen verenigd. De
N.V.S. kent een bestuur. De huidige voorzitter van dit bestuur is geen
fabrikant, doch een van buiten. de sigarenindustrie aangetrokken
functionaris. Naast zijn bestuursfunctie geeft de voorzitter van de
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N.V.S. ook leiding aan het secretariaat van de Vereniging. De overige
leden van het N.V.S.-bestuur zijn fabrikanten.

Binnen de beide eerder genoemde werkgeversverenigingen in de siga-
renindustrie bestond een commissie - looncommissie genaamd -
welke belast was met het voeren van de c.a.0.-onderhandelingen. In
het kader van de samenwerking van beide verenigingen werden de
noordelijke en zuidelijke looncommissies in 1946 samengevoegd in de
zogenaamde landelijke looncommissie. Deze landelijke looncommis-
sie voerde namens de werkgevers de c.a.0.-onderhandelingen in 1946
en   1947. Deze onderhandelingen leidden  tot  de  c.a.o.  voor  het  pro-
ductiepersoneel welke op 1 juni 1947 in werking trad.28

Gedurende de periode welke in dit onderzoek wordt bestudeerd, werd
de looncommissie gevormd door zeven leden werkzaam in de onder-
nemingen, en door de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor
de Sigarenindustrie. Aan de looncommissie was een secretaris toege-
voegd.

De looncommissieleden zijn, zoals nader zal worden beschreven, be-
noemd door de ledenvergadering van de N.V.S. Zij worden geacht in-
zake de c.a.0.-onderhandelingen de werkgeversbelangen te behartigen
van de bedrij fstak als geheel.
De individuele looncommissieleden die uit de ondernemingen voort-
komen, bezitten echter naast kennis over de situatie van de eigen on-
derneming slechts een gedeeltelij k inzicht  in de bedrij fstaksituatie  als
zodanig. Het is aannemelijk dat zij bij de beoordeling van de vak-
bondsvoorstellen in eerste instantie zullen reageren vanuit de eigen be-
drijfsomstandigheden, zowel vanwege het ontbreken van een volledig
beeld bij hen van de bedrijfstak als vanwege de onmiddellijke en beter
te beoordelen el'fecten van de c.a.0.-wijzigingen voor de ondernemin-
gen waarin zij werkzaam zijn.
De  voorzitter  van  de  N. V.S.  is uit hoofde van zijn functie beter geYn-
formeerd over de gehele bedrij fstak.  Om die reden en mede vanwege
het feit dat hij geen binding heeft met een individuele onderneming,
kan de voorzitter van de N.V.S. beschouwd worden als de eerst aan-
gewezen behartiger  van de belangen  van de bedrij fstak als geheel  en
de belangen van de niet in de looncommissie vertegenwoordigde on-
dernemingen in het bijzonder.
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de repre-
sentativiteit van (de ondernemingsleden van) de looncommissie voor
de sigarenindustrie:
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Representativiteit van de looncommissie 1973 1982

Aantal ondernemingsleden in de
looncommissie                                          7                     7

Vertegenwoordigde N.V.S.-leden           12               15

Percentage,werknemers 69,3 99,0

Zoals eerder is vermeld, behoort een aantal ondernemingen tot dezelf-
de groep. Op deze wijze is het mogelijk dat 66n lid van de looncom-
missie meerdere N.V.S.-leden vertegenwoordigt.
Met de aanduiding percentage werknemers wordt bedoeld aan te
geven welk gedeelte van de werknemers voor wie de c.a.o. voor de si-
garenindustrie (direct of indirect) geldt, werkzaam is in de bedrijven
welke in de looncommissie vertegenwoordigd zijn.

De c.a.o. is direct van toepassing op de werknemers, in dienst van de
Nederlandse vestigingen van de N.V.S.-leden, met een jaarinkomen
dat het bedrag van de premiegrens voor de Ziektewet niet te boven
gaat. Daarnaast wordt meestal in de c.a.0.-onderhandelingen over-
eengekomen dat de (meeste) resultaten uit het c.a.0.-overleg ook zul-
len gelden voor de zogenaamde boven-c.a.0.-ers.
De c.a.o. was op deze wijze in 1973 op 5677 werknemers en in 1982 op
2461 werknemers direct of indirect van toepassing.29
De looncommissie is in de onderzoeksperiode wat personele sa-
menstelling betreft beduidend veranderd. Slechts twee leden van de
looncommissie van 1982 maakten ook al deel uit van de looncommis-
sie  in  1973.
Deze wisseling heeft enerzijds te maken met het uitdiensttreden van
looncommissieleden bij hun bedrij f en anderzijds - en dit is de belang-
rijkste reden - met een gewijzigde toedeling van taken in de bedrijven,
waardoor het lidmaatschap van de looncommissie aan een andere ver-
tegenwoordiger van hetzelfde bedrijf wordt toegewezen. In 1978 vindt
de omvangrijkste wijziging in de looncommissie plaats. Twee leden,
die ondernemingen vertegenwoordigden die tot dan toe niet in die
looncommissie vertegenwoordigd waren, traden toe tot de looncom-
missie. De voorzitter van de looncommissie die sinds 1946 die functie
had bekleed, trad vanwege zijn leeftijd af. De N.V.S. benoemde uit de
zittende ondernemingsleden een nieuwe voorzitter. De aftredende
voorzitter is in  1978 en  1979 aan de looncommissie toegevoegd om de-
ze commissie tijdens de vergaderingen, waarin de standpuntbepaling
van de werkgevers werd voorbereid, van advies te dienen. De voorzit-
ter van de N.V.S. was plaatsvervangend voorzitter van de looncom-
missie.
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Het is niet onmogelijk dat naast andere factoren ook de dagelijkse
werkzaamheden invloed uitoefenen op de opstelling welke men ten
opzichte van de vakbondsvoorstellen kiest. Het zou kunnen zijn dat
onderhandelaars die in hun dagelijkse werk belast zijn met het leiding-
geven aan de productie gevoeliger zijn voor vakbondsvoorstellen,
welke beogen de flexibiliteit van het productie-apparaat te beinvloe-
den dan bijvoorbeeld onderhandelaars uit de financieel-economische
bedrijfsrichting. Daarom lijkt de bedrijfsrichting waarin de onder-
handelaars in hun dagelijks werk bezig zijn, het vermelden waard.
Ook deze bedrij fsrichting waarin de looncommissieleden  in  hun  be-
drijf werkzaam zijn, is door de personele wisseling van de looncom-
missie, veranderd.
Onderstaande tabel maakt dit duidelijk.

Bedrij fsrichting  van  de
looncommissieleden 1973 1982

Algehele leiding                              2                3
Productie                                                    3                       1
Administratie en financien                    1                 -
Marketing en verkoop                       -               -
Personeelszaken                                       1                     3

Bij deze onderverdeling is als uitgangspunt genomen de hoofdtaak
waarvoor het betreffende looncommissielid in zijn bedrijf verant-
woordelijk was. Zo werd de directeur productie tot wiens takenpakket
naast productie ook de inkoop en personeelsaangelegenheden behoor-
den, ingedeeld onder productie wanneer het accent in zijn tijdsbeste-
ding lag op de productie-activiteit.
Onder algehele leiding zijn zowel de president-directeur c.q. voorzit-
ter van een meerhoofdige directie als de directeur ingeval van een een-
hoofdige directie ingedeeld. In deze gevallen is niet uitgegaan van de
specifieke deskundigheid voor een bepaalde bedrijfsrichting.

Met betrekking tot de benoeming van looncommissieleden zij vermeld
dat deze niet gebaseerd is op statuten of formele regelingen, doch be-
rust op ongeschreven regels en een langjarige traditie.
De benoemingsprocedure van looncommissieleden kan in vier fasen
worden onderscheiden:
1.  Voordracht door de onderneming.

Een onderneming - lid van de N.V.S. - draagt op verzoek van
het N.V.S.-bestuur een naar haar mening geschikte kandidaat aan
het bestuur van de N.V.S. voor benoeming voor. In de looncom-
missie kunnen worden benoemd directieleden of stafteden die na-
mens hun onderneming(en) bindende afspraken kunnen maken.
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Het is vanzelfsprekend dat er tijdens de voorbereiding van het
werkgeversstandpunt voldoende gelegenheid is voor het looncom-
missielid om - zo nodig - met degene, die in zijn bedrijf de eind-
verantwoordelijkheid draagt, van gedachten te wisselen. Op deze
wijze is het mogelijk vast te stellen welk standpunt de betreffende
onderneming zal innemen in de ledenvergadering bij de beoorde-
ling vart de onderhandelingsresultaten. Tijdens de c.a.0.-onder-
handelingen komen echter situaties voor, waarin het looncommis-
sielid door zijn instemming met een voorstel zich bindt namens
zijn onderneming.

2.  Beoordeling door het N.V.S.-bestuur.
Het bestuur van de N.V.S. beoordeelt of de voorgedragen kandi-
daat zijn instemming kan hebben. Bij de beoordeling door het
N.V.S.-bestuur van de door de onderneming voorgedragen kandi-
daat en bij haar voordracht aan de ledenvergadering hanteert het
bestuur als belangrijkste maatstaven:
-  de omvang van de onderneming, in termen van aantallen werk-

nemers,
- het mandaat van de onderneming aan de door haar voorgedra-

gen kandidaat, en
- de persoonlijke geschiktheid van de kandidaat.
De criteria om de persoon van de voorgedragen kandidaat te be-
oordelen zijn vaag en niet omschreven. Verwacht wordt dat een
looncommissielid een voldoende en positieve inbreng kan liveren
zowel bij de voorbereiding van het werkgeversstandpunt als bij de
uitvoering van het onderhandelingsresultaat.
Tijdens de onderzoeksperiode is geen der door de onderneming
voorgedragen kandidaten door het N.V.S.-bestuur gewraakt.
Ook  in de v66r 1973 liggende periode is  dit niet voorgekomen.  Uit
overwegingen van vergaderdoelmatigheid wordt de looncommissie
beperkt van omvang gehouden.
Door het N.V.S.-bestuur wordt het van belang geacht dat in de
looncommissie in ieder geval die ondernemingen vertegenwoor-
digd zijn die op de arbeidsmarkt een duidelijke betekenis hebben.
In deze fase van de procedure wordt ook de voorzitter van de
looncommissie geraadpleegd.

3.  Voordracht door het N.V.S.-bestuur.
Het N.V.S.-bestuur draagt de zijns inziens geschikte kandidaat
aan de ledenvergadering voor benoeming voor.

4. Benoeming.
De ledenvergadering draagt de eindverantwoordelijkheid voor de
benoeming van de looncommissieleden.

De ledenvergadering heeft de bevoegdheid om de looncommissie
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richtlijnen voor de onderhandelingen te geven. Gedurende de onder-
zoeksperiode was het mandaat ruim, en wel het trachten af te sluiten
van een zo voordelig mogelijke c.a.o. Het mandaat wordt van jaar tot
jaar verleend.
De bij de N.V.S. aangesloten ondernemingen, welke zich in de leden-
vergaderingen kunnen uitspreken, vormen dus de achterban van de
looncommissie.
Een (bedoeld of onbedoeld) gevolg van deze gang van zaken met als
elementen enerzijds het ruime mandaat dat de looncommissie gedu-
rende de onderzoeksperiode heeft gekregen en anderzijds het feit dat
de belangrijkste aangesloten leden deelnemen in de looncommissie
met een vertegenwoordiger die de bevoegdheid heeft om de eigen on-
derneming te binden, is dat een tussen de looncommissie en de vak-
bonden bereikt principe-accoord weinig meer dan formele goedkeu-
ring behoeft, mits althans alle looncommissieleden zich hebben uit-
gesproken voor verdediging van dat principe-accoord.
Zoals eerder aangegeven, fungeert in de looncommissie een door de
ledenvergadering van de N.V.S. benoemde voorzitter.
In de functie van deze voorzitter kunnen drie taken worden onder-
scheiden:

het samen met de voorzitter en de secretaris van de N.V.S. voorbe-
reiden van de vergaderingen van de looncommissie;

- het leiden van de vergaderingen van de looncommissie, waarin de
standpunten en de strategie betreffende arbeidsvoorwaardenwijzi-
gingen worden besproken en vastgesteld;

-   het  leidinggeven  aan de gezamenlij ke vergaderingen inzake  het  ar-
beidsvoorwaardenoverleg tussen de delegatie van de werknemers-
organisaties en de looncommissie.30

De twee eerstgenoemde taakonderdelen komen nader aan de orde bij
de bespreking van de voorbereiding van de looncommissie op de
c.a.0.-onderhandelingen.
Het derde facet behoeft mijns inziens geen nadere toelichting.
Men zou zich kunnen voorstellen dat het leidinggeven aan de onder-
handelingsbijeenkomsten en meer in het bijzonder het vaststellen van
de volgorde van bespreking van de onderwerpen tot voordeel zou
kunnen strekken van de werkgeversonderhandelingsdelegatie.
Hoewel de agenda van de c.a.0.-onderhandelingsbijeenkomsten van
vakbondsdelegatie en looncommissie door de secretaris voor sociale
aangelegenheden van de N.V.S. in overleg met de voorzitter van de
looncommissie wordt opgesteld, leidt dit niet tot een gunstiger onder-
handelingspositie voor de werkgevers, in het bijzonder omdat de volg-
ordebepaling geen dwingend karakter heeft. Indien de delegatie van
de werknemersorganisaties een andere volgorde in de bespreking van
de onderwerpen voorstelt, dan wordt dit toegestaan. Een zodanige
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verandering in de agenda heeft zich overigens in de onderzoeks-
periode slechts 66nmaal voorgedaan.

2.2 De totstandkoming van voorstellen tot
arbeidsvoorwaardenvaststelling

Frenkel c.s. zetten uiteen op welke wijze het proces van arbeidsvoor-
waardenvaststelling aan werkgeverszijde verloopt.
Aan werkgeverszijde bestaat - zo vermelden de auteurs - geen voor
ieder jaar geldige procedure inzake het centraal arbeidsvoorwaarden-
beleid. Wel is de laatste jaren een tendens te bespeuren tot een
gezamenlijk optrekken van de Raad van Centrale Ondernemingsorga-
nisaties, het samenwerkingsorgaan van N.C.W., V.N.0. en de werk-
geversorganisaties in de landbouw en het midden- en kleinbedrijf.
Soms worden coordinatievergaderingen bijeengeroepen van afgevaar-
digden van de diverse werkgeversorganisaties en afzonderlijke onder-
nemingen die c.a.0.'s afsluiten.31 De coordinatievergaderingen heb-
ben ten doel het geven van voorlichting aan de leden met betrekking
tot de werkgeversvisie op het te voeren centrale arbeidsvoorwaarden-
beleid en het peilen van de mening van de leden daaromtrent. Is de
procedure van de coordinatievergaderingen afgerond, dan is men aan
werkgeverszijde gereed om het centraal overleg met de vakbewegjng in
te gaan.
'De laatste jaren hebben de werkgevers dat vaak gedaan met een
publiek-gemaakte Nota arbeidsvoorwaardenbeleid maar het ligt voor
de hand dat werkgevers in zo'n nota niet al meteen al hun kaarten op
tafel leggen:32  Er is  dus met betrekking  tot het arbeidsvoorwaarden-
beleid sprake van een zekere centralisatie van de besluitvorming. Deze
centralisatie wordt door de ondernemingen ook zonder veel proble-
men toegelaten, gegeven de wetenschap dat de werkgeversorganisatie
de leden nimmer kan dwingen anders dan door overreding. Indien de
uitkomst van de centrale besluitvorming de leden niet zint, kunnen zij
zich daaraan zonder veel moeite onttrekken. 'Zijn de opvattingen
over een centrale beleidslijn bij voorbaat sterk verschillend, dan komt
zij - uiteraard - niet tot stand. De leden volgen dan een eigen
koers'.33

In verreweg de meeste gevallen mislukken de onderhandelingen op
centraal niveau en wordt er verder onderhandeld in de bedrijfstakken.
De centrale werkgeversvisie op het te voeren arbeidsvoorwaardenbe-
leid gaat dan verder werken als richtsnoer voor de werkgeversonder-
handelaars   in de bedrij fstakken. De meeste werkgeversorganisaties
voelen zich moreel gebonden aan de op centraal niveau uitgestippelde
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gedragslijn, zij het dat ze op bepaalde punten van deze visies zullen
willen afwijken, wanneer het om specifieke bedrijfseigen aangelegen-
heden gaat. De centrale arbeidsvoorwaardenvisie is meestal ook wet
dusdanig flexibel dat zo'n eigen nuancering mogelijk is. De laatste
jaren hebben wij echter vaker gezien dat de gezamenlijke leden van de
centrale verbonden ernaar streven om enkele kernzaken als harde ele-
menten bij alle bedrijfstakonderhandelingen na te streven. Hiervan
gaat dan een sterke morele druk uit vooral ook omdat, indien een
onderneming of bedrijfstak hiervan wil afwijken, de noodzaak of
wenselijkheid daarvan, aan de andere leden duidelijk gemaakt moet
worden.
In 1977 betrof dit het afschaffen van de volledige automatische prijs-
compensatie  en  in  1979 het verzet tegen het verminderen  van  de  nor-
male arbeidsduur beneden 40 uur per week.34

Ook bij de voorbereiding van de c.a.0.-onderhandelingen in de siga-
renindustrie worden de arbeidsvoorwaardenrichtlijnen van de centrale
werkgeversorganisaties met belangstelling door de looncommissie
bestudeerd. In situaties waarin op centraal niveau tussen werkgevers-
en werknemersorganisaties geen afspraken gemaakt zijn, wordt in de
voorbereiding van het arbeidsvoorwaardenoverleg nagegaan welke
onderdelen van het werkgeversarbeidsvoorwaardenbeleid voor de
looncommissie relevant zijn. Bij de formulering van de reactie op de
voorstellen  van de werknemersorganisaties, partijen   bij   de  c.a.0.,
wordt daarmee dan rekening gehouden. Ook in het geval dat bepaalde
centrale richtlijnen de looncommissie minder aanspreken, wordt zo
lang mogelijk getracht de centrale richtlijnen te volgen of tenminste
niet af te vallen.
Zoals eerder vermeld, werd in 1977 getracht om de volledige automa-
tische prijscompensatie af te schaffen. Binnen de sigarenindustrie was
de looncommissie van oordeel dat dit voorstel van de centrale werkge-
versorganisaties, hoewel economisch gewenst, sociaal-psychologisch
minder geslaagd was. De haalbaarheid ervan werd door de looncom-
missie sterk betwijfeld. Een dergelijk voorstel kon door de looncom-
missie dan ook niet met verve worden aangehangen. Getracht werd
om buiten de vuurlinie van acties te blijven door de onderhandelingen
voort te zetten, doch bij het vaststellen van vergadertijdstippen enige
vertraging toe te passen door data te kiezen die ver genoeg in de tijd
lagen om de gemoederen te doen bedaren.

In het proces van de totstandkoming van de werkgeversreactie op de
werknemersvoorstellen zijn de volgende stadia te onderscheiden:
- bestudering van de uitgangspunten met betrekking tot het arbeids-

voorwaardenbeleid van de centrale werkgeversorganisaties,
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- bestudering \an de  oorstellen die door de \akorgant<atle*. P.ti-
tijen bij de c.a.0., zijn ingediend.

- de vraag aan de N.V.S.-leden of zij voorstellen hebben welke bij
de c.a.0.-onderhandelingen moeten worden ingebracht,

-  bespreking van de resultaten van de bestudering van de centrale ar-
beidsvoorwaardenuitgangspunten en van de werknemers-c.a.0.-
voors[eflen en van de eventuele werkgeversvoorstellen,

- bespreking van de prioriteiten die de werkgevers aanleggen met be-
trekking tot de arbeidsvoorwaarden en van de argumenten welke
in het c.a.0.-overleg zullen worden gebruikt,

- formulering van de eerste reactie van de looncommissie naar de
c.a.0.-partij ter andere zijde.

Dit zijn de stappen welke gezet worden voor de eerste reactie van de
looncommissie. De stappen die volgen in de loop van het c.a.0.-over-
leg  zijn:
- bespreking van de prioriteiten die door de werknemers met betrek-

king tot hun voorstellen in het overleg - impliciet of expliciet -
worden aangegeven,

- bespreking van de informatie uit de andere bedrijfstakken,
- bespreking van welke tegemoetkomingen de werkgevers bereid

zijn te doen en bespreking van de bijbehorende argumentatie, en
-  formulering van c.q. aanduiding van de kernelementen van de  er-

volgreactie van de looncommissie.

De  eerste drie genoemde onderdelen  van het proces kunnen  Noideli
beschouwd als de eigenlijke voorbereidingsfase. De daarna genoemde
elementen kunnen worden samengevat als verwoording van de tegen-
voorstellen.

De belangrijkste functie in de voorbereiding wordt vervuld door het
N.V.S.-secretariaat. Daarnaast zijn in de voorbereidingsfase actiet de
voorzitter van de N.V.S. en de voorzitter van de looncommissie. Men
verdiept zich grondig in de standpunten van werkgevers- en werkne-
mersorganisaties met betrekking tot het arbeidsvoorwaardenbeleid,
welke standpunten vaak zijn neergelegd in nota's. Iii paragraa f 2.3 zal
uitvoeriger worden uiteengezet welke functie het N.V.S.-secretariaat
vervult.
In een gesprek tussen de voorzitter en de secretaris van de N.V.S. en
de voorzitter van de looncommissie worden voorbereidingen getrot-
fen voor het vooroverleg van de werkgeversdelegatie. Er wordt een
standpunt bepaald over in hoeverre centrale uitgangspunten van de
werkgeversorganisaties kunnen worden onderschreven. De prioritei-
ten in de werknemersvoorstellen worden getaxeerd. Er wordt een
standpunt bepaald over of de bij de N.V.S. ingediende H erkge\'er,-
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voorstellen in de onderhandelingen aan de orde zullen worden gesteld
en in welke fase van de onderhandelingen een en ander zal gebeuren.
Vastgesteld moet worden dat van werkgeverszijde uiterst zelden voor-
stellen tot verandering van c.a.0.-bepalingen worden ingediend.35

De standpunten en meningen van de eerder genoemde kleine voorbe-
reidingscommissie worden aan de gezamenlijke looncommissieleden
gepresenteerd en vormen het uitgangspunt voor de opstelling van de
werkgeverstegenvoorstellen of, zoals Frenkel deze noemt, de reactie-
pakketten.36 Zoals gezegd, wordt in het vooroverleg van de looncom-
missie de reactie naar de werknemersdelegatie verwoord. Allereerst
wordt door de looncommissie uitgesproken in hoeverre de uit-
gangspunten van de centrale werkgeversorganisaties onderdeel zullen
vormen van de reactie van de looncommissie. Voorts wordt een oor-
deel gegeven over de beoordeling van de prioriteiten van de kleine
voorbereidingscommissie. Verder wordt vastgesteld of,;hoe  en  wan-
neer de ingediende werkgeversvoorstellen in de tegenvoorstellen van
de looncommissie zullen worden verwerkt:

Het volgende onderdeel van het vooroverleg van de looncommissie
betreft de bepaling van de streefpunten en de voorlopige
weerstandspunten ten aanzien van de diverse onderdelen van de werk-
nemersverlangens en de bepaling van de strategie welke in de c.a.0.-
onderhandelingen zal worden gevolgd. Het zal duidelijk zijn dat bij
de bepaling van de streef- en voorlopige weerstandspunten van belang
zij n de prioriteiten welke de werkgevers veronderstellen bij de werkne-
mersdelegatie ten aanzien van de werknemers-c.a.0.-voorstellen en de
eigen voorkeuren van de werkgevers ten aanzien daarvan.
Met betrekking tot de weerstandspunten wordt afgesproken tot welke
tegemoetkoming aan de werknemerswensen de werkgevers bereid
zijn. De weerstandspunten worden voorlopig genoemd, omdat in
ieder vooroverleg bepaald wordt tot welke concessies de werkgevers in
de komende bijeenkomst met de werknemersdelegatie bereid zijn. Een
en ander betekent dat het weerstandspunt van bijeenkomst naar bij-
eenkomst wordt verlegd. Nooit is in de eerste vooroverlegbijeenkomst
van de looncommissie een uiteindelijk weerstandspunt vastgelegd.

Voor de strategiebepaling zijn de volgende zaken van belang. Welke
argumenten zullen in de presentatie van de tegenvoorstellen van de
looncommissie wel en welke zullen niet worden gebruikt? In welke
formuleringen zullen de argumenten worden verwoord? Welke infor-
matie zal aan de werknemersdelegatie worden verstrekt en welke in-
formatie zal niet worden gegeven? Deze informatie heeft veelal be-
trekking  op de economische en financiele situatie  van de bedrijfstak.
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Daarnaast wordt vaak gebruik gemaakt van informatie welke beschik-
baar is over vloeren in de prijscompensatie, vloeren in de vacantie-
toeslag, het aantal vacantiedagen en andere cijfermatige gegevens uit
andere bedrijfstakken, welke als vergelijking kunnen dienen tussen de
c.a.o. van de sigarenindustrie en die van andere bedrijven en be-
drijfstakken.37 De informatie is bedoeld om het reactiepakket te on-
dersteunen. Ook wordt vastgesteld in welk stadium van het onderhan-
delingsgesprek tussen werkgevers- en werknemersdelegaties welke
concessie zal worden gedaan. Tenslotte wordt afgesproken of het
voorstel schriftelijk zal worden gepresenteerd vergezeld van een mon-
delinge toelichting, danwel mondeling zal worden overgebracht.
Een van de belangrijkste uitgangspunten betreffende het reactiepak-
ket is dat de looncommissie er meestal naar streeft een zodanig 'eerste
bod' te doen dat door de vakbonden als serieus kan worden aange-
merkt. Zoals beschreven, zijn de looncommissieleden benoemd door
de N.V.S. en vertegenwoordigen zij de bedrijfstak als geheel. Aanne-
melijk is wel dat hun standpunt mede wordt beinvloed door de eigen
bedrijfssituatie. De posities van de diverse ondernemingen in de be-
drijfstak verschillen. Deze verschillen hebben betrekking op facetten
zoals eigendomsverhoudingen, rendementssituatie, de stand van de
techniek met haar invloed op productiestructuur en productie-organi-
satie, producten en markten, maar ook op factoren zoals bijvoorbeeld
bij welke vakbond werknemers zijn aangesloten, de organisatiegraad
van de werknemers en de actiebereidheid van de georganiseerde werk-
nemers. Het is niet ondenkbaar dat hiermee rekening wordt gehouden
bij het naar voren brengen van de eigen mening door het betreffende
looncommissielid in het vooroverleg van de looncommissie.
Vastgesteld kan worden dat de werkgevers soms op beslissende mo-
menten bij de bepaling van de strategie en in de onderhandelingen ver-
deeld zijn. Ook van vakbondszijde is bij tijd en wijle gewezen op de
geringe saamhorigheid respectievelijk de verdeeldheid van de werkge-
vers in de sigarenindustrie.38
De invloed van het individuele looncommissielid is afhankelijk van de
mate waarin hij zich heeft ingewerkt in de materie en - wellicht van
daaruit - creatief elementen bijdraagt aan de standpuntbepaling en
de argumentatie daarvan.
In de standpuntbepaling speelt geen waarneembare rol de grootte van
het bedrijf waaruit de betreffende looncommissieleden komen. Van
duidelijk belang  is  wel de vastberadenheid welke het bedrij f  dat  het
betreffende looncommissielid vertegenwoordigt, zal innemen indien
de vakbond acties afkondigt in dat bedrij f. En aangezien de vakbond
ook de diverse posities van de bedrijven kent, zullen bij het voeren
van acties waarschijnlijk die bedrijven gekozen worden, waarin acties
het snelst tot toegeeflijkheid van de directie moeten respectievelijk
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zullen leiden. Dit kan invloed hebben op de standpuntbepaling van de
werkgevers. Men kan zich afvragen of deze houding van de leden van
de looncommissie niet voortkomt uit de dualistische opstelling van de
aangesloten ondernemingen ten opzichte van de Nederlandse Vereni-
ging voor de Sigarenindustrie, welke dualistische houding kenmer-
kend is voor de opstelling van werkgevers ten opzichte van hun orga-
nisatie in het algemeen. 'Een deel van de belangenbehartiging wordt
door hen gedelegeerd aan de organisatie, terwijl zij in bepaalde om-
standigheden (krappe arheidsmarkt, stakingsdreiging) de opvatting
zij n   toegedaan het eigenbelang zelf beter te kunnen behartigen  en
dienovereenkomstig handelen'.39

Naast het gebruikelijke vooroverleg van de looncommissie dat plaats-
vindt ten A anderhalf uur voor iedere bijeenkomst met de werkne-
mersdelegatie, vinden diverse vooroverlegvergaderingen van de loon-
commissie plaats. Beide categorieen vooroverleg hebben ten doel om
telkens de weerstandspunten bij te stellen en de strategie te actualise-
ren.

Een belangrijke afspraak binnen de looncommissie is dat de leden die
niet bij een voorvergadering aanwezig zijn en dus geen invloed hebben
kunnen uitoefenen op de standpuntbepaling, zich accoord verklaren
met wat de andere aanwezige leden beslissen. De afwezige looncom-
missieleden kunnen achteraf geen opmerkingen of voorbehouden
maken. Ze zijn gebonden aan het standpunt dat de andere looncom-
missieleden hebben ingenomen. Overigens worden zij - in geval van
verhindering om de vergadering bij te wonen - met betrekking tot
belangrij ke aangelegenheden   wel van tevoren geinformeerd   en   ge-
hoord.

Shaw maakt met betrekking tot besluitvormingsprocessen van groe-
pen melding van het 'risky shift'-verschijnsel. Groepsinteractie en het
proberen om tot overeenstemming te komen over aangelegenheden
waaraan risico verbonden is, zouden een geneigdheid veroorzaken om
meer riskante beslissingen te nemen dan zouden worden genomen
door individuen alleen. Dit 'risky shift'-effect zou toegeschreven kun-
nen worden aan de invloed van risiconemende individuen. Een reden
hiervoor zou zijn dat de verantwoordelijkheid voor de beslissing
gespreid wordt over verschillende leden van de groep. De groepsbeslis-
sing zou op deze wijze dichter liggen bij de mening van het groepslid
dat geneigd is om een hoog risico te nemen, omdat het groepslid dat
hoge risico's zou willen nemen door de andere leden van de groep be-
schouwd wordt als invloedrijker en krachtiger in de groepsdiscussie
dan de leden die geringere risico's willen nemen.40 Vertaald naar de
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onderhandelingspraktijk zou het 'risky shift'-verschijnsel theoretisch
naar twee kanten kunnen werken: het besluitvormingsproces kan lei-
den naar een uiterst toegeeflijke houding en kan leiden naar een wei-
nig toegeeflijke houding met betrekking tot het inwilligen van de eisen
van de vakbonden. In werkelijkheid is althans in de voorbereidings-
fase aannemelijk dat een 'risky shift'-effect alleen zou werken in de
richting van een weinig toegeeflijke houding ten opzichte van de vak-
bondseisen, aangezien een zeer toegeeflijke houding, of anders ge-
zegd, ja zeggen op alle vakbondseisen, als onaangepast moet worden
gekenschetst.
In het werkgeversvooroverleg in de sigarenindustrie neigt de looncom-
missie soms in het begin van de besprekingen in de richting te gaan
van een wat extremer standpunt, d.w.z. slechts in geringe mate toe-
geven aan de eisen van de werknemersorganisaties, maar evaluatie van
de gang van zaken bij c.a.0.-onderhandelingen in het verleden zorgt
ervoor dat een extreem standpunt uiteindelijk toch niet gekozen
wordt. Een verklaring voor deze gematigde standpuntbepaling van de
looncommissie zou kunnen worden gevonden in de verschillende posi-
ties c.q. belangen van de ondernemingen en in de brede samenstelling
van de looncommissie. Immers, zoals eerder aangegeven, komen de
looncommissieleden voort uit de verschillende bedrij fsrichtingen van
de ondernemingen.

2.3   De functie van het secretariaat van de Nederlandse
Vereniging voor de Sigarenindustrie

De functie van het secretariaat van de N.V.S. is tweeerlei. Het secreta-
riaat verzorgt de coordinatie van het werkgeversoverleg en van de
standpuntbepaling van de looncommissie. Daarnaast treedt de secre-
taris van de N.V.S. op als secretaris van het c.a.0.-overleg van par-
tij en.

De coordinatie van het werkgeversoverleg en de standpuntbepaling
van de looncommissie omvat:
- de bestudering van de nota's van de centrale werkgeversorganisa-

ties en de nota's van de centrale werknemersorganisaties over het
te voeren arbeidsvoorwaardenbeleid,
het bestuderen van de werknemersvoorstellen zoals die voor het
c.a.0.-overleg in de sigarenindustrie worden ingediend,

- het maken van berekeningen van de kosten van de werknemers-
voorstellen en van de kosten van de tegenvoorstellen van de loon-
commissie,
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-  het onderhouden van contacten met andere bedrij fstakken en het
verzamelen van informatie uit die andere bedrijfstakken.
In dit kader is er tijdens het arbeidsvoorwaardenoverleg vanuit het
N. V.S.-secretariaat overleg  met het zogenaamde voedingscluster:
een uitwisselingsorgaan van secretarissen van de verschillende be-
drij fstakken  waar de voedingsbonden onderhandelingen voeren,
om op die wijze enerzijds inzicht te krijgen in de prioriteitenstel-
ling van de werknemersorganisaties in andere bedrijfstakken en
anderzijds om daaruit wellicht richtingen en argumenten te kun-
nen putten voor het c.a.0.-overleg in de sigarenindustrie.

- concipiering van een schriftelijke reactie voor c.q. bespreking van
een mondelinge reactie met de voorzitter van de looncommissie,
als voorbereiding op het vooroverleg van de gezamenlijke loon-
commissie,

- het in overleg met de voorzitter van de looncommissie bijeenroe-
pen van de looncommissie voor het vooroverleg.
De secretaris stelt in overleg met de voorzitter van de looncommis-
sie de agenda samen voor de vooroverlegvergadering.

- het verzamelen van informatie naar aanleiding van vragen van de
looncommissie.

Daarnaast verzorgt het N.V.S.-secretariaat de tussentijdse informatie
aan alle N.V.S.-leden over de stand van zaken met betrekking tot de
c.a.0.-onderhandelingen. Voorts doet hij mededeling aan de aan-
gesloten leden over de toepassing van de c.a.0.-afspraken, nadat de
onderhandelingen zijn afgerond.

De secretariaatswerkzaamheden voor het c.a.0.-overleg van partijen
houden in:
- het opstellen van de agenda,
- het bijeenroepen van de gezamenlijke vergadering van werkgevers

en werknemers,
-  het maken van een overzichtelijk resumt van alle c.a.0.-wijzigings-

voorstellen,
- het verzamelen van informatie naar aanleiding van opdrachten

van partijen uit het c.a.0.-overleg of van een der partijen,
- het maken van de notulen,
- het opstellen en namens partijen ter registratie aanmelden van het

c.a.0.-accoord bij het Loonbureau, respectievelijk de Dienst Col-
lectieve Arbeidsvoorwaarden van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

- werkzaamheden met betrekking tot de afhandeling van de c.a.0.-
resultaten, nadat overeenstemming tussen partijen is bereikt in de
c.a.0.-onderhandelingen.
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3. De voorbereiding van c.a.0.-onderhandelingen
door de werknemersorganisaties

In deze paragraaf zal achtereenvolgens aandacht worden besteed aan
de organisatie van de onderhandelingsdelegatie en aan de totstandko-
ming van voorstellen tot arbeidsvoorwaardenvaststelling.

3.1    De  organisatie  van  de  onderhandelingsdelegatie
In 1973 waren partijen bij de c.a.o. aan werknemerszijde:
- de Katholieke Bond van Personeel in Agrarische, Voedings- en

Genotmiddelenbedrijven,
- de Industriebond N.V.V.,
- de Christelijke Bond van Werknemers in de Voedings-, Agrari-

sche-, Rekreatie-, Genotmiddelen- en Tabakverwerkende Bedrij-
ven,

- de Unie van Beambten, Leidinggevend en Hoger Personeel,
- de Christelijke Bedrijfsbond H.B.V.,
- de Algemene Bond Mercurius.
De Katholieke Bond, in de wandeling A.V.G. geheten, ontwikkelde
zich via Voedingsbond N.K.V. en via Voedingsbonden F.N.V. tot de
Voedingsbond F.N.V. De Industriebond N.V.V. ging op in de Indus-
triebond F.N.V. De Christelijke Bond, in de wandeling C.V.A.T. ge-
noemd, ontwikkelde zich via Voedingsbond C.N.V. in 1983 tot Indus-
trie- en Voedingsbond C.N.V. De tenaamstelling van de Unie
B.L.H.P. bleef gedurende de onderzoeksperiode ongewijzigd.

De redenen waarom en de wijze waarop de organisatieveranderingen
aan werknemerszijde plaatsvonden, vallen buiten het bestek van deze
studie. Hieraan zal dan ook geen aandacht worden geschonken.

De Christelijke Bedrijfsbond H.B.V. en de Algemene Bond Mercu-
rius waren in 1977 geen partij meer bij de c.a.o. voor de sigarenindus-
trie.

In 1982 was door de bovenvermelde ontwikkelingen de situatie ont-
staan dat partijen bij de (onderhandelingen voor de) c.a.o. aan werk-
nemerszijde waren:
- de Voedingsbond F.N.V.,
- de Industriebond F.N.V.,
- de Voedingsbond C.N.V., en
- de Unie van Beambten, Leidinggevend en Hoger Personeel.
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Alvorens te vermelden uit welke functionarissen de onderhandelings-
delegatie aan werknemerszijde was samengesteld, is een aanduiding
van de aantallen werknemers die in de sigarenindustrie als lid waren
aangesloten bij de als onderhandelende partijen optredende vakbon-
den van belang. Hierbij zijn de Christelijke Bedrijfsbond H.B.V. en
de Algemene Bond Mercurius buiten beschouwing gelaten.
Onderstaande tabel geeft daarvan een overzicht 41:

Aantallen georganiseerde
werknemers 1973 1982

A.V.G./Voedingsbond F.N.V. 1.319 1.100

Industriebond N.V.V./F.N.V. 527 290

C.V.A.T./Voedingsbond C.N.V. 510 600

Unie B.L.H.P. 211 290

Totaal 2.567 2.280

In dit overzicht zijn de grensarbeiders uit Belgie die in de Nederlandse
sigarenbedrijven werkzaam waren, doch lid waren van een Belgische
werknemersorganisatie, inbegrepen. De grensarbeiders die lid zijn van
het Algemeen Belgisch Vakverbond c.q. het Algemeen Christelijk
Vakverbond, zijn ondergebracht bij de Voedingsbond F.N.V. respec-
tievelijk de Voedingsbond C.N.V.
Van belang is verder te weten dat in Noord-Brabant de werknemers in
de sigarenindustrie voor zover zij georganiseerd zijn, in hoofdzaak bij
de Voedingsbond F.N.V. danwel bij de Unie B.L.H.P. zijn aangeslo-
ten. Zowel de Voedingsbond C.N.V. als de Industriebond F.N.V.
hebben in de sigarenindustrie in deze provincie slechts enkele leden.
In Gelderland zijn de werknemers in de sigarenindustrie, voor zover
bij een vakbond aangesloten, voornamelijk georganiseerd bij de Voe-
dingsbond C.N.V. en bij de Industriebond N.V.V. De Voedingsbond
F.N.V. en de Unie B.L.H.P. hebben in deze regio in de sigarenindus-
trie beduidend minder leden.
Op grond van het totale ledental kan de positie van de Voedingsbond
F.N.V. als buitengewoon belangrijk worden aangemerkt. En vanwege
het grote aantal leden in Zuid-Nederland is historisch gegroeid dat de
vakbondsactiviteiten met betrekking tot de sigarenindustrie vanuit de
regio Zuid en niet vanuit het bondskantoor in Utrecht worden geleid.

De Voedingsbond F.N.V. respectievelijk zijn rechtsvoorgangers is ge-
durende de meeste jaren van het onderzoekstijdvak in de onderhande-
lingsdelegatie vertegenwoordigd door twee bestuurders, en wet door
de bestuurder uit de regio Zuid, die als woordvoerder optreedt, en
door de secretaris van de vakgroep tabak.

107



De Industriebond F.N.V. c.q. zijn voorganger de Industriebond
N.V.V. had meestal ten onderhandelaar in de sigarenindustrie, en wel
de secretaris van het bondsbestuur belast met de portefeuille voor de
voedings- en genotmiddelenindustrie.
De Voedingsbond C.N.V. respectievelijk zijn voorganger was tot en
met  1979 met twee personen in de onderhandelingsdelegatie aan werk-
nemerszijde vertegenwoordigd. Sinds 1980 voert voor de Voedings-
bond C.N.V. tkn bestuurder de c.a.0.-onderhandelingen in de siga-
renindustrie en wel de penningmeester van de Voedingsbond C.N.V.- in deze functie tevens lid van het dagelijks bestuur van die bond -
die naast zijn financiele taken tevens secretaris is van de sectie tabak-
verwerkende industrie.
De Unie B.L.H.P. vaardigde steeds 66n onderhandelaar af, en wel de
voorzitter van de bedrijfsgroep sigarenindustrie.
Alle onderhandelaars aan vakbondszijde zijn derhalve vrijgestelde
bestuurders. Aan werknemerszijde nemen geen werknemers die daad-
werkelijk werkzaam zijn in de sigarenindustrie, direct aan de c.a.0.-
onderhandelingen deel.
Wat opvalt is dat met name in de periode 1978-1982 de Voedingsbond
F.N.V. frequent andere onderhandelaars afvaardigde. Redenen hier-
voor waren gelegen in de reorganisaties welke binnen de F.N.V.
plaatsvonden in verband met de federatievorming van de vakcentrales
N.K.V. en N.V.V. Dit ging gepaard met veelvuldige functiewisselin-
gen, waardoor steeds 'oude' onderhandelaars vertrokken en 'nieuwe'
onderhandelaars aan tafel kwamen. Het steeds nieuwe onderhande-
laars sturen was - volgens informaties van F.N.V.-onderhandelaars
zelf - geen bewuste strategie van de F.N.V. met betrekking tot het
voeren van de c.a.0.-onderhandelingen.

3.2 De totstandkoming van voorstellen tot
arbeidsvoorwaardenvaststelling

Frenkel c.s. beschrijven op welke wijze aan werknemerszijde het ar-
beidsvoorwaardenoverleg gestalte krijgt.
De auteurs geven aan dat de onderhandelaars van de vakbonden met
betrekking tot de hernieuwing van de c.a.0.'s positie kiezen op basis
van drie voorbereidende stukken:
- de centrale arbeidsvoorwaardennota's van de vakcentrales,
- de arbeidsvoorwaardenvisie van de verschillende vakbonden, en
- de bij de werkgevers ingediende voorstellenpakketten.42
Met betrekking tot de invloed van de individuele vakbondsleden op de
arbeidsvoorwaardenvaststelling vermelden Frenkel en zijn mede-
auteurs dat hun betrokkenheid bij de bepaling van het centrale
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arbeidsvoorwaardenbeleid het karakter heeft van inspraak. 'De uit-
spraak wordt gedaan door de hogere organen'. Wel hebben de leden-
vergaderingen welke door de bonden worden georganiseerd, invloed
op de samenstelling van de voorstellenpakketten welke bij de werkge-
vers worden ingediend.43 Binnen het kader van het centrale arbeids-
voorwaardenbeleid van de F.N.V. vond het proces van arbeidsvoor-
waardenvorming in de sigarenindustrie - althans in  1982 -  bij  de
Voedingsbond F.N.V. in vier fasen plaats:
- de voorbereiding van de indiening van de c.a.0.-voorstellen,
- de vaststelling van de bij de werkgeversorganisatie in te dienen

voorstellen,
- de onderhandelingen over de ingediende voorstellen, en
- de beoordeling en goedkeuring van de bereikte resultaten van het

c.a.0.-overleg.
In dit proces spelen drie organen een rol: het zogenaamde tabaks-
team, het bestuur van de landelijke vakgroep tabak en de landelijke
vakgroepvergadering.

Het tabaksteam bestaat uit de bezoldigde regio-bestuurders werkzaam
voor de tabakverwerkende industrie, en een landelijk coordinator, die
binnen het team als secretaris optreedt en tevens als secretaris fungeert
van het vakgroepbestuur en van de vakgroepvergadering. Tot de
taken van het tabaksteam behoort hoofdzakelijk de uitvoering van
het vastgestelde beleid, het oplossen van knelpuntsituaties en het - zo
nodig - bijstellen van het beleid, dat dan wel door het vakgroep-
bestuur moet worden gesanctioneerd.
Als het begin van de voorbereiding van de arbeidsvoorwaardenvast-
stelling kan worden aangemerkt de uitnodiging aan de vakbondsleden
in de bedrijven om c.a.0.-voorstellen in te dienen. Het bestuur van de
landelijke vakgroep tabak betrekt deze door de leden aangedragen
voorstellen in zijn voorbereiding van de vaststelling van de in te die-
nen c.a.0.-voorstellen. Dit vakgroepbestuur tabak bestaat uit kaderle-
den werkzaam in sigaren-, sigaretten- en kerftabakondernemingen, en
twee bezoldigde bondsbestuurders. De kaderleden in het vakgroep-
bestuur worden gekozen uit en door de vakgroepvergadering.
Het bestuur van de vakgroep tabak legt zijn opvattingen respectieve-
lijk adviezen inzake de in te dienen c.a.0.-voorstellen voor aan de lan-
delijke vakgroepvergadering, waarin alle kaderleden uit de tabaksin-
dustrie zitting hebben. Deze landelijke vakgroepvergadering stelt vast
welke c.a. 0.-voorstellen bij de werkgevers zullen worden ingediend.
De vakgroepvergadering beoordeelt ook de uitkomsten van het c.a.0.-
overleg en beslist over goedkeuring van de in de c.a.0.-onderhande-
lingen bereikte resultaten.
Het proces van arbeidsvoorwaardenvaststelling geschiedde bij de an-
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dere werknemersorganisaties betrokken bij de c.a.o. voor de sigaren-
industrie op vergelijkbare wijze.
Bij de Industriebond F.N.V. geschiedt de voorbereiding van de in te
dienen voorstellen door de districtsbestuurders, die binnen het centra-
le F.N.V.-arbeidsvoorwaardenbeleid voorstellen bespreken met de
ledenvergaderingen. In dit stadium kunnen ook bedrijfseigen of be-
drijfstakgebonden onderwerpen aan de landelijk gecoordineerde
voorstellenpakketten worden toegevoegd. In de ledenvergadering
wordt beslist over de in te dienen voorstellen. Aan de hand van deze
beslissingen worden de uiteindelijke c.a.0.-voorstellen geformuleerd
door de onderhandelende bestuurder in overleg met de zogenaamde
c.a.0.-commissies, bestaande uit kaderleden werkzaam in de tabak-
verwerkende industrie. Deze c.a.0.-commissies beoordelen ook in
eerste instantie de uitkomsten van het c.a.0.-overleg en brengen daar-
over advies uit aan de ledenvergaderingen, die beslissen over goedkeu-
ring van de onderhandelingsresultaten. Indien de c.a.0.-resultaten
niet passen binnen het landelijke arbeidsvoorwaardenbeleid van de
Industriebond F.N.V., heeft de bondsraad nog de mogelijkheid om
corrigerend op te treden.
Aan de hand van het vastgestelde centrale arbeidsvoorwaardenbeleid
van het C.N.V. vonden binnen de Voedingsbond C.N.V. - aldus de
gang van zaken  in  1982 - ledenraadplegingen plaats in districten  en
afdelingen. Uit deze raadplegingen kunnen aan de verbondsuitgangs-
punten aanvullende c.a.0.-voorstellen worden toegevoegd. Deze
voorstellen worden besproken in de bondsraad, welke beslist over de
uiteindelijke c.a.0.-voorstellen.
De definitieve voorstellen voor de sigarenindustrie komen tot stand in
het overleg tussen de verantwoordelijke bestuurder en de zogenaamde
c.a.0.-commissie, na overleg met de ledenvergaderingen.
In het c.a.0.-overleg is de onderhandelende bestuurder verantwoorde-
lijk voor de bewaking van de hoofdlijnen van het vastgestelde arbeids-
voorwaardenbeleid. De resultaten van de c.a.0.-onderhandelingen in
de sigarenindustrie worden beoordeeld en goedgekeurd door de eerder
genoemde c.a.0.-commissie, welke bestaat uit kaderleden die werk-
zaam zijn in de diverse sigarenfabrieken.
Nadat het centrale arbeidsvoorwaardenbeleid door de zogeheten So-
ciaal-Economische Commissie van de Unie B.L.H.P. is voorbereid,
worden de voorstellen aan de gesalarieerde bestuurders aangeboden.
Deze hebben dan de mogelijkheid om commentaar op de plannen in te
dienen. Hierna wordt het centrale arbeidsvoorwaardenbeleid vast-
gesteld door het hoofdbestuur van de Unie B.L.H.P. en door de
bestuursraad, waarin bezoldigde bestuurders en kaderleden zitting
hebben. Wanneer de contouren van het centrale arbeidsvoorwaarden-
beleid bekend zijn, vinden ook in de bedrijfstakken raadplegingen
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van leden plaats. In de sigarenindustrie wordt in dit kader overleg ge-
voerd  met de bedrij fsgroep sigarenindustrie over eventuele aanvul-
lende c.a.0.-voorstellen mits deze niet in strijd zijn met het algemene
beleid. Het bedrijfsgroepsbestuur van de sigarenindustrie, bestaande
uit kaderleden uit de sigarenfabrieken en een gesalarieerde bestuurder
als voorzitter, formuleert de in te dienen c.a.0.-voorstellen en dient
deze bij de werkgeversorganisatie in. Het bedrijfsgroepsbestuur be-
oordeelt ook de onderhandelingsresultaten. De kaderleden in het be-
drijfsgroepsbestuur raadplegen hieromtrent de bedrijfsledengroepen
in de ondernemingen en ontvangen van hen mandaat om de uit-
komsten van het c.a.0.-overleg goed te keuren.

Uit de voorstellenpakketten welke bij de N.V.S. zijn ingediend, kan
men de indruk krijgen dat in de sigarenindustrie in de periode tot 1976
de invloed van de individuele vakbondsleden duidelijker aanwijsbaar
is dan na dat tijdvak. Men kan zich de vraag stellen 6f en zo ja in
welke mate het groter en daardoor complexer worden van de werk-
nemersorganisaties, welk proces zich in het bijzonder na 1976 heeft
voltrokken, er toe bijdraagt dat de invloed van het individuele vak-
bondslid op de besluitvorming met betrekking tot het arbeidsvoor-
waardenbeleid vermindert, respectievelijk minder zichtbaar is.

Met betrekking tot de arbeidsvoorwaardenvoorbereiding in de siga-
renindustrie valt op te merken dat tot 1977 gezamenlijke c.a.0.-wijzi-
gingsvoorstellen zijn ingediend  door  de  A.V.G., de Industriebond
N.V.V. en de C.V.A.T., welke drie organisaties zich verbonden had-
den   in   de   S.O.T. I., de Samenwerkende Organisaties Tabakverwer-
kende Industrieen. De Unie B.L.H.P. die geen deel uitmaakte van de
S.O.T.I., diende meestal afzonderlijke voorstellen in.
Nadat het C.N.V. besloten had om zijn eigen weg te gaan en niet mee
te werken aan een ontwikkeling in de richting van een fusie tussen
N.V.V., N.K.V. en C.N.V., kwam ook een einde aan het S.O.T.I.-
samenwerkingsverband. Een en ander kwam tot uiting in de indiening
van afzonderlijke voorstellen door de onderhandelende werknemers-
organisaties.

De voorstellenpakketten, welke in bijlage 2 in extenso zijn vermeld,
omvatten jaarlijks een uitvoerig aantal onderwerpen, welke ter
bespreking in de c.a.0.-onderhandelingen worden aangeboden.

Met name sinds de laatste jaren, nadat de samenwerking in de
S.O.T.I. ten einde was gekomen, worden door de vier onderhande-
lende werknemersorganisaties afzonderlijk streef- en weerstandspun-
ten met betrekking tot hun eigen voorstellen vastgesteld.
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Door op onderdelen kleine concessies te doen wordt getracht zo dicht
mogelijk bij de streefpunten te blijven.
In het overleg met de werkgevers zijn de werknemersorganisaties eens-
gezind waar dat niet het bereiken van de eigen streefpunten schaadt.
Eenheid van optreden is geen doel waarvoor tussen de werknemersor-
ganisaties op voor de betreffende vakbond hoofdzaken compromis-
sen worden gesloten, indien dat ten koste gaat van de eigen
weerstandspunten. Wel zal een bepaalde werknemersorganisatie in
sommige situaties, wanneer het totaalpakket van c.a.0.-resultaten uit
de onderhandelingen tenminste boven haar weerstandspunten blijft,
haar streefpunt met betrekking tot een bepaald onderdeel loslaten, in-
dien dit kan leiden tot het bereiken van een resultaat dat ligt boven het
weerstandspunt van de andere onderhandelende vakorganisaties.
Het gezamenlijk optrekken zolang de eigen belangen niet worden ge-
schaad, komt tot uiting in het feit dat in beginsel de eerste onderhan-
delaar van de grootste werknemersorganisatie, de Voedingsbond
F.N.V., als woordvoerder optreedt voor de standpunten voor zover
die voor alle werknemersorganisaties dezelfde zijn. De andere onder-
handelaars voeren dan het woord wanneer zij hun afwijkende mening
willen vertolken. Met betrekking tot de samenwerking tussen de vak-
bonden in de onderhandelingsdelegatie kan worden gezegd dat de
F.N.V.-bonden meestal gezamenlijk optrekken. De Voedingsbond
C.N.V. en de Unie B.L.H.P. sluiten zich, waar mogelijk, bij het
F.N.V.-standpunt aan, doch laten - zo nodig - hun eigen geluid
horen.

In de tijd van de S.O.T.I. vond regelmatig onderling overleg plaats
voorafgaand aan de onderhandelingen, zowel ter voorbereiding van
het  eisenpakket  als ter bespreking  van de onderhandelingsaanpak.
Sinds 1977 wordt geen gezamenlijk eisenpakket meer ingediend  en
vindt dus ook geen gezamenlijke voorbereiding daarvan plaats.
De strategie welke in de c.a.0.-onderhandelingen zal worden gevolgd,
wordt nagenoeg altijd gezamenlijk besproken onmiddellijk vooraf-
gaand aan de bijeenkomst met de werkgeversonderhandelingsdelega-
tie en tijdens de schorsingen van het beraad tussen de werknemerson-
derhandelingsdelegatie en de looncommissie.

In de c.a.0.-onderhandelingen wordt getracht de belangrijkste verlan-
gens te doen inwilligen door te trachten de werkgevers te overtuigen
van de redelijkheid en de billijkheid van de wensen. Veelvuldig wordt
gepoogd aan te tonen dat de sigarenindustrie met betrekking tot het
betreffende onderwerp van onderhandeling, vergeleken met andere
industrieen en bij voorkeur andere tabakverwerkende industrieen, be-
neden het gemiddelde ligt. Wanneer echter dergelijke argumenten niet
voldoende overtuigend blijken, dan wordt gezinspeeld op en in een
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laatste stadium uiteindelijk gedreigd met vormen van actie. Ik heb de
indruk dat de F.N.V.-bonden wat eerder gebruik maken van deze
pressiemiddelen dan de beide andere betrokken werknemersorgani-
saties.
Gebleken is dat dreigende acties in laatste instantie doorslaggevende
redenen zijn, waardoor een c.a.o. tot stand komt.

4. De eigenlijke c.a.0.-onderhandelingen
In deze paragraaf zullen eerst de c.a.0.-onderhandelingen worden be-
schreven zoals die tussen  1973  en 1983 feitelijk zijn verlopen. Daarna
zullen aan de hand van een voorbeeld de verschillende wijzen van on-
derhandelen worden toegelicht. Deze voorbeelden dienen ter illustra-
tie van twee in hoofdstuk V beschreven typen onderhandelingsgedrag.

4.1  Beschrijving van het feitelijke verloop van de
c.a.0.-onderhandelingen

Een  van de afspraken  van  het  in 1972 afgesloten c.a.0.-accoord  was
dat de twee voordien bestaande c.a.0.'s, te weten de ene voor het pro-
ductiepersoneel en de andere voor de beambten, zouden worden sa-
mengevoegd. Vanaf 1972 kende de sigarenindustrie dus nog maar 6tn
c.a.0.: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in de si-
garenindustrie.

Er was zo in 1973 weliswaar sprake van ttn c.a.0., maar binnen deze
c.a.o. werd in een aantal arbeidsvoorwaarden wel onderscheid ge-
maakt tussen productiepersoneel en beambten. In feite had de loon-
tabel voor het productiepersoneel een bindend karakter, terwijl de
salaristabel voor de beambten een minimum karakter had. Overigens
bestonden er binnen de categorie productiepersoneel ook nog ver-
schillende loontabellen voor zogenaamde vastgelders en voor werk-
nemers, die op premie of tarief werkten. Binnen de beambtengroep
waren er uiteenlopende salarisregelingen voor handelsreizigers, voor
administratief personeel, en voor leidinggevend en toezichthoudend
personeel. Naast verschillen in loon of salaris bestonden tussen pro-
ductiepersoneel en beambten ook beduidende verschillen in pensioen-
regelingen en in het aantal vacantiedagen. De c.a.o. was van toepas-
sing op alle werknemers - productiepersoneel en beambten - met
een inkomen lager dan de premiegrens voor de Ziektewet. Deze pre-
miegrens bedroeg  in  1973 f 32.625,--.

113



Eveneens op grond van een afspraak uit de c.a.0.-onderhandelingen
in 1972 was in de sigarenindustrie een studiecommissie in het leven ge-
roepen. Deze commissie kreeg tot taak zich te beraden over en aan
partijen advies uit te brengen omtrent de onderwerpen:- oudere werknemers, in het bijzonder van 60 jaar en ouder,
- functieclassificatie,- de relatie tussen vakbeweging, fabriekscommissie en onderne-

mingsraad, en
- een eventuele gelijkschakeling van het vacantiejaar aan het kalen-

derjaar.
De studiecommissie was samengesteld uit een kleine delegatie uit par-
tijen bij de c.a.0.
De commissie heeft partijen over de aangegeven onderwerpen van ad-
vies gediend. De commissie heeft voorts aandacht besteed aan het on-
derwerp herziening van het verouderde collectieve fabrieksreglement.
De gegeven adviezen vormden ten aanzien van die onderwerpen de
uitgangspunten voor de onderhandelingen in 1973.

In oktober 1972 hebben de vakbonden A.V.G., C.V.A.T. en de In-
dustriebond N.V.V. per aangetekend schrijven de c.a.0. opgezegd
tegen ultimo 1972, waarbij zij allen het vertrouwen uitspraken dat in
goed overleg een aansluitende nieuwe c.a.o. tot stand zou komen.

Eind december 1972 is een nota met wijzigingsvoorstellen voor de
c.a.0.1973 ingediend door de S.O.T.I., de Samenwerkende Organisa-
ties Tabakverwerkende Industrieen. Door de Unie B.L.H.P., welke
geen   lid  was  van  de  S.O.T.I.,   zijn geen wijzigingsvoorstellen   inge-
diend. De indiening van de voorstellen op het aangegeven tijdstip
houdt verband met de totstandkoming van het centraal accoord voor
1973. De vakbonden in de sigarenindustrie konden hierna hun c.a.0.-
wijzigingsvoorstellen nader concipieren. Intern, in het bijzonder in de
kringen  van  het N.V.V., moest vervolgens een raadpleging van  de af-
delingen geschieden.
Uit de brief welke de c.a.0.-wijzigingsvoorstellen van de vakorganisa-
ties begeleidde, mocht worden begrepen dat de vakbonden bereid
waren het centraal accoord voor 1973 als uitgangspunt te aanvaarden
voor het arbeidsvoorwaardenoverleg  in  1973  in de sigarenindustrie.
Wat de gewenste verbeteringen in de lonen en salarissen betreft stel-
den de vakbonden aanvankelijk voor:
- een reele verbetering van 2,5% voor alle werknemers met een mini-

mum van f 7,-- en een maximum van f 10,50 per week,
-   verhoging  van de eindejaarsuitkering  van  2,9%  naar  3,50/0,
- indexering van de minimum vacantietoeslag.

De minimum vacantietoeslag moest eerst worden aangepast aan
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het gestegen loonpeil en vervolgens extra worden verhoogd tot
f 1.200,-- voor vakvolwassenen en de jongere kostwinners. In 1972
bedroeg het minimum f 960,--.

- toepassing van een vloer in de halfjaarlijkse bijsturingen, na ver-
werking van de voorgeschreven 0,75%-drempel.
Deze  vloer  zou f 290,--  per  1 % bijsturing moeten bedragen,  ter-
wijl in 1972 in de c.a.o. voor de sigarenindustrie was uitgegaan van
f 213.-- per 10/0 prijscompensatie.

De kosten verbonden aan deze voorstellen zouden, afgezien van de
mate van de bijsturingen, uitkomen boven de door het centraal ac-
coord toegestane ruimte  van  3,50/0.

Na enige inleidende opmerkingen is door de voorzitter van de loon-
commissie in de eerste c.a.0.-bespreking aan de vertegenwoordigers
van de werknemers een nota overhandigd, waarin een eerste reactie
van de werkgevers op de c.a.0.-wijzigingsvoorstellen van werknemers-
zijde was verwoord.   Ook de looncommissie verklaarde bereid  te  zij n
te onderhandelen binnen de grenzen van de in het centraal accoord
aangegeven uitgangspunten. Door de woordvoerder namens de
S.O.T.I. zijn daarna enige schriftelijke stukken overhandigd. Deze
hadden betrekking op een vergelijking van diverse arbeidsvoorwaar-
den in een aantal tabakverwerkende bedrijven, op de variatie in be-
loningssystemen in de sigarenindustrie, en op een vergelijking tussen
de bestaande basislonen  en een mogelijke loontabel gebaseerd  op
U.G.M.-punten.44

Aan het begin van het tweede onderhandelingsgesprek overhandigden
de werkgevers aan hun tegenspelers aan de onderhandelingstafel een
paar notities met wijzigingen op tekstvoorstellen van de vakorganisa-
ties en voorts een aantal berekeningen van de kosten welke inwilliging
van de vakbondsvoorstellen met zich mee zou brengen. Het oogmerk
van deze becij feringen  was  de  door de vakbonden  (te laag) geschatte
kosten meer in overeenstemming te brengen met de vermoedelijke
werkelijkheid.

Begin februari 1973 waren in een aantal bedrijfstakken reeds c.a.o's
afgesloten, welke ook afspraken bevatten omtrent de onderwerpen
waarover in de sigarenindustrie de standpunten van werkgevers en
werknemers nog uiteenliepen.
De voornaamste geschilpunten betroffen:
- de hoogte van de vloer bij de loonsverhoging en bij de bijsturin-

gen, en
- het aanbrengen van een plafond in de initiele verbeteringen en in
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de bijsturingen.

Ook in de volgende vergaderingen werden kostenbecijferingen van
wederzijdse voorstellen en tekstontwerpen over bepaalde onderwer-
pen uitgewisseld tussen partijen.

Over de beide genoemde discussiepunten is langdurig gestreden. On-
geveer een week voor het eerste in maart 1973 afgesproken overleg
werd door de looncommissie over de geschilpunten, te weten de
kwestie 'centen of procenten' en het vraagstuk van een maximum in
loonsverhoging en bijsturing, schriftelijk een compromisvoorstel aan
de vakbonden voorgelegd. Het compromis omvatte de suggestie om
een deel van de initiele verhoging c.q. een deel van de bijsturing in een
vast bedrag per procent, en een deel procentueel - echter wel met
vloer, maar zonder plafond - uit te keren.

Begin maart werd op enige hoofdzaken een beginselaccoord bereikt.

De vakbondsdelegatie zegde toe de uitgebreide lijst van voorlopige
conclusies aan de achterban ter beoordeling en beslissing voor te leg-
gen. Van de zijde van de A.V.G., van de C.V.A.T. en van de Unie
B.L.H.P. mocht vermoedelijk een positieve reactie worden verwacht.
De Industriebond N.V.V. was van opvatting dat het pakket voorals-
nog niet kon worden geaccepteerd. Bekendmaking in het vakbondsor-
gaan van de A.V.G. van wat genoemd werd de voorlopige resultaten
van het c.a.0.-overleg en de daarop volgende krantenpubliciteit
bracht de Industriebond N.V.V. in een dwangpositie. Het ontbreken
van een plafond in de bijsturing, een van de kerneisen van de Indus-
triebond N.V.V., dreigde te leiden tot het afhaken van deze bond als
partij bij de c.a.o. Deze stellingname werd mede beinvloed door de
omstandigheid dat over deze aangelegenheid in de metaalindustrie ac-
ties waren gevoerd.

In het laatste onderhandelingsgesprek dat eind maart plaatsvond, is
een aantal onderwerpen aan de zorgen van de studiecommissie toever-
trouwd. Het opstellen van een samenvatting van de 'punten vaii over-
eenstemming' wordt naar de redactiecommissie verwezen.

Ongeveer twee maanden na afloop van de onderhandelingen kon de
Industriebond N.V.V. alsnog haar goedkeuring hechten aan de be-
reikte onderhandelingsresultaten.
Begin juni 1973 is namens alle partijen het c.a.0.-accoord voor 1973,
vergezeld van een gespecificeerde opgave van de loonkostenstijging,
ter registratie aangemeld bij het Loonbureau van het Ministerie van
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Sociale Zaken te 's-Gravenhage.45

In 1973 vergaderde de studiecommissie vijf maal over onder meer de
onderwerpen sociaal beleid, functieclassificatie, eigen risicoplan, ge-
schillen en harmonisatie en integratie van arbeidsvoorwaarden van
beambten en productiepersoneel.

In oktober 1973 werd de c.a.o. door de vakbonden opgezegd.

Op 10 januari 1974 dienden de vakbonden voorsteilen in ter wijziging
van de c.a.o. Voor de looncommissie van de N.V.S. en voor de vak-
bonden betekenden de door de regering getroffen.bindende maatrege-
len dat er voor 1974 vrijwel geen speelruimte was voor onderhandelen,
althans niet wat betreft de mate van inkomensverbetering. Maar om te
komen tot een gezamenlijke interpretatie en de toepassing van de
overheidsvoorschriften bleken er in de loop van de eerste maanden
van  1974 toch enige bijeenkomsten van partijen nodig  te  zijn.
In de tweede helft van januari 1974 besloten partijen om de c.a.0.
voorlopig te verlengen tot 1 april 1974.
In februari 1974 zijn door de A.V.G. aanvullende voorstellen inge-
diend. Onduidelijk was of deze voorstellen namens de S.O.T.I. wer-
den ingediend. Over deze voorstellen is in een studiecommissieverga-
dering tussen partijen van gedachten gewisseld.

De overheidsrichtlijnen bevatten in principe geen beperkingen  ten
aanzien van het eventueel wijzigen van c.a.0.-bepalingen indien en
voor zover die wijzigingen geen loonkostenstijging zouden veroor-
zaken.

De regering had de loonmaatregelen gefaseerd. Elke fase maakte
overleg over de interpretatie van de maatregel met het oog op een ver-
antwoorde toepassing ervan noodzakelijk.
Over de interpretatie van de toepassing van de vloer in de prijscom-
pensatie is in april 1974 overleg gevoerd tussen delegaties van partijen.
Dit overleg leidde tot overeenstemming. Vervolgens moesten zij om-
trent hun principe-accoord het oordeel vragen van hun achterban. In
juni kwam dat rond.
Eind  juni  1974  is het bereikte onderhandelingsresultaat  bij  het  Loon-
bureau aangemeld.

In  december  1974 vond tussen delegaties van partijen overleg plaats
over de wijze waarop de bijsturing per 31 december  1974 zou moeten
worden toegepast.

In oktober 1974 wisselden vertegenwoordigers van partijen in de stu-
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diecommissie van gedachten over de onderwerpen functieclassificatie
en integratie van arbeidsvoorwaarden, eigen risicoplan met betrek-
king tot de Ziektewet, het openen van de mogelijkheid voor individu-
ele vacantie, en over uitbreiding van de werkingssfeer van de c.a.0.,
welke onderwerpen als problemen voor de onderhandelingen van
1975 waren aangekondigd.46

Door de bij de c.a.o. als partijen betrokken vakbonden is in het na-
jaar 1974 de c.a.0. opgezegd.

In de herfst van 1974 waren de pogingen om te komen tot een centraal
accoord voor 1975 mislukt. Al spoedig in 1975 kwamen overal in den
lande de c.a.0.-onderhandelingen op gang.

Eind januari 1975 zijn door de Samenwerkende Organisaties in de Ta-
bakverwerkende Industrieen voorstellen ingediend tot arbeidsvoor-
waardenwijziging. Meegedeeld werd dat eventuele - niet ingrijpen-
de - aanvullende voorstellen verwacht mochten worden van de zijde
van de Industriebond N.V.V. en van de Unie B.L.H.P. Enige dagen
later volgden de aanvullende voorstellen van de Unie B.L.H.P.

Vanuit onder meer het bouwbedrij f, de metaalindustrie en de metaal-
nijverheid was al in begin 1975 bekend welke resultaten in de c.a.0.-
onderhandelingen in die bedrijfstakken - vermoedelijk - zouden
worden bereikt.

Op 18 februari 1975 is 's ochtends een begin gemaakt met het c.a.0.-
overleg. De woordvoerder van de werknemersorganisaties begon met
de mededeling dat het recente uittreden van de Unie B.L.H.P. uit het
N.K.V. geen belemmering zou betekenen voor de met de werkgevers
in de sigarenindustrie te voeren c.a.0.-onderhandelingen.
Door de looncommissie is vervolgens puntsgewijs gereageerd op de
door de vakbonden ingediende voorstellen tot arbeidsvoorwaarden-
wijzigingen respectievelijk tot invoering van nieuwe arbeidsvoorwaar-
den. Ten principale is door de werkgevers gesteld dat de ruimte voor
verbeteringen 'niet verder reikte dan 2% van het loon, voor wijziging
van zowel primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden'. Binnen die
2070-limiet kon wat de werkgevers betrof gesproken worden over de
verschillende verdelings- en aanwendingsmogelijkheden.47

Uitgangspunt bij de werkgeversonderhandelingsdelegatie was in deze

c.a.0.-onderhandelingen een duidelijke stellingname betreffende de
grenzen waarbinnen keuzen tussen aanwendingsalternatieven moge-
lijk waren. Deze stellingname was anders dan voorheen. Normaliter
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werd in de c.a.0.-onderhandelingen getracht een compromis te berei-
ken tussen de vraag van de werknemersorganisaties en het eerste aan-
bod van de werkgevers.
Van groot belang voor een zodanige standpuntbepaling met betrek-
king tot streef- en weerstandspunten is dat de limiet van de kosten (in
dit geval dus de 2070) zodanig wordt gesteld dat redelijkerwijs mag
worden verondersteld dat de tegenpartij met de hoogte van die limiet
zal willen instemmen.

Naast de opstelling met betrekking tot de kostengrens van de c.a.0.-
verbeteringen spreidde de looncommissie met betrekking tot een twee-
tal belangrijke onderwerpen een tegemoetkomende houding ten toon.
Met betrekking tot een van de onderwerpen was deze opstelling om-
geven met voorwaarden. Dit kwam aan de orde bij haar antwoord op
het vakbondsvoorstel inzake de afschaffing van de wachtdag bij ziek-
te. Wat was het geval? De c.a.0. kende sinds vele jaren, uitsluitend
voor wat betreft het uitvoerend productiepersoneel, 6tn wachtdag in-
geval van kortlopende ziektegevallen. De looncommissie had zich ja-
renlang tegen het vakbondsverlangen tot afschaffing van die ene
wachtdag verzet uit vrees voor een toeneming van het ziekteverzuim-
percentage, dus voor een verdere stijging van de daaruit voortvloeien-
de kosten. Van oordeel dat zij dat verzet niet veel langer zou kunnen
volhouden, verklaarde de looncommissie zich bereid met het afschaf-
fingsvoorstel in te stemmen mits:
-  de  vakbonden  in de bedrij fsvereniging wilden meewerken  aan

doorvoering van een eigen risico voor de sigarenfabrieken voor
wat betreft de bovenwettelijke ziektewetvoorzieningen, in casu de
afgeschafte twee wachtdagen en de bestaande suppleties op de wet-
telijke uitkeringen;

- de vakbonden tevens wilden meewerken aan afzonderlijke premie-
percentages voot productiepersoneel respectievelijk overig perso-
neel. In het bijzonder dit voorstel tot splitsing van de ziektewet-
premie was voor de vakbonden een volkomen nieuw geluid. Dat
geluid was geboren in een ledenvergadering van de N.V.S. waar
een grote meerderheid zich daar v66r had verklaard, gelet op de in
de praktijk ontstane onbillijkheden met betrekking tot de verde-
ling van de lasten van het ziekterisico. Sommige ondernemingen
hadden een zodanige structuur dat relatief veel productiepersoneel
in Belgie werkzaam was en de administratieve en stafdiensten in
Nederland waren geconcentreerd. Het ziekterisico van beide cate-
gorieen liep sterk uiteen. Bij een ongesplitste premie betekende dit
dat die bedrijven met een sterk accent in Nederland op administra-
tie en staf een relatief hoge ziektewetpremie betaalden in vergelij-
king met het ziekterisico.
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Over deze aangelegenheid is in beginsel overeenstemming tussen par-
tijen bereikt. Het vraagstuk werd ter verdere uitwerking en behande-
ling verwezen naar een delegatie van partijen.
Het andere belangrijke onderwerp van gesprek tussen partijen betrof
het streven naar beloningsintegratie op basis van functievergelijking.

De c.a.o. voor de sigarenindustrie voor het jaar 1974 bevatte onder
meer een artikel dat betrekking had op functieclassificatie. Dat artikel
opende voor individuele ondernemingen de mogelijkheid om, ingeval
de werkgever dat zou wensen, te komen tot functieclassificatie en tot
een daar op af te stemmen beloningsstructuur. Het betreffende artikel
gaf voorts nadere aanwijzingen voor de te volgen procedure en enige
uitgangspunten met het oog op de toepassing van resultaten van func-
tievergelijkend onderzoek. Het verschafte dus in de c.a.o. de opening
om tot een beloningsintegratie te komen, waarvan vereist was dat deze
in zijn effect zo nauw mogelijk zou aansluiten bij het in de onderne-
ming bestaande beloningsniveau.

De vakbonden streefden al verscheidene jaren naar gelijkwaardigheid
in behandeling van de verschillende personeelscategorieen. Daaronder
verstonden zij integratie van bestaande beloningssystemen, en wel op
basis van functievergelijking, en harmonisatie van de overige - soms
nogal uiteenlopende - arbeidsvoorwaarden. Dit streven naar integra-
tie en harmonisatie had bij de vakbonden een hoge prioriteit ge-
kregen.

De looncommissie was zich duidelijk bewust van de ernst van het vak-
bondsstreven om in het bijzonder beloningsintegratie op basis van
functieclassificatie in de sigarenindustrie te bewerkstelligen. Voorts
bestond de mogelijkheid dat de vakbonden in individuele bedrijven
aan dit streven gestalte zouden geven. Dit zou in een later stadium tot
onoverzichtelijke en verstorende consequenties voor de andere onder-
nemingen kunnen leiden. Dit zou dan toch zijn weerslag vinden in de
bedrijfstak. Bovendien zou dit de ook door de werkgevers in de be-
drijfstak van belang geachte collectiviteit kunnen schaden. Op advies
van de looncommissie is daarom door de ledenvergadering van de
N.V.S. besloten mee te werken aan het tot stand brengen van functie-
classificatie op collectieve basis. Toen dan ook de vakbonden in hun
c.a.0.-voorstellen voor 1975 het onderwerp harmonisatie en integratie
van lonen en arbeidsvoorwaarden wederom aan de orde stelden, rea-
geerde de looncommissie tijdens het c.a.0.-overleg met de mededeling
dat de N.V.S. bereid was een functievergelijkend onderzoek te Iaten
verrichten door een ter zake kundig bureau, aan te wijzen na raadple-
ging en instemming van de vakbonden. Beloofd werd deze aangele-
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genheid met voortvarendheid ter hand te nemen. Zo mogelijk in-
gaande per begin 1976 zou functieclassificatie in de sigarenindustrie
worden ingevoerd.

Na vele uren samen vergaderen, verscheidene malen afgewisseld door
intern beraad, kwam in de loop van de avond van de eerste onderhan-
delingsdag een c.a.0.-accoord tot stand - als gebruikelijk onder
voorbehoud van goedkeuring door de achterban.48

Op 8 april 1975 kon een samenvatting van de afspraken uit de c.a.0.-
onderhandelingen ter registratie worden aangeboden aan het Loonbu-
reau.

Door een delegatie van partijen zijn op basis van de overeengekomen
uitgangspunten de afspraken met betrekking tot eigen risicoplan en
premiesplitsing verder uitgewerkt. In een drietal vergaderingen bereik-
ten partijen overeenstemming over een tot in details uitgewerkte rege-
ling.

Ter voorbereiding van de invoering van functieclassificatie vond in de
studiecommissie en, nadat de contouren van de functieclassificatie
duidelijker waren geworden, in de paritair samengestelde begelei-
dingscommissie  in  de  loop  van  1975 vele malen overleg plaats tussen
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.

Eind 1975 vond voor de eerste keer geen opzegging van de c.a.0.
plaats door de vakorganisaties. Deze opzegging was niet meer nodig
aangezien in begin  1975  in  de  c.a.o. de bepaling was opgenomen  dat
geen stilzwijgende verlenging van de c.a.o. meer zou plaatsvinden. De
c.a.o. zou automatisch expireren op het eind van de contractperiode.
Gegeven de loonmaatregel moest er dus wel een afspraak worden ge-
maakt tussen werkgevers en werknemers, omdat anders een contract-
loos tijdperk zijn intrede zou doen.
In de gegeven omstandigheden van bevriezing van de lonen en andere
materiele arbeidsvoorwaarden konden partijen bij de c.a.o. voor de
sigarenindustrie weinig anders doen dan de overheidsmaatregelen
nauwgezet toepassen.
Eind december 1975 stelde de A.V.G. Voedingsbond N.K.V. mede
namens de andere werknemersorganisaties voor om de c.a.o. met zes
maanden te verlengen. Verzocht werd om wel de gebruikelijke aan-
passing van de premiegrens van de Ziektewet en andere redactionele
aanpassingen doorgang te doen vinden.
Eind januari deelde de N.V.S. na schriftelijke raadpleging van de
looncommissie aan de vakbonden mee in te stemmen met hun voor-
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stel. Een en ander betekende voor de sigarenindustrie met betrekking
tot het eerste halfjaar 1976:
- formele verlenging van de c.a.0., voorlopig tot en met 30 juni

1976;

- per 1 januari 1976 bijsturing met 4,53% met een minimum geba-
seerd op de vloer in de bijsturing zoals die reeds was vastgelegd in
de c.a.o. voor 1975;

- leeftijdsloonsverhogingen (voor jongeren) en eventuele functie-
jarenverhogingen (voor een aantal beambten) mochten vanwege
het 'bestendig gebruik' doorgang blijven vinden;

- ter zake van de toeslagen voor overwerk, ploegendienst en premie-
regelingen, mochten de methodiek en/of de berekeningsmaatsta-
ven niet worden gewijzigd.

De minimum vacantietoeslag mocht aanvankelijk niet worden ver-
hoogd. Dat wekte bij de vakbeweging veel ongenoegen en weerstand
op. De regering onderkende de redelijkheid daarvan en vond goed dat
de minimum vacantietoeslag ook met de eerder genoemde prijscom-
pensatie van 4,53% zou worden verhoogd. Ook de vier vakbonden,
partijen bij de c.a.o. voor de sigarenindustrie, verzochten schriftelijk
om verhoging van de minimum vacantietoeslag overeenkomstig het
zogenaamde vrijstellingenbesluit. Dit werd door de looncommissie
goedgekeurd. Na fiattering door de leden van de N.V.S. die schrifte-
lijk werden geraadpleegd over deze standpuntbepaling van de loon-
commissie, is dit schriftelijk aan de vakbonden meegedeeld.

De studie van beloningsintegratieplannen mocht worden voortgezet,
maar het in praktijk brengen van studieresultaten moest worden opge-
schort. Dat gaf geen problemen want zodanige resultaten waren nog
niet in zicht.

In juni 1976 stelde de A.V.G. Voedingsbond N.K.V. mede namens de
Industriebond N.V.V. een aantal verbeteringen in de arbeidsvoor-
waarden  voor de tweede helft  van  1976  voor.
Op 14 juli 1976 stelde de N.V.S. de werknemersorganisaties die be-
trokken zijn bij de c.a.o. voor de sigarenindustrie schriftelijk voor om
de c.a.o. met een half jaar te verlengen. Tevens werd een concreet
voorstel gedaan met betrekking tot de wijze van toepassing van de
loontoeslag per 1 juli 1976.
In hun brief van 28 juli 1976 reageren de F.N.V.-bonden, onder ver-
wijzing naar de loonmaatregel, met het weergeven van een principieel
standpunt. Dit kwam kort gezegd hierop neer: de vakbeweging mag
voorlopig haar meest essentiele taak, te weten vrije loononderhande-
lingen, niet uitoefenen; dan is ook geen heil te zien in overleg over de
toepassing van de voorgeschreven loonmaatregel, noch in een - for-
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mele - verlenging van de c.a.o. met wederom een half jaar.
Dat standpunt, leidend tot de consequentie van een contractloze pe-
riode, was nieuw in vergelijking met bijvoorbeeld 1974. Immers, in
begin 1974 was er ook een loonmaatregel. Maar toen vonden de
N.V.V.- en N.K.V.-bonden het desondanks wel gewenst om een c.a.0.
af te sluiten. Het motief of een van de motieven voor dit standpunt
zou kunnen zijn dat het in zo'n c.a.o. niet mogelijk zou zijn om per 31
december   1976 een prijscompensatie overeen te komen. Deze veron-
derstelling is gebaseerd op de gang van zaken bij de besprekingen over
een c.a.o. in Iici bouwbedrijf. Daar spraken de bouwbonden wel met
de werkgevers over de toepassing van de loonmaatregel en men werd
het daaromtrent eens. Daarna werd van de zijde van de F.N.V.-bon-
den gesteld dat men slechts een c.a.0. wilde afsluiten wanneer daarin
een  prijscompensatie  per 31 december  1976 zou worden geregeld.  De
loonmaatregel blokkeerde nog juist die datum. Ware dat niet het
geval geweest dan zou de loonmaatregel op zichzelf geen belemmering
zijn geweest de bouw-c.a.o. te verlengen.
Begin augustus 1976 reageerde de C.V.A.T. Voedingsbond C.N.V.
De C.V.A.T., alhoewel ten principale voor verlenging van de c.a.0.,
was niettemin bereid om zich bij een formeel contractloze periode ge-
durende de rest van het jaar 1976 neer te leggen. Ook de Unie
B.L.H.P. was deze mening toegedaan.
De N.V.S. heeft in brieven aan haar c.a.0.-partners tot uitdrukking
gebracht in beginsel een verlenging van de c.a.o. voor te staan. Maar
een contractloze periode van beperkte duur zou echter in de gegeven
omstandigheden geen overwegend bezwaar ontmoeten.
De N.V.S. was bereid om zich bij zo'n betrekkelijk korte onderbre-
king van in feite hoofdzakelijk formele aard nolens volens neer te leg-
gen.49

Vanaf 1 juli 1976 was dus in de sigarenindustrie sprake van een con-
tractloze situatie.
Formeel was er dus geen c.a.o. meer. Maar dat betekende geenszins
dat de inhoud van de arbeidsovereenkomsten van de werkgevers met
hun onderscheiden werknemers in onderling overleg zou mogen wor-
den gewijzigd. Immers de loonmaatregel, artikel  2,   lid   1,   had   de
bestaande, al of niet collectief geregelde, arbeidsvoorwaarden tussen
werkgevers en werknemers individueel bevroren. Die op de individu-
ele relatie tussen werkgever en werknemer van toepassing zijnde bepa-
lingen uit de c.a.o. worden veelal normatieve bepalingen genoemd.
De normatieve werking van een c.a.0. betekent dat 'een clausule in
een cao die arbeidsvoorwaarden bevat bestemd om bij arbeidsover-
eenkomsten in acht te nemen (lonen, opzeggingstermijnen, vormvoor-
schriften, e.d.) automatisch (zonder nadere individuele afspraak) en
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dwingend (een afwijkende individuele afspraak is nietig) doorwerkt in
een arbeidsovereenkomst gesloten door een georganiseerde werkgever
met een georganiseerde arbeider; elk beding in een arbeidsovereen-
komst tussen een georganiseerde werkgever en georganiseerde arbei-
der in strijd met een dergelijke normatieve cao-clausule is nietig en in
plaats daarvan geldt de bepaling van de cao'.50 Een c.a.0. omvat ech-
ter dikwijls ook bepalingen die niet normatief bedoeld zijn. Deze wor-
den gewoonlijk onderscheiden in obligatoire en diagonale bepalingen.
'Obligatoire bepalingen scheppen verbintenissen tussen de contracte-
rende cao-partijen onderling; diagonale tussen een der contracterende
partijen en leden van de wederpartij:5' Het belangrijkste kenmerk
van de obligatoire en diagonale bepalingen is dat zij geen deel uitma-
ken van de individuele arbeidsovereenkomsten, zulks in tegenstelling
tot de normatieve clausules. 'Het verschil tussen de obligatoire en dia-
gonale bepalingen zelf is overigens maar betrekkelijk. Of een clausule
in een cao een obligatoire of (tevens) een diagonale bepaling is, hangt
er namelijk dikwijls    van    af   of   we    te doen hebben    met
een verenigings(bedrij fstaks)cao  o f een ondernemers(ondernemings)-
cao'.52
Bakels geeft bij deze omschrijving als voorbeeld dat wanneer een
werkgeversorganisatie een c.a.0. afsluit met een vredesplichtbepaling,
deze organisatie zich hieronder tegenover de vakbonden verbindt 'om
gedurende de looptijd van de cao niet te trachten door pressie wijzi-
ging in de cao aan te brengen; in zoverre is er sprake van een obliga-
toire bepaling. Door deze bepaling zijn echter 66k de bij de vereniging
aangesloten individuele werkgevers tegenover de werknemersorgani-
saties gebonden, zodat deze vredesplichtclausule tevens een diagonale
bepaling is. Een vredesplichtclausule in een ondernemerscao is echter
per definitie slechts obligatoir, in zoverre deze werkgever uitsluitend
zichzelf tegenover de bonden verbindt'.52
Onder deze niet normatieve clausules kunnen worden begrepen de be-
palingen van de c.a.0.-sigarenindustrie betreffende de wederzijdse
verplichtingen van partijen bij de c.a.0. inzake het toezicht op de na-
leving van de normatieve bepalingen en betreffende de behandeling
van geschillen door een speciale commissie van vertegenwoordigers
van partijen.
Is de looptijd van een c.a.0. verstreken, dan staat het partijen vrij om
deze niet normatieve bepalingen in acht te blijven nemen. Dat ge-
schiedt dan op basis van vrijwilligheid, want partijen kunnen elkaar
daartoe niet meer verplichten.
De N.V.S. gaf aan de vakbonden te kennen de onderlinge samenwer-
king in de bestaande commissies en sociale instellingen normaal voort-
gang te doen vinden. Ook de vakbonden gaven blijk dezelfde gedrags-
lijn te willen volgen.

124



Ook de studie met betrekking tot de beloningsintegratie en de functie-
classificatie is, zoals eerder vermeld, voortgezet. In begeleidingscom-
missie en in studiecommissie is tussen werkgeversvertegenwoordigers
en vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties overleg ge-
voerd over de wijze waarop onderzoek zou worden verricht naar de in
de bedrijfstak voorkomende beloningen. Dit onderzoek zou als basis
dienen voor de in de nieuwe onderhandelingen af te spreken loon-
lijnen.

In  december  1976  en in januari 1977 waren voorstellen tot wijziging
van de c.a.0., welke tot 1 juli 1976 had gegolden, ingediend bij de
N.V.S. door de C.V.A.T., de Voedingsbonden.F.N.V. en de Unie
B.L.H.P. Pas tegen medio februari 1977 ontving de N.V.S. de laatste
van de series c.a. 0.-wijzigingsvoorstellen van de vakbonden. Deze
laatste voorstellen waren afkomstig van de Industriebond N.V.V.
Daarom kon eerst  op 17 februari het c.a.0.-overleg beginnen.
Vooral door de invloed van het eerder vermelde Haags Protocol van
14 februari 1977 kon na twee dagen van onderhandelingen tussen par-
tijen een principe-overeenkomst worden bereikt. Dit werd eind febru-
ari  1977  door de ledenvergadering  van  de N.V.S. goedgekeurd.  In  de
loop van maart 1977 deelden de vier bij de c.a.0. betrokken vakbon-
den mede instemming van hun achterban te hebben gekregen. Eind
april zijn de onderhandelingsresultaten bij het Loonbureau aange-
meld.  Begin  mei 1977 deelde het Loonbureau  mede  dat  de  c.a.o.  was
geregistreerd.

Begin  mei 1977 begon de looncommissie aan de voorbereiding van  de
onderhandelingen over de concretisering van de c.a.0.-afspraak dat
functieclassificatie zou worden ingevoerd in de sigarenindustrie met
ingang van 1 januari 1978.
Tegelijkertijd vond in de studiecommissie tussen delegaties van werk-
gevers en werknemers overleg plaats over het uit het onderzoek resul-
terende beeld van de in de bedrijfstak voorkomende lonen en salaris-
sen en over de andere met functieclassificatie verband houdende
c.a.0.-bepalingen.

In de laatste drie maanden van 1977 vonden over de functieclassifica-
tie en de daarin een plaatshebbende beloningsstructuur gesprekken
plaats tussen partijen. In het bijzonder vormden ook onderwerp van
gesprek de kosten voortvloeiend uit de invoering van de functieclassi-
ficatie. Tijdens deze onderhandelingen kwamen partijen onder meer
overeen een gedeelte van de invoeringskosten van de functieclassifica-
tie te dekken door middel van enige verlaging van de premie voor het
pensioenfonds, welke in gelijke mate door werkgevers en werknemers
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wordt opgebracht.
In december 1977 konden de c.a.0.-onderhandelingen over de prak-
tijk van de invoering van de functieclassificatie en de daarmee samen-
hangende herstructurering van de lonen en salarissen worden afgeslo-
ten.53

Eind december 1977 dienden de Voedingsbonden F.N.V. mede na-
mens de Industriebond N.V.V. hun c.a.0.-wijzigingsvoorstellen voor
1978 bij de N.V.S. in. Begin januari volgde nog 66n aanvullend voor-
stel van de Industriebond N.V.V. De voorstellen van de Voedings-
bond C.N.V. en van de Unie B.L.H.P. kwamen begin januari 1978
bij de N.V.S. binnen.

De eerste onderhandelingsvergadering  in  1978 had hoofdzakelijk  ten
doel de wederzijdse verlangens en standpunten nader toe te lichten. In
de volgende bijeenkomst bespraken partijen de eerste discussienota
van de looncommissie, waarin de werkgevers hun reactie op de vak-
bondsvoorstellen hadden neergelegd. Voorts werd het begrip ar-
beidsplaatsenovereenkomst door de vakbondsdelegatie nader toe-
gelicht aan de hand van hun tekstvoorstellen.
In de derde bijeenkomst kwam de tweede discussienota met tegen-
voorstellen van de looncommissie aan de orde. Na deze bijeenkomst
dienden de werkgevers hun schriftelijke tegenvoorstellen over een ar-
beidsplaatsenovereenkomst bij de werknemersorganisaties in. In de
daarop volgende vergadering is overeenstemming bereikt over de ar-
beidsplaatsenovereenkomst voor de sigarenindustrie.
Een vijfde bijeenkomst was nodig om overeenstemming te bereiken
over enkele onderwerpen waarover de standpunten nog uiteenliepen:
de extra loonsverhoging in verband met de komende B.T.W.-verho-
ging op energie, de vacantieuitbreiding, en de regeling voor vrijwillig
vervroegd uittreden.

Over het bereikte principe-accoord moest de achterban worden ge-
raadpleegd. Het bleek toen dat de leiding van de Industriebond
N.V.V. er moeite mee had dat de inhoud van de arbeidsplaatsenover-
eenkomst niet geheel overeenstemde met de daaraan door die bond
eerder gestelde eisen. Pas een maand na het bereiken van de principe-
overeenstemming legde de Industriebond N.V.V. zich bij de door alle
andere partijen vastgestelde tekst neer.
Moeilijkheden waren er voorts  van  de  kant  van  de  Unie  B.L.H.P.,
speciaal ter zake van de getroffen regeling voor vacantie-uitbreiding
met 1 dag, zij het met bepaalde uitzonderingen. Sommige beambten
kregen geen extra vacantiedag. Juist die uitzonderingen bleken voor
de leden van de Unie B.L.H.P. onaanvaardbaar. Tenslotte is er een
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tussenoplossing gevonden, maar dat kostte tijd en leidde derhalve tot
wat vertraging.

In juni 1978 - drie maanden na het bereiken van de principe-overeen-
stemming - kon het c.a.0.-accoord, voorzien van een kostenopgave,
aan het Loonbureau te Den Haag worden aangeboden. Begin juli
1978 meldde het Loonbureau dat de c.a.o. was geregistreerd.

Tussen juni en oktober 1978 is in de studiecommissie enige malen van
gedachten gewisseld over de uitwerking van de afspraken uit de c.a.0.-
onderhandelingen inzake het overleg tussen partijen op basis van de
arbeidsplaatsenovereenkomst, over de voorbereiding van een VUT-
regeling en over de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden in de be-
drij fstak.

In oktober 1978 is binnen de looncommissie overleg gevoerd over het
indienen van een aantal wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de
c.a.o. voor 1979. Besloten werd om deze wijzigingsvoorstellen in het
eerste onderhandelingsgesprek ter tafel te brengen.54

Als uitvloeisel van de afspraken voor de c.a.o. voor 1978 zijn in no-
vember en december 1978 tussen partijen onderhandelingen gevoerd
over o.a. de concrete inhoud van een regeling voor vrijwillig ver-
vroegd uittreden. Overeenstemming werd bereikt over een regeling
welke aan 63- en 64-jarigen de mogelijkheid bood om vanaf 1 januari
1979 vrijwillig vervroegd uit te treden. Ter - voorlopige - dekking
van de vermoedelijke kosten zouden de werknemers 0,2% en de werk-
gevers 0,4% bijdragen.

In de loop van januari 1979 dienden de Voedingsbonden F.N.V.,
mede namens de Industriebond N.V.V., en de Voedingsbond C.N.V.
hun voorstellen ter wijziging van de c.a.o. in bij de N.V.S. De wijzi-
gingsvoorstellen van de Unie B.L.H.P. volgden begin februari 1979.

De eerste onderhandelingsbijeenkomst tussen partijen vond half fe-
bruari plaats. In deze bespreking bracht de looncommissie een nota
ter tafel waarin een reactie was verwoord op de voorstellen van werk-
nemerszijde en waarin tevens aandacht werd geschonken aan de wijzi-
gingen welke de werkgevers wilden zien doorgevoerd in de c.a.0.
Door de werknemersdelegatie werd een overzicht met loonvergelijkin-
gen binnen de tabakssector aangeboden.
In de derde bijeenkomst, waarin een door de looncommissie voorbe-
reide aanvullende nota besproken werd, kon een principe-accoord
worden bereikt, zoals gebruikelijk onder voorbehoud van goedkeu-
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ring van die overeenkomst door de achterban.

Met betrekking tot de regeling voor vervroegd uittreden werd af-
gesproken dat vanaf 1 januari 1980 ook 62-jarigen aanspraak zouden
kunnen maken op de regeling. Wel maakten partijen de afspraak dat
zij in het najaar van 1979 de vermoedelijke kosten van uitbreiding van
de regeling alsook de tot dan toe gebleken kosten van de regeling
in 1979 zouden evalueren, in het bijzonder in het kader van de ten
principale overeengekomen kostenverdeling.
Ter berekening van de kosten was een formule afgesproken.

De Voedingsbonden F.N.V. en de Voedingsbond C.N.V. lieten in
april 1979 weten te kunnen instemmen met de bereikte principe-over-
eenkomst. Ook de vertegenwoordigers van de in de sigarenindustrie
werkzame leden van de Industriebond N.V.V. keurden het c.a.0.-ac-
coord goed. De leiding van de Industriebond N.V.V. onthield zich
echter van het afgeven van een officiele instemming daarmee. De Unie
B.L.H.P. gaf te kennen bezwaar te maken tegen den onderdeel, te
weten de uitsluiting van een gedeelte van de werknemers van het recht
op een extra vacantiedag. Nadere gedachtenwisselingen tussen delega-
ties van partijen leidden tot een voor alle partijen aanvaardbaar com-
promis met betrekking tot dit onderdeel.
Op 16 mei 1979 meldde het N.V.S.-secretariaat namens partijen het
c.a.0.-accoord, voorzien van een kostenopgave, aan bij het Loonbu-
reau. Eind mei 1979 deelde het Loonbureau mee dat de c.a.o. was ge-
registreerd krachtens wettelijk voorschrift.

In oktober 1979 begon het overleg tussen partijen over de evaluatie
van de regeling inzake vervroegd uittreden uit de sigarenindustrie
(VUS-regeling) en in het bijzonder over de dekking van de kosten van
die regeling. Het overleg werd voortgezet in november. Ook toen kon
nog geen oplossing voor het kostenvraagstuk worden bereikt.55

Begin februari 1980 dienden de Voedingsbonden   F.N.V.,   de   In-
dustriebond F.N.V. en de Voedingsbond C.N.V. hun wijzigings-
voorstellen in bij de N.V.S. Eerst op 25 februari 1980 maakte de Unie
B.L.H.P. haar c.a.0.-wijzigingsvoorstellen bekend.
Op 25 februari ook zou het overleg over de oplossing van de VUS-
problematiek worden vervolgd. De werknemersdelegatie verzocht
echter om een andere volgorde van de agenda. In het bijzonder wilden
de werknemersorganisaties, alvorens het gesprek over de VUS-rege-
ling voort te zetten, een reactie van de looncommissie vernemen over
de door hen ingediende c.a.0.-wijzigingsvoorstellen. Een dergelijk
verzoek tot agendawijziging was nog niet eerder voorgekomen.
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Dit verzoek verraste de looncommissie zodanig dat schorsing van het
beraad nodig was, waarin een eerste reactie van de looncommissie kon
worden geformuleerd.
Nadat de werkgevers hun opvattingen in het overleg tussen partijen
hadden verwoord, vervolgden partijen de besprekingen over de aan-
gelegenheden met betrekking tot de VUS-regeling.

Mede als gevolg van de in maart 1980 nog heersende onzekerheid met
betrekking tot de loonmaatregel, kon serieuze voortzetting van het
overleg over de c.a.o. voor 1980 niet plaatsvinden.

Toetsing van de c.a.0.-wijzigingsvoorstellen van de vakbonden voor
het  jaar   1980  aan  de  hand  van het Algemeen loonmatigingsbesluit
1980 gaf in april 1980 als uitslag dat een beduidend aantal voorstellen
niet kon worden gehonoreerd als gevolg van de loonmaatregel. De
belangrijkste onderwerpen waarover geen afspraken konden worden
gemaakt, betroffen loonsverbeteringen, zowel wat betreft prijscom-
pensatie in 1980 als met betrekking tot initiele verhogingen, extra va-
cantiedagen en verkorting van de arbeidsduur. De voorstellen welke
niet werden getroffen door de loonmaatregel, waren vraagstukken
met betrekking tot werkgelegenheid, deeltijd en sollicitatiecode, en
onderwerpen als snipperdagenregeling, overwerk, looptijd van de
c.a.0., toeslag voor vuil en onaangenaam werk, en prijscompensatie
per 1 januari 1981.

Gegeven de feitelijkheid van de loonmaatregel werd het overleg over
de c.a.o. voor 1980 voorlopig opgeschort.
Wel is het overleg over de VUS-problematiek voortgezet. Na zes
moeizame besprekingen kon in juni 1980 over de VUS-regeling een
principe-overeenkomst worden bereikt. De belangrijkste resultaten
van dit beginselaccoord waren:
- De VUS-regeling zou worden uitgevoerd door een daartoe op te

richten stichting.
Zowel werknemers als werkgevers zouden een grotere premiebij-
drage leveren, waardoor tot en met 1982 een sluitende financiering
van de regeling was gegarandeerd. Een niet onaanzienlijk deel van
deze bijdrage zou worden betaald door het Pensioenfonds voor de
Sigarenindustrie.

-   Vanaf  1  januari 1981 zouden 62-jarigen geen gebruik meer kunnen
maken van de VUS-regeling.

- In 1981 zouden partijen gezamenlijk bespreken op welke wijze de
regeling  ook  na  1982 zou kunnen worden gehandhaafd.

Het overleg over de c.a.o. voor 1980 werd in augustus 1980 hervat.
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Gegeven de werkingskracht van de loonmaatregel tot en met 31 de-
cember 1980 streefden de vakbonden naar een c.a. 0. waarin tevens af-
spraken zouden worden gemaakt voor na die datum, opdat realisering
van een aantal wijzigingsvoorstellen weer mogelijk zou worden: een
c.a.o. derhalve met een looptijd van minimaal 13 maanden. Noch de
vergadering van augustus noch de onderhandelingsbijeenkomst van
begin september leidden tot resultaten. De onderhandelingen werden
afgebroken. Door de vakorganisaties is in brede kring melding
gemaakt van het afbreken van de onderhandelingen. In radio-uitzen-
dingen van Omroep Brabant, in diverse dagbladen en in de vak-
bondsperiodieken is daaraan uitvoerig aandacht besteed. Voorts ver-
spreidden de Voedingsbonden F.N.V. en de Industriebond F.N.V. in
de ondernemingen een in scherpe bewoordingen gesteld pamflet.
Hierin was o.a. te lezen: 'JULLIE GAAN DIT JAAR IN KOOP-
KRACHT ACHTERUIT EN OOK VOOR VOLGEND JAAR KUN-
NEN JULLIE DIE WEL OP JE BUIK SCHRIJVEN. JULLIE EI-
SEN WORDEN AAN DE LAARS GELAPT. JULLIE KRIJGEN
NOG MINDER DAN IN ANDERE BEDRIJFSTAKKEN.
Dat is het verhaal van de werkgevers in de sigarenindustrie. Botweg
weigeren ze een fatsoenlijke c.a.o. af te sluiten. Onze verlangens zijn
niet buitensporig. En toch krijgen we een keihard 'nee' te horen'.56
Ook riepen de F.N.V.-leden van de vakbondsvertegenwoordigingen
de ondernemingsraden van de bedrijven op om het ondernemings-
raadoverleg op te schorten, indien de werkgevers de c.a.0.-onder-
handelingen niet zouden hervatten.

Prikacties van een uur werden voorbereid en in de dagbladen aange-
kondigd. Eind oktober  1980 werd een nieuwe datum voor een gesprek
over de c.a.0. vastgesteld. De acties zijn daarop opgeschort. Enkele
dagen voor de bijeenkomst ontvingen de vakbonden volgens afspraak
het nieuwe werkgeversaanbod. Tijdens het overleg van eind oktober
bleek dat wederom geen overeenstemming was te bereiken. De onder-
handelingen werden opnieuw afgebroken. De F.N.V.-bonden bena-
derden daarop de individuele bedrijven met de uitnodiging tot het
afsluiten van ondernemingsgewijze c.a.0.'s.  Ging men op deze uitno-
diging niet in, dan zouden acties worden gevoerd. Door de Voedings-
bond C.N.V. en door de Unie B.L.H.P. werden compromisvoorstel-len bij de N.V.S. ingediend om alsnog te komen tot een
bedrijfstak-c.a.0.

Tussentijds overleg tussen de voorzitter van de N.V.S. en de woord-
voerder van de F.N.V.-bonden en tussen de voorzitter van de loon-
commissie en de woordvoerder van de F.N.V.-bonden, en onderling
beraad bij de werkgevers mondden uit in een nieuw aanbod van de
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looncommissie aan de vakbonden. De vakbonden werden voorts uit-
genodigd voor een gesprek daarover op 12 november 1980. Dat nieu-
we voorstel werd o.a. gedaan om te voorkomen, dat de collectiviteit
welke de sigarenindustrie kent, wellicht doorbroken zou worden. In
dat laatste voorstel stelde de looncommissie, dat haar vtrgaande tege-
moetkomingen slechts gerealiseerd zouden kunnen worden in een
c.a.o. met een looptijd van twee jaar.

De Voedingsbonden F.N.V. en de Industriebond F.N.V. waren toen
bereid om over dit nieuwe pakket voorstellen te onderhandelen, Itiel
uitzondering van het onderdeel inzake de looptijd van de c.a.o. Zij
immers wensten vast te houden aan hun verlangens tot koopkracht-
handhaving en arbeidstijdverkorting, welke huns inziens niet anders
dan in een c.a.o. met een looptijd van 15 maanden, d.w.z. tot 1 april
1981, zouden kunnen worden gerealiseerd.
Opnieuw ontvingen de werkgevers een ultimatum, inhoudende dat zij
wederom individueel uitgenodigd zouden worden om tot een bedrijfs-
c.a.o. te komen. Mocht binnen 7 dagen dan geen genoegzaam ant-
woord hierop komen, dan zouden er stakingen uitbreken. Voor het
overige werd het c.a.0.-overleg opgeschort.
Voedingsbond C.N.V. en Unie B.L.H.P. gaven te kennen dat zij wel
bereid waren om op basis van het aanbod van de looncommissie ver-
der te praten. Na toch ook nu weer langdurige beraadslagingen over
het standpunt van de F.N.V. constateerde de looncommissie, dat de
werkgevers een keuze zouden moeten doen uit twee kwaden: het af-
sluiten van een tt duur contract, namelijk van 1 januari 1980 tot
1 april 1981, met overigens behoud van het al aangeboden pakket, of
het geconfronteerd worden met grote sociale en economische onrust
als gevolg van stakingen welke zeker zouden worden uitgeroepen.

De looncommissie heeft toen gemeend geen andere keuze te hebben
dan noodgedwongen een c.a.o. af te sluiten met een kortere looptijd
dan twee jaren. Dit is medegedeeld aan de bestuurders van de bonden,
welke zich toen bereid verklaarden om het c.a.0.-overleg op 24 no-
vember 1980 voort te zetten.
Het overleg op die datum leidde tot een principe-accoord tussen de
werkgevers en de F.N.V.-bonden. De vertegenwoordiger van de Voe-
dingsbond C.N.V. onthield zijn instemming aan dit principe-accoord,
omdat naar zijn oordeel in onvoldoende mate rekening was gehouden
met zijn voorstellen. De Voedingsbond C.N.V. zou de resultaten van
het overleg aan de achterban voorleggen. Onder de titel 'Wankel con-
tract voor de Sigaren-werknemers' is in een circulaire door de Voe-
dingsbond C.N.V. verslag gedaan van de c.a.0.-onderhandelingen.
'Jammer. Het had anders gekund. Maar door dreiging met acties, het
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onderhands inwilligen van eisen door de NVS, het zwakke koord van
de onderlinge saamhorigheid van de sigarenfabrikanten, veroorzaak-
ten te zamen een onprettige sfeer waarin deze onderhandelingen
plaatsvonden. Duidelijk is in ieder geval dat de zo lang en zo hoog ge-
prezen goede onderlinge sfeer een lelijke knauw heeft gekregen'.57
Ook de vertegenwoordiger van de Unie B.L.H.P. wilde eerst contact
met de achterban alvorens een oordeel over de resultaten uit te spre-
ken.

Medio december 1980 deelde de Unie B.L.H.P. mede in te kunnen
stemmen met de bereikte c.a.0.-resultaten.
De Voedingsbond C.N.V. gaf te kennen de c.a.o. voor de sigarenin-
dustrie voor de periode 1 januari 1980 tot 1 april 1981 niet te zullen
ondertekenen.

Op 30 januari 1981 werd het c.a.0.-accoord gemeld aan het Loonbu-
reau te Den Haag, vergezeld van een kostenopgave.

In januari en februari 1981 vond tussen delegaties van partijen overleg
plaats over een verschillende interpretatie tussen de vakbonden en de
looncommissie over de uitbreiding van de vacantierechten. De loon-
commissie was van mening dat de vacantierechten in het c.a.0.-jaar
met een halve dag waren uitgebreid. Werknemers daarentegen waren
van oordeel dat een hele vacantiedag was toegezegd.
Om geen claim te leggen op het kort daarna te voeren overleg over een
c.a.o. voor 1981/1982 besloot de looncommissie de interpretatie  van
de vakbonden te volgen. Besloten is om de hiermee verband houdende
kostenverhoging aan het Loonbureau te melden. Deze melding ge-
schiedde begin maart  1981.

Op basis van elementen uit de afspraken van het overleg tussen par-
tijen  over de c.a.o.  van 1980 heeft een werkgroep uit de looncommis-
sie een voorstel inzake de herstructurering van de lonen en salarissen
voorbereid. Op basis van die studie heeft de looncommissie een dis-
cussienota inzake de herstructurering samengesteld en overeen-
komstig de afspraak voor 1 april 1981 aan de vakbonden toegestuurd.

Eind maart dienden de Voedingsbond   F.N.V., de Industriebond
F.N.V. en de Voedingsbond C.N.V. hun c.a.0.-wijzigingsvoorstellen
bij de N.V.S. in. Begin april 1981 kwamen de c.a.0.-wijzigingsvoor-
stellen van de Unie B.L.H.P. Begin april 1981 is de eerste bijeenkomst
gehouden in het kader van de onderhandelingen voor een c.a.o. van
1 april 1981 tot 1 april 1982. Alvorens de eigenlijke c.a. 0.-onderhan-
delingen een aanvang namen, stelde men van vakbondszijde de vraag
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op welke wijze de 2,5% welke op de lonen en salarissen was ingehou-
den op grond van de loonmaatregel 1981, zou worden besteed.
In een drietal vergaderingen daarna is getracht de verschillen in de
standpunten aangaande het onderhandelingspakket te overbruggen.
Tijdens de onderhandelingen verscheen in juli 1981 in Medium, het
vakbondsorgaan van de Unie B.L.H.P., een artikel over de sigarenin-
dustrie.58 De onderhandelaar van de Unie B.L.H.P. bracht daarin als
zijn mening naar voren, dat de sigarenfabrikanten zich veel te slap
tegenover de Voedingsbonden opstelden en dat de werkgevers te vaak
door de knieen gingen voor de looneisen van de Voedingsbonden.
Ook in andere perspublicaties werd aan de uitingen van de Unie
B.L.H.P. bekendheid gegeven.59 De Voedingsbond F.N.V. gaf op het
artikel in haar vakbondskrant Bondig een reactie onder de titel 'Unie
BLHP  heult  met de vijand'.60
In deze omstandigheden begon in september 1981 de vijfde onderhan-
delingsbijeenkomst. Aan het begin van deze vergadering vormde de
opstelling van de Unie B.L.H.P. ten opzichte van de Voedingsbond
F.N.V. onderwerp van gesprek. De toelichting van de onderhandelaar
van de Unie B.L.H.P. deed de lucht tussen de betreffende organisa-
ties enigszins opklaren, maar veroorzaakte wel irritaties bij de werk-
geversdelegatie.
Met de F.N.V.-bonden en met de Voedingsbond C.N.V. werd in deze
september-vergadering betreffende de belangrijkste onderwerpen na-
genoeg overeenstemming bereikt. Een vijftal bijeenkomsten in het
laatste kwartaal van 1981 was nodig om over de resterende onderwer-
pen tot een accoord te komen en om gerezen interpretatieverschillen
op te lossen. Een onderwerp dat langdurige bespreking behoefde, be-
trof de harmonisatie van de vacantierechten. In het bijzonder de Unie
B.L.H.P. had ernstige bezwaren tegen de standpunten van de andere
vakbonden en van de werkgevers ter zake. In tegenstelling tot voor-
gaande jaren kwam op dit punt echter geen compromis tot stand.
In december 1981 liet de Unie B.L.H.P. weten geen partij te zullen
zijn bij de c.a.0., tenzij alsnog een bespreekbaar voorstel zou worden
gedaan omtrent de verlofdagenregeling. De werkgevers waren hiertoe
niet bereid.

Het accoord omtrent de c.a.o. voor het tijdvak van 1 april 1981 tot
1   april   1982  is in maart 1982 aangemeld  bij de Dienst Collectieve  Ar-
beidsvoorwaarden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid.

Ook in maart 1982 zijn aan de Nederlandse Vereniging voor de Siga-
renindustrie, de werkgeverspartij bij de c.a.0., de voorstellen van de
werknemersorganisaties voor de c.a.o. van 1 april 1982 tot 1 april
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1983 aangeboden. Partijen hebben getracht om in een kortere periode
dan voorheen een nieuwe c.a.o. af te sluiten door op voorhand een
aantal data voor de onderhandelingsbijeenkomsten te reserveren.
Hoewel men medio mei mocht veronderstellen dat de ziektewetplan-
nen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorlo-
pig in de ijskast zouden worden gezet, begonnen de onderhandelingen
inzake  de  c.a.o.  op  12  mei  1982  over de kabinetsplannen betreffende
het aanbrengen van wijzigingen in het stelsel van ziektewetuitkeringen
hetgeen voor werknemers en werkgevers van belang zou zijn. In de
eerste onderhandelingsbijeenkomst hebben de werkgevers hun voor-
stellen voor wijziging van de c.a.o. aan de wederpartij overhandigd.
Ook zijn enige kostenberekeningen inzake de effecten van het door-
gaan van de ziektewetplannen en betreffende de door de vakbonden
ingediende c.a.0.-voorstellen aangeboden. Aan het einde van de
eerste onderhandelingsdag was over een aantal onderwerpen overeen-
stemming bereikt.  In de tweede onderhandelingsronde  op  8 juni  1982
kon tussen partijen, met uitzondering van de Unie B.L.H.P., in be-
ginsel overeenstemming worden bereikt. De Unie B.L.H.P. kon om
procedurele redenen nog niet spreken van een principe-accoord. De
woordvoerder van de Unie verwachtte echter wel dat op basis van de
gemaakte afspraken ook met de Unie B.L.H.P. een c.a.o. kon wor-
den afgesloten.

Eind juni 1982 is het principe-accoord ter registratie aangemeld aan de
Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden.
Begin juli hadden alle partijen doen weten dat zij definitief accoord
waren met de c.a.o. voor de sigarenindustrie met een looptijd van
1 april 1982 tot 1 april 1983.
Op 30 juli 1982 liet het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid weten dat de c.a.o. was geregistreerd en dat deze ingevolge de
Wet op de loonvorming vanaf 31 juli 1982 in werking trad.

In  oktober  1982  is in studiegroepverband tussen delegaties overleg ge-
voerd over een aantal onderwerpen welke in het c.a.0.-overleg ter na-
dere uitwerking waren aangehouden.

Partijen bij de c.a.o. voor de sigarenindustrie hebben in juli 1982 alge-
meen verbindend verklaring van de c.a.0. aangevraagd bij het Minis-
terie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook na toelichting van
het N.V.S.-secretariaat bleef de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaar-
den van het genoemde ministerie van oordeel dat niet alle bepalingen
van de c.a.0., zoals die waren afgesproken tussen partijen, voor alge-
meen verbindend verklaring in aanmerking kwamen. Enkele bepalin-
gen waren naar de mening van de Dienst Collectieve Arbeidsvoor-
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waarden discriminerend ten opzichte van ongeorganiseerde werkne-
mers.

In  december  1982  is een aantal bepalingen van de c.a.o.  voor de  siga-
renindustrie door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
algemeen verbindend verklaard. Deze algemeen verbindend verkla-
ring gold voor de periode van 8 december 1982 tot en met 31 maart
1983.61

4.2 Voorbeelden van twee verschillende wijzen van
onderhandelen

In hoofdstuk V zijn in het bijzonder twee uiteenlopende typen onder-
handelingsgedrag beschreven: verdelend of distributief onderhande-
len en probleemoplossend of integratief onderhandelen.
Om te illustreren op welke manier deze verschillende onderhande-
lingswijzen in de praktijk gestalte krijgen, zal van elk van deze twee
typen onderhandelingsgedrag een voorbeeld worden gegeven door te
citeren uit de notulen van bijeenkomsten van partijen. Deze voorbeel-
den kunnen wellicht ook de beschrijving in hoofdstuk V van het on-
derhandelingsgedrag ondersteunen. In de voorbeelden zijn de namen
van de betreffende sprekers vervangen door hun functies.

In het eerste voorbeeld is er sprake van verdelend onderhandelen. In
dit type onderhandelingsgedrag komt de winst van de ene partij tot
stand ten koste van de andere partij. Dit voorbeeld betreft een situatie
uit de zeer moeilijk verlopen onderhandelingen voor de c.a.o. van
1  januari   1980  tot   1   april   1981.   In dit tekstgedeelte  van de notulen
gaat het over verschillende onderwerpen. Aan de bespreking van de
onderwerpen voor deze c.a.0. waren sinds februari 1980 al enige ver-
gaderingen gewijd. In de laatste bijeenkomst in november 1980 maak-
ten de vertegenwoordigers van Voedingsbond C.N.V. en Unie
B.L.H.P. bij het begin van het agendapunt 'voortzetting van het
c.a.0.-overleg' hun ongenoegen kenbaar over de wijze waarop de
c.a.0.-onderhandelingen tot dan toe waren verlopen en in het bijzon-
der over de contacten die waren gelegd tussen de werkgevers en de
F.N.V.-bonden met voorbijgaan aan de andere onderhandelende vak-
bonden. Op de gang van zaken werd door de F.N.V.-woordvoerder
en door woordvoerders van de werkgevers een toelichting gegeven.
De woordvoerder van de werkgeversonderhandelingsdelegatie, die als
voorzitter van de bijeenkomst optrad, vervolgde daarna met de woor-
den:  'Er komt een c.a.o.  tot stand, die door de Voedingsbond FNV en
de Industriebond FNV wordt doorgedrukt. Er was nauwelijks sprake
van vrijwillig tot overeenstemming komen van twee partijen. Het was
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meer  een  'keuze'  tussen  tie  geld  of je  leven:
De kosten die uit deze c.a.o. voortvloeien, zijn voor de industrie niet
verantwoord. Dat de werkgevers niettemin slikken, dat op basis van
de inhoud van  de NVS-brief van  6 november 1980 een c.a.o.  tot  stand
kan worden  gebracht,  heeft  onder andere te maken met  hun zorg voor
het behoud van de collectiviteit; dit ook in het belang van de werkne-
mers. Het behoud van deze collectiviteit heeft echter een zeer hoge
prijs. Spreker denkt ook dat de collectiviteit toch schade heeft opgelo-
pen, nu is gebleken, dat wanneer niet wordt toegegeven aan vak-
bondseisen, door bepaaide organisaties gemakkelijk tot individuele
onderhandelingen wordt besloten. De collectiviteit is broos geworden.
Hoe je er ook over denkt, feit  is dat hier en daar de vraag wordt opge-
worpen Of de Voedingsbond FNV en de Industriebond FNV door het
afdwingen van zo'n c.a.o. niet het morele recht verspelen om werkge-
vers aan te spreken op hun eventuele verantwoordelijkheid voor de
werkgelegenheid'.
Na vermelding dat wanneer afspraken zijn gemaakt over de voorstel-
len van de werkgevers, een aantal onderwerpen behandeld is, vervolgt
de woordvoerder van de looncommissie: 'Voor educatief verlof en
kort verzuim is geen ruimte voor uitbreiding:
Voorts vermeldt het verslag als reactie van de werkgevers met betrek-
king tot het onderwerp arbeidsplaatsenovereenkomst en werkgelegen-
heid: 'De NVS tracht sinds juni tot een afspraak te komen voor een
APO-vergadering. Tot op heden is dit niet gelukt. In september zijn
de financiele stukken  over het  gehele jaar  1979  naar de  leden van  het
APO-comitt gezonden; hierop is geen reactie gekomen. Er liggen
thans nieuwe stukken verzendklaar en het wachten is op een nieuwe
datum voor het APO-overleg:
En verder:
'Kan worden verwezen naar de reeds eerder ingenomen standpunten,
dat de Looncommissie niet bereid is deze arbeidsplaatsenovereen-
komst verder te individualiseren. De Looncommissie meent, dat de si-
tuatie, waarin de bedrijfstak thans verkeert, niet gunstiger is dan in de
periode waarin de arbeidsplaatsenovereenkomst werd gesloten en dat
er dus geen aanleiding is thans deze overeenkomst te wijzigen:
Ten aanzien van de verbetering van de positie van de vrouw zijn de
werkgevers 'bereid de positie van de vrouw in de bedrijfstak nader te
bezien, onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat dit niet mag leiden
tot kostenverhoging'.

Na de reactie van de werkgevers krijgt de woordvoerder van de vak-
bonden het woord. Hij zegt, dat hij 'namens de Voedingsbond FNV
en de Industriebond FNV reageert. Spreker spreekt de hoop uit, dat
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partijen vandaag tot resultaten kunnen komen op basis van het thans
voorliggende  pakket.  Spreker  wil  vooraf nog  graag  een opmerking
maken over de manier waarop deze c.a.0.-onderhandelingen zijn ge-
voerd.  Partijen  zijn  nu  reeds  11   maanden  bezig  om  tot  een  c.a.o.  te
komen. De FNV-bonden hebben deze onderhandelingen niet gevoerd
vanuit een ivoren toren, maar in nauw overleg met de leden zijn de be-
leidsvoornemens geformuleerd. De leden en de bonden hebben samen
verschillende wegen bewandeld om tot resultaten te komen. Spreker is
het dan ook volstrekt oneens met de opmerking van de voorzitter, dat
de FNV geen recht meer zou hebben de werkgevers aan te spreken op
hun verantwoordelijkheid voor de werkgelegenheid. De lonen in de si-
garenindustrie zijn zeer laag en kunnen worden beschouwd als de
laagste van Nederland. Bovendien zijn de bonden het laatste jaar ge-
confronteerd met afbraak van werkgelegenheid in de industrie:

Nadat de onderhandelingen enige uren zijn voortgegaan, onderbro-
ken door een drietal schorsingen, trekt de woordvoerder van de vak-
bonden 'zijn oorspronkelijke voorstel inzake de vloeren in en stelt
voor de  vioer in  de prijscompensatie  te  verhogen tot f 250,-- per  %  per
jaar en de vioer in de vakantietoeslag te brengen op f 2.000,-- . In dit
voorstel leveren de werknemers structureel in.
Spreker wijst er voorts op, dat er nu geen principiele verschillen meer
zijn tussen de Looncommissie en de Voedingsbond FNV en de Indus-
triebond FNV'.
Op dit voorstel reageert de voorzitter 'dat hiermee naar het oordeel
van de Looncommissie niet kan worden ingestemd. Teneinde de col-
lectiviteit te behouden is een uiterst voorstel aan de werknemersorga-
nisaties gedaan. Het verhogen van de vioeren zou een extra kostenver-
hogend effect hebben op het reeds zeer dure aangeboden pakket. Dit
is niet meer mogelijk'. De onderhandelaar van de Industriebond
F.N.V.  'merkt  op,  dat,  indien  de  overheid  geen  Loonmaatregel  zou
hebben genomen, de vioeren in de c.a.o. voor 1980 meer verhoogd
zouden zijn. Als gevolg van de Loonmaatregel is dit niet gebeurd en is
er derhalve ruimte ontstaan bij de werkgevers: Daarop herhaalt de
voorzitter 'dat de Looncommissie niet accoord kan gaan met het
laatste voorstel van de Voedingsbond FNV en de Industriebond FNV
inzake de verhoging van de vioeren in de prijscompensatie en de mini-
mum vakantietoeslag. Het gaat hierbij niet zozeer om de absolute ver-
hoging als weI om het principe van de verhoging'.

De voorzitter schorst dan op verzoek van de woordvoerder van de
vakbonden de vergadering. Na een half uur wordt de vergadering her-
opend en zegt de woordvoerder van de vakbonden 'dat de sfeer bin-
nen de onderhandelingen niet alleen is bepaald door de deelnemende
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partijen, doch ook door een derde partij, namelijk de overheid. De
bonden hebben binnen alle redelijkheid naar middelen gezocht om de
werkgevers te overtuigen van hun gelijk. Dit recht is ook neergelegd in
de wet. Voor wat betreft de aanpassing van de vloeren merkt spreker
op dat de Voedingsbond FNV en de Industriebond FNV hadden wit-
len vasthouden aan een verhoging van de vioeren van de prijscompen-
satie tot f 250,-- en de minimum vakantietoeslag tot f 2.000,--.  Spre-
ker constateert evenwel dat de werkgevers niet bereid zijn met dit at-
leszins redelijke voorstel accoord te gaan.
Het totale pakket, waarover nu overeenstemming is te bereiken, is
echter alleszins waard om bij de achterban te verdedigen. Dit zal in de
komende periode dan ook gebeuren. Spreker meent dat nu op deze
basis gesproken kan worden over een principe-accoord met de FNV-
bonden'.
De onderhandelaar van de Voedingsbond C.N.V. zegt niet gelukkig te
zijn met het thans voorliggende pakket. Hij zegt toe zijn leden objec-
tief te zullen voorlichten, maar wil geenszins spreken over een prin-
cipe-accoord met de Voedingsbond C.N.V.
Ook de onderhandelaar van de Unie B.L.H.P. zegt dat hij met zijn
beleidsorganen en zijn achterban nader overleg moet voeren over dit
pakket.

Het tweede voorbeeld is een illustratie van probleemoplossend onder-
handelen.
Het is moeilijk om in de notulen van de c.a.0.-onderhandelingsbijeen-
komsten een aaneengesloten hoeveelheid tekst van voldoende omvang
met overwegend integratief onderhandelingsgedrag te vinden. Daar-
om is gekozen voor een tekstdeel uit een vergadering van de studie-
commissie van partijen. Tijdens c.a.0.-onderhandelingen worden
soms vraagstukken verwezen naar de studiecommissie, omdat partijen
in een dergelij k verband soms oplossingen kunnen vinden   voor   be-
paalde onderwerpen, waarover in de normale c.a.0.-onderhandelings-
bijeenkomsten geen overeenstemming is te bereiken. In de studiecom-
missie kan tussen de delegaties van partijen vrijelijk van gedachten
worden gewisseld. In de bijeenkomsten van de studiecommissie kun-
nen alle deelnemers hun persoonlijk standpunt weergeven zonder het
risico te lopen daar later in de c.a.0.-onderhandelingen op te worden
'vastgepind'. Veelal kidt bespreking van een onderwerp in de studie-
commissie tot een unaniem advies aan partijen. Men moet bij dit
voorbeeld echter bedenken, dat door het kader waarin het betreffende
onderwerp wordt geplaatst, namelijk het feit dat het vraagstuk in de
studiecommissie wordt besproken, er op voorhand sprake is van een
probleemoplossende onderhandelingssituatie.62
In de onderhandelingen over de c.a.o. voor 1973 was het onderwerp
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inzake sociaal beleid aan de studiecommissie toevertrouwd. In een in
juni 1973 gehouden studiecommissievergadering is daarover  van  ge-
dachten gewisseld. Hetgeen over die aangelegenheid in de notulen is
vastgelegd, wordt in het navolgende nagenoeg integraal weergegeven.

'De voorzitter, die in de c.a.0.-onderhandelingen woordvoerder van
de werkgeversdelegatie is, zegt zich in eigen kring nog eens te hebben
georienteerd aan de hand van de nota inzake het onderwerp 'sociaal
beleid', opgesteld door de secretaris van de N. V.S. Daarbij gingen er
stemmen op die er niet gelukkig mee zijn wanneer dit onderwerp in de
c.a.o. zou worden opgenomen. Meer nog, men acht zulks overbodig,
gelet op de ruime mogelijkheden tot informatie en meespreken welke
de nieuwe Wet op de Ondernemingsraden ook op dit terrein aan de
ondernemingsraden biedt.
De achtergrond van dat standpunt is dat men van plaatsing in de
c.a.0. - zoals vakbonden verlangen - en door het op deze wijze er
direkt bij betrekken van de vakbondsvertegenwoordiging, het gevaar
vreest van ondergraving en uitholling van de ondernemingsraad.

De  woordvoerder  van  de  C.V.A.T.  zegt  die  vrees  niet  te  begrijpen.  In
de optiek van sprekers organisatie althans behoort informatie en over-
leg met betrekking tot het sociaal beleid op de allereerste plaats thuis
bij de ondernemingsraad; maar als er geen ondernemingsraad is, zal
de werkgever een en ander met de vakbondsvertegenwoordiging moe-
ten opnemen.

De  voorzitter  van  de  N. V.S.  wit  in  die  zin  het  in  de  tekstsuggestie  van
de secretaris gebruikte 'en/of' ook uitgelegd en uitgeschreven zien.
Deze uitleg is trouwens historisch bepaald.
Zoals het in het concept staat zouden in de ondernemingen, welke een
ondernemingsraad hebben, de raad dn de vakbondsvertegenwoordi-
ging met dezeUde taak worden belast. Dat zou ongetwijfeld tot onge-
wenste conflicten tussen de raad en de vakbondsvertegenwoordiging
leiden.

De   woordvoerder   van   de   Industriebond   N.V.V.   zegt   aan   zodanige
conflicten geen behoefte te hebben. Maar spreker hecht wei veel
waarde aan de term 'en/of' want het gaat, weliswaar met de onderne-
mingsraad voorop, om een nevenschikking, althans niet om achter-
stelling of meer nog het buiten spel zetten van de vakbondsvertegen-
woordiging overal waar een ondernemingsraad, soms nog weinig meer
dan op papier, bestaat. In dat geval moet de vakbondsvertegenwoor-
diging over de mogelijkheid kunnen beschikken om op te treden.
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De voorzitter zegt in eigen kring vooral ook als bezwaar te hebben
vernomen dat men uit de aandrang van vakbondszijde om een artiket
Sociaal Beleid in de c.a.o. opgenomen te krijgen wantrouwen
bespeurt tegen het instituut ondernemingsraden.
Pas sinds betrekkelijk kort is het oprichten van de ondernemingsra-
den wettelijk verplicht gesteld. Daarna zijn in alle wat grotere sigaren-
fabrieken  ondernemingsraden -  voor zover niet  reeds eerder in func-
tie - in het leven geroepen.
Laat die raden eerst eens twee jaar de tijd om goed van de grond en tot
wasdom te komen. Dan zal kunnen blijken dat die c.a.0.-bepaling
overbodig kan worden geacht.
Spreker kan zich voorstellen dat, zou een ondernemingsraad het er in-
tussen zelf geheel bij laten liggen, of er wellicht weinig behoefte aan
hebben, de vakbonden van oordeel zullen zijn dat de vakbondsverte-
genwoordiging dan maar moet gaan optreden teneinde het sociaal be-
leid uit de doeken gedaan te krijgen.
De vakbondsvertegenwoordiging zou dat dan kunnen eisen indien en
omdat het in de c.a.o. staat.

De voorzitter van de N. V.S. is het eens met de suggesties van de voor-
zitter om eerst de ontwikkeling van de ondernemingsraden op dit punt
een tweetal jaren af te wachten en aan te zien.
Het grote bezwaar aan werkgeverszijde houdt in dat men vindt dat
een artikel over sociaal beleid een motie van wantrouwen is tegen het
instituut Ondernemingsraden.

De   woordvoerder  van  de  A.  K G. ,   die  in de c.a.0.-onderhandelingen
als woordvoerder van de vakbonden optreedt, zegt dat die gedachten-
gang op zijn beurt neerkomt op een motie van wantrouwen tegen de
vakbeweging, als zou deze de ondernemingsraden aan de kant willen
retten.

De   vertegenwoordiger   van   de   Industriebond   N. V. V.   zegt   dat   dit
laatste van vakbondszijde beslist niet wordt beoogd. Wel hebben de
vakbonden gevraagd om de vakbondsvertegenwoordiging in de c.a.o.
bevoegdheid te geven - en daarmee tevens de vakbondsvertegen-
woordiging ook een stuk verantwoordelijkheid op te dragen - om
geinformeerd te worden over het sociaal beleid van de ondernemin-
gen.

Ook sprekers bond wil de ondernemingsraden bepaald niet aan de
kant zetten. Maar voor het geval dat de ondernemer op het punt van
het periodiek geven van informatie over het sociaal beleid van de on-
derneming nalatig zou blijven en gesteld dat in zo'n geval ook de on-
dernemingsraad met betrekking tot dat onderwerp inactief zou blij-
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ven, dan moet de vakbondsvertegenwoordiging zijn eigen aan de
c.a.o. te ontlenen bevoegdheid hebben en die ook mogen uitoefenen.
De vakbonden willen dus op een heel zindelijke wijze de Wet op de
Ondernemingsraden 1971  op dat punt als het ware in de c.a.o. inbou-
wen. De vakbondsvertegenwoordiging zal, teneinde haar niet achter
te stellen. dezeUde schriftelijke informatie moeten ontvangen als de
leden van de ondernemingsraden. Het verschil is, dat de leden van de
raad aan tafel zullen zitten, namelijk in de vergadering van de raad,
waar die informatie zal worden besproken.

De  woordvoerder  van  de  A.V.G.  merkt  in  dit  verband  nog  op  dat  de
vakbondsvertegenwoordiging niet de bevoegdheid heeft de onderne-
mingsraad te controleren, maar wei o.a. tot taak heeft na te gaan Of
de c.a.o. in de ondernemingen naar behoren wordt uitgevoerd. De
taak van de vakbondsvertegenwoordiging is omschreven in de c.a. 0.

De voorzitter herinnert eraan dat tijdens de c.a.0.-onderhandelingen
door de Looncommissie is toegezegd dat er ter zake van het onder-
werp sociaal beleid een zinnige raambepaling in de c.a. o. zal worden
opgenomen.  Het gaat nu om het formuleren van de inhoud daarvan.
De door de secretaris op eigen verantwoordelijkheid gemaakte tekst-
suggesties bij wijze van discussiestuk voldoet naar sprekers mening in-
houdelijk precies aan hetgeen bij de c.a.0.-onderhandelingen is afge-
sproken, even los van redactionele details.

De voorzitter van de N.V.S. zegt dat daarin naar de letter, zij het niet
zo bedoeld, de vakbondsvertegenwoordiging op uun lijn wordt gesteld
met de ondernemingsraad, namelijk door de term 'en/of'. Dat zou
een doublure opleveren en dat is bepaaid niet gewenst. Spreker her-
haalt het verlangen de ondernemingsraden ter zake van het onderhavi-
ge  onderwerp volledige prioriteit  te geven en eerst een paar jaar af te
wachten hoe het informatieve proces tussen de ondernemer en de on-
dernemingsraad zich op dit punt zal ontwikkelen.
Daar, waar geen ondernemingsraad bestaat, zal over het sociaal beleid
uiteraard slechts uitsluitend kunnen worden gesproken met de vak-
bondsvertegenwoordiging.

De  woordvoerder van de A. V.G.  heeft de  indruk dat  men aan werkge-
verszijde bang is zich aan koud water te branden. Hetgeen thans van
die kant wordt geamendeerd zou tot min of meer ernstige moeilijkhe-
den kunnen leiden, waarbij de vakbeweging nolens volens gedwongen
zou worden de inhoud van de taakstellingsbepaling voor de vak-
bondsvertegenwoordiging als hefboom te gebruiken. De vrees voor
een doublure is ongemotiveerd. De ondernemingsraad staat primair.
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Als die haar taak op dit punt naar behoren vervult zal de vakbonds-
vertegenwoordiging geen commentaar hebben Of moeilijkheden ma-
ken.

De woordvoerder van de Industriebond N.V.V. herhaalt dat de vak-
bondsvertegenwoordiging wel tezeUder tijd dezeUde schriftelijke in-
formaties zal moeten ontvangen als de ondernemingsfaad.

Een derde werkgeversvertegenwoordiger acht dit een redelijk en ac-
ceptabel verlangen, gezien de vertrouwenspositie van de vakbondsver-
tegenwoordiging'.

Na nog enige discussie, welke geen verdere nieuwe gezichtspunten
oplevert, zegt de voorzitter: 'zich als voorzitter van de Looncommis-
sie beslist te willen houden aan de tijdens de c.a.0.-onderhandelingen
gemaakte afspraken, zoals de inmiddels goedgekeurde notulen die
hebben vastgelegd.
Dat betekent dat er alsnog een raambepaling 'Sociaal Beleid' in de
c.a.o. moet komen. De inhoud daarvan moet zijn afgestemd op de
geest van de te dezer zake gevoerde discussies.

De voorzitter van de N. V.S. constateert dat daarbij vooral ook de
aandacht heeft gehad de armslag welke de Wet op de Ondernemings-
raden op dit punt aan de ondernemingsraden biedt; voorts, dat de
ondernemingsraad primair is en dat alleen daar, waar geen onder-
nemingsraad bestaat, de vakbondsvertegenwoordiging in de plaats
van de ondernemingsraad treedt.

De   woordvoerder   namens   de   Industriebond   N.V.V.   acht   het   nood-
zakelijk en redelijk dat de schriftelijke informatie zowel aan de raad
als aan de vakbondsvertegenwoordiging wordt verstrekt.
De bespreking echter van het sociaal beleid, aan de hand van dat
schriftstuk, zal primair plaatsvinden met de raad. Een doublure wordt
niet verlangd, zodat niet alsnog bespreking ervan met de vakbonds-
vertegenwoordiging behoeft plaats te vinden. Indien de onderneming
geen ondernemingsraad heeft, zal de informatie uiteraard aan de vak-
bondsvertegenwoordiging worden verstrekt en vervolgens met de vak-
bondsvertegenwoordiging worden besproken.

De derde werkgeversvertegenwoordiger zegt het wei met de woord-
voerder  van  de  Industriebond  N.V. V.  eens  te  kunnen  zijn.  Diens op-
vatting heeft de spreker met te meer belangstelling gevolgd omdat in
sommige publicaties de laatste tijd weI eens heeft doorgeschemerd als-
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of de  Industriebond  N. V. V.  de  ondernemingsraden  zou willen  torpe-
deren.

De vertegenwoordiger van de Industriebond N.V. V. zegt dat men zijn
bond  niet verantwoordelijk kan  houden voor onzin welke journalisten
soms neerschrijven.
Spreker wil categorisch verklaren dat het bondsbeleid er duidelijk en
beslist niet op gericht is de ondernemingsraden aan de kant te zetten.
Spreker zou thans de concept-tekst in het discussiestuk van de secreta-
ris van de N.V.S. ter hand willen nemen. S.,reker acht dat een -eer
doelmatig concept'.

De concepttekst wordt vervolgens doorgesproken en - waar nodig en
wenselijk - herzien.
Vervolgens concludeert de commissie dat de definitieve tekst voor het
c.a.0.-artikel 'Sociaal Beleid' geacht moet worden alsnog tot het
c.a.0.-pakket voor 1973 te behoren.

5. De afhandeling van de c.a.0.-resultaten

In de afhandeling van de c.a.0.-resultaten zijn een viertal stadia te
onderscheiden:
- de voorbereidingen met betrekking tot de redactie van de c.a.0.-

bepalingen,
- het werk van de redactiecommissie,
- de officiele aanmelding van de c.a.0.-resultaten, en
- de werkzaamheden met betrekking tot het c.a.0.-boekje.
Elk van deze stadia zal in het navolgende achtereenvolgens worden
toegelicht.

Nadat de onderhandelingen zijn afgesloten met een principe-accoord,
houdt het secretariaat van de N. V. S., dat met betrekking tot de c.a.0.-
onderhandelingen ook fungeert als secretariaat van partijen, in het
oog of door alle partijen instemming wordt verleend met de c.a.0.-
resultaten. Het secretariaat houdt partijen ook op de hoogte van de
ontwikkelingen ter zake.
Door het secretariaat worden nieuwe loontabellen berekend en voorts
teksten voor c.a.0.-bepalingen ontworpen aan de hand van de afspra-
ken uit het c.a.0.-overleg. Tijdens de c.a.0.-onderhandelingen wordt
soms uitvoerig over conceptteksten van gedachten gewisseld, zodat
wat die onderdelen betreft dan weinig werk resteert voor N.V.S.-
secretariaat en redactiecommissie. Vaker echter zijn afspraken tijdens
de c.a.0.-onderhandelingen minder uitgewerkt. Dan is het de taak van
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het N.V.S.-secretariaat om met betrekking tot die onderdelen eendui-
dige teksten te formuleren. De conceptteksten worden daarna bespro-
ken in de redactiecommissie.

De redactiecommissie stelt de nieuwe c.a.0.-bepalingen vast aan de
hand van de tekstvoorstellen van het N.V.S.-secretariaat.
Bijna elk jaar opnieuw blijkt dat over onderdelen van het c.a.0.-over-
leg kennelijk geen eenduidige afspraken zijn gemaakt. Meestal betreft
het minder belangrijke onderdelen, waaraan nauwelijks kostenconse-
quenties kleven. In gesprekken binnen de redactiecommissie wordt
dan getracht overeenstemming te bereiken. Hierbij wordt in de meeste
gevallen aan werkgeverszijde wel de voorzitter van de looncommissie
geraadpleegd. Soms echter betreft het wat belangrijker c.a.0.-onder-
werpen zoals bijvoorbeeld  in  1980 het verschil van inzicht over de toe-
kenning van een halve respectievelijk een hele vacantiedag. Alvorens
in dergelijke gevallen een tekst voor de c.a.o. kan worden vastgesteld,
vindt meestal alsnog overleg plaats tussen een delegatie van de loon-
commissie en vertegenwoordigers van werknemersorganisaties om tot
een oplossing te geraken met betrekking tot het gerezen meningsver-
schil.

De redactiecommissie bestaat uit de eerste vertegenwoordiger van de
Voedingsbond F.N.V. namens de F.N.V.-bonden, de vertegenwoor-
diger van de Voedingsbond C.N.V. en de vertegenwoordiger van de
Unie B.L.H.P., de voorzitter van de N.V.S., en de secretaris van de
N.V.S. Tot 1978 maakte ook de voorzitter van de looncommissie deel
uit  van de redactiecommissie.  Na   1978  was  dat  niet  meer het geval.
Sindsdien wordt als werkwijze gevolgd dat de voorzitter van de loon-
commissie de redactiestukken krijgt toegezonden met het verzoek om
zo nodig opmerkingen en/of aanmerkingen te maken.
Nadat de redactiecommissie haar werk heeft voltooid, resteren nog
twee aangelegenheden: de aanmelding van de c.a.0.-resultaten en het
laten drukken van het c.a.0.-boekje.

Door het secretariaat van de N.V.S. worden namens partijen bij de
c.a.o. de c.a.0.-resultaten ter registratie aangemeld bij het Loonbu-
reau. Sinds 1982 geschiedt deze aanmelding bij de Dienst Collectieve
Arbeidsvoorwaarden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid.  Bij deze schriftelijke aanmelding wordt tevens een op-
gave verstrekt van de kosten welke uit de gemaakte c.a.0.-afspraken
voortvloeien. In december 1982 is een aantal bepalingen van de c.a.0.
voor de sigarenindustrie algemeen verbindend verklaard. Ook de aan-
vrage tot de algemeen verbindend verklaring gaat namens partijen bij
de c.a.o. uit van het N.V.S.-secretariaat. De aanmelding ter registratie
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en de aanvrage tot algemeen verbindend verklaring van bepalingen
van de afgesloten c.a.0. kunnen worden beschouwd als de formele af-
sluiting van de c.a.0.-onderhandelingen. Het uitgewerkte c.a.0.-ac-
coord wordt niet officieel door of namens partijen ondertekend.

Nadat door de redactiecommissie de nieuwe c.a.0.-teksten zijn vrijge-
geven, kan opdracht gegeven worden tot het drukken van het c.a.0.-
boekje. De coordinatie van de werkzaamheden met betrekking tot het
c.a.0.-boekje ligt ook in handen van het secretariaat van de N.V.S.
Het secretariaat zorgt er ook voor dat, nadat de c.a.0.-boekjes zijn
gereed gekomen, deze in voldoende aantallen worden verstuurd zowel
naar de vakbonden als naar de ondernemingen. De vakbonden ver-
spreiden de c.a.0.-boekjes onder hun leden; de ondernemingen dra-
gen zorg voor verspreiding van de c.a.0.-boekjes onder de leiding-
gevenden en de overige medewerkers en medewerksters. Bovendien
ontvangen de leden van de ondernemingsraad een exemplaar.

145



Noten en literatuur bij hoofdstuk IV

1.  Meijers, A.A.M., De Nederlandse Sigarenindustrie. Een onderzoek naar haar economische
en sociale betekenis voor de Nederlandse volksgemeenschap; Amsterdam/Eindhoven 1949,
p. 90.

2. Wet van 15 mei 1952, Stb. 275, houdende regelen betreffende pensioen- en spaarvoorzie-
ningen (Pensioen- en spaarfondsenwet), in: Sociale verzekeringswetten, Uitgave Kluwer,
Deel 11 Werknemersverzekeringen - 8; Deventer 1981.

3. Meijers, A.A.M., a.w.; 8 92-102.
4. Meijers, A.A.M., a.w.; p. 102.
5. N.V.S.-brochure 'Arbeidsvoorwaarden sigarenindustrie 1946-1978', Eindhoven 1980,

p. 5-15.

6.  De vermeldingen in dit hoofdstuk van de wetten en koninklijke besluiten welke verschenen
zijn in Staatsblad en Staatscourant, is ontleend aan het systematische Register op Staats-
blad en Staatscourant. Wanneer het Staatsblad  van het Koninkrijk der Nederlanden  als
bron wordt gebruikt, is dit afgekort als Stbl. Wanneer de Nederlandse Staatscourant de
bron is, wordt Stcrt. als afkorting gebruikt.

7. De nota van het F.N.V. was getiteld:
Discussienota over het sociaal-economisch beleid in 1976 in het perspectief van het ko-
mende jaar, Amsterdam - Utrecht 5 april 1976.
De titel van de C.N.V.-nota luidde:
Discussienota arbeidsvoorwaardenbeleid tweede helft 1976 van het CNV, Utrecht 5 april
1976.

8.  Brief van de ministers van Sociale Zaken en van Economische Zaken van 8 juli 1976, in:
Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1975-1976, 13972 nr. 1, p. 5.

9.  Brief van de ministers van Sociale Zaken en van Economische Zaken van 8 juli 1976, in:
a.w.; p. 6.

10.   Wet  van 25 januari 1978, houdende tijdelijke voorzieningen met betrekking tot arbeids-
voorwaarden in arbeidsverhoudingen waarvoor geen collectieve arbeidsovereenkomst geldt
(Wet tijdelijke voorzieningen arbeidsvoorwaarden buiten collectieve arbeidsovereen-
komsten), in: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Jaargang 1978 Nr. 18, p. 3.

11. Wet van 25 januari 1978, houdende tijdelijke voorzieningen met betrekking tot arbeids-
voorwaarden in arbeidsverhoudingen waarvoor geen collectieve arbeidsovereenkomst geldt
(Wet tijdelijke voorzieningen arbeidsvoorwaarden buiten collectieve arbeidsovereen-
komsten), in: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Jaargang 1978 Nr. 18,
p. 2-3.

12. S.E.R. - jaarverslag 1978, p. 10.
13. Verlenging loonpauze-besluit, Stcrt. 1980 nr. 50, p. 2.
14. Uitspraak van W.H.J. Reynaerts in het artikel van Ton Crijnen, 'De FNV gedraagt zich

strikt democratisch', in: Weekblad De Tijd, 7 maart 1980, p. 10.
15. C.a.0.'s in Nederland, een systematische samenvatting van lonen en andere arbeidsvoor-

waarden in Nederland, vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten en bindende rege-
lingen, 1982 - deel 2, 's-Gravenhage 1982, p. 123.

16.  De gegevens welke in de schets van de sigarenindustrie worden genoemd, zijn - tenzij an-
ders vermeld - ontleend aan twee bronnen:
- de toespraak van Th.J.G. van Berkum, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor

de Sigarenindustrie, bij gelegenheid van de uitreiking van de VICK-prijs aan vier siga-
renfabrieken in de Kempen op 16 oktober 1981.

- een artikel over de sigarenindustrie in Het ./inancieele Dagblad, nr. 259, d.d. 24 decem-
ber 1981, p. 2.

17. Informatie van het N.V.S.-secretariaat.
18. Boomen, A.H.E.M. van den, De vraagstukken die zich bij de totstandkoming van de ge-

meenschappelijke markt voor de tabakverwerkende industrie der euromarktlanden voor-
doen; Eindhoven 1967, p. 11.

19. Boomen, A.H.E.M. van den, a.w.: p. 12.
20.  M.i.v. 16 maart 1920 werd - zoals reeds eerder vermeld - de eerste c. a.o. voor de gehele

sigarenindustrie van kracht. In 1913 werden in het Noorden en in het Zuiden aparte c.a.o's
met de werknemersorganisaties overeengekomen. (Gedenkboek, samengesteld ter gelegen-
heid van het 25-jarig bestaan van het Verbond van Vereenigingen van Sigarenfabrikanten in

146



Nederland, 15 mei 1907-15 mei 1932; Amsterdam 1932, p. 63-67.)
21.  Amelung, J., Het sigarenverbruik na de accijnswijziging van 1952, in: Economisch Statis-

tische Berichten, 40e jaargang no. 1960,5 januari 1955, p. 14.
22. Bijlage 3 geeft een overzicht van de stand van zaken in 1983.
23.   Gegevens zijn ontleend  aan de volgende bronnen:

m.b.t. 1860 en 1906: Berkum, Th.J.G. van, Toespraak bij gelegenheid van de uitreiking
van de VICK-prijs aan vier sigarenfabrieken in de Kempen d.d. 16 oktober 1981.
m.b. t. 1930: aantal ondernemingen en werknemers, in: Statistische documentatie  ten
behoeve van de detailhandel in tabaksfabrikaten; Den Haag 1958, tabel I. 1.; productie,
in: Erens, J.A.J.M. en R.A.P. van lersel, Gegevens over de Nederlandsche Sigarenin-
dustrie. Productieverhoudingen; Tilburg 1941, p. 29.
m.b.t. 1939: aantal ondernemingen, in: Berkum, P.P. van en F. de Vries, Onderzoek in-
zake maatregelen. te treffen tot herleving der sigarenindustrie in Nederland;
Rotterdam/Tilburg 1945, bijlage VII; aantal werknemers, in: Verslag van de werkzaam-
heden van de Vakgroep Sigarenindustrie 1 januari 1949-30 juni 1951; Utrecht/Eindho-
ven 1951, p. 94; productie, in: Erens, J.A.J.M. en R.A.P. van Iersel, a.w.; p. 29.
m.b.t. 1950: aantal ondernemingen en werknemers, in: Statistische documentatie ten
behoeve  van de detailhandel in tabaksfabrikaten, a.w.; productie, in: Verslag  van  de
werkzaamheden  van de Vakgroep Sigarenindustrie,  a.w.;  p.  38  en  76.
m.b.t. 1970: aantal ondernemingen en werknemers, in: Jaarverslag van de N.V.S. over
1972,  p. 48; productie, in: Tabakverwerkende industrie 1971. Productiestatistieken;
's-Gravenhage 1973, p. 18.
m.b.t. 1973: aantal ondernemingen en werknemers, in: Jaarverslag van de N.V.S. over
1973, p. 58; productie, in: Tabakverwerkende industrie 1974. Productiestatistieken; 's-
Gravenhage 1975, p. 18.
m.b.t. 1980: aantal werknemers, in: Jaarverslag van de Bedrijfsvereniging voor de Ta-
bakverwerkende Industrieen  over  1980,  p. 29; aantal ondernemingen: informatie van de
B.V.T.I.; productie, in: Tabakverwerkende industrie 1980. Productiestatistieken;
's-Gravenhage 1983, p. 29.
m.b.t. 1982: aantal ondernemingen en werknemers: informatie van de Bedrijfsvereni-
ging voor de Tabakverwerkende Industrieen; productie: informatie van het N.V.S.-
secretariaat.

24. Zie in dit verband ook bijtage 4.
25.    Bijlage 4 maakt dit duidelijk.
26. Een indicatie  van de arbeidsintensiteit  van de sigarenindustrie wordt zichtbaar in bijlage  5.
27. Jaarverslag van de Nederlandse Vereniging voor de Sigarenindustrie over 1972, p. 3-4.
28. N.V.S.-brochure 'Arbeidsvoorwaarden sigarenindustrie 1946-1978', Eindhoven  1980,  p.  5.
29.  In de loop van de onderzoeksperiode is aan twee leden van de N.V.S. dispensatie verleend

van toepassing van de c.a.o. voor de sigarenindustrie. Voorts is in 1982 een aantal bepalin-
gen van de c.a.0. algemeen verbindend verklaard, waardoor ook werknemers, in dienst van
sigarenfabrieken welke geen lid zijn van de N.V.S., onder de werkingskracht van de c.a.0.
voor de sigarenindustrie kwamen.

30.  Zie in dit verband ook: Frenkel, B.S., Jacobs, A.T.J.M. en E. Nieuwstraten-Driessen, De
structuur van het c.a.0.-overleg. Een verkenning van de wijze waarop sociale partners in
het arbeidsvoorwaardenoverleg functioneren; Alphen  aan den Rijn/Brussel  1980,  p.   171.

31. Frenkel, B.S., Jacobs, A.T.J.M. en E. Nieuwstraten-Driessen, a.w.; p. 126-128.
32. Frenkel, B.S., Jacobs, A.T.J.M. en E. Nieuwstraten-Driessen, a.w.; p. 129.
33. Voorden, W. van, Werkgeversorganisaties; een poging tot plaatsbepaling, in: Voorden,

W. van (red.), Arbeidsverhoudingen uit model. Feiten, ontwikkelingen, perspectieven;
Alphen aan den Rijn/Brussel 1981, p. 71-72.

34. Frenkel, B.S., Jacobs, A.T.J.M. en E. Nieuwstraten-Driessen, a.w.; p. 131-132.
35. Bijlage 1 maakt dit duidelijk.
36. Frenkel, B.S., Jacobs, A.T.J.M. en E. Nieuwstraten-Driessen, a.w.; p. 150.
37. Deze informatie is verzameld in de jaarlijkse uitgave:

C.A.0.'s in Nederland. Een systematische samenvatting van lonen en andere arbeidsvoor-
waarden in Nederiand, vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten en bindende rege-
lingen; 's-Gravenhage.

38. 'Wankel contract voor de Sigaren-werknemers'. circulaire nr. 834 van de Voedingsbond
CNV aan haar leden, d.d. 25-11-1980.
Wittenberg, D., De robot heeft de sigarenmaker in snel tempo vervangen, in: NRC Han-

147



delsblad d.d. 12 oktober 1982, p. 13.
39. Voorden, W. van, a.w.; p. 83.                                                                        1
40.  Shaw, M.E., Group dynamics. The psychology of small group behavior; New York  1971,

p. 73-79.

41. Informatie betreffende 1973: opgave van een medewerker van de Voedingsbond F.N.V.;
informatie aangaande 1982: opgave,an de werknemersorganisaties aan de N.V.S.

42. Frenkel, B.S., Jacobs, A.T.J.M. en E. Nieuwstraten-Driessen, a.w.; p. 51-63.
43. Frenkel, B.S., Jacobs, A.T.J.M. en E. Nieuwstraten-Driessen, a.w.; p. 68.
44. In functieclassificatiesystemen worden functies naar een aantal kenmerken gewaardeerd.

Afhankelijk van de mate waarin deze kenmerken in de betreffende functie voorkomen,
worden aan deze taakonderdelen meer of minder punten toegekend. Per kenmerk worden
deze punten vaak nog vermenigvuldigd met een wegingsfactor, omdat aan de diverse ken-
merken een verschillende waarde wordt toegekend. Sommatie van de gewogen punten per
kenmerk levert het totaal aantal functiepunten op. In de sigarenindustrie wordt een functie-
classificatiesysteem gebruikt, gebaseerd op de zogeheten Uitgebreid Genormaliseerde Me-
thode. De punten welke met behulp van dit systeem aan de functies wordt toegekend, wor-
den in de wandeling U.G.M.-punten genoemd.

45. Jaarverslag van de N.V.S. over 1973, p. 6-17.
46. Jaarverslag van de N.V.S. over 1974, p. 7-10.
47. Jaarverslag van de N.V.S. over 1975, p. 8.
48. Jaarverslag van de N. V.S. over 1975. p. 7-18.
49. Jaarverslag van de N.V.S. over 1976, p. 7-11.
50. Bakels, H.L. en L. Opheikens, Schets van het Nederlands arbeidsrecht; Deventer 1982,

P. 79.

51. Bakels, H.L. en L. Opheikens, a.w.; p. 159.
52. Bakels, H.L. en L. Opheikens, a.w.; p. 160.
53. Jaarverslag van de N.V.S. over 1977, p. 6-11.
54. Jaarverslag van de N.V.S. over 1978, p. 12-19.
55. Jaarverslag van de N.V.S. over 1979, p. 6-15.
56.  Nieuws, een speciale uitgave van de vakgroep Tabak van de Voedingsbond FNV en de In-

dustriebond FNV, met als titel 'Zo komen ze niet van ons af'.
57. 'Wankel contract voor de Sigaren-werknemers', circulaire nr. 834 van de Voedingsbond

CNV aan haar leden, d.d. 25-11-1980.
58. Sigarenindustrie. Over de schutting durven kijken, in: Medium, Uitgave van de Unie van

Beambten, Leidinggevend en Hoger Personeel, 10e jaargang nr. 7, 1981, p. 6-10.
59.  Artikel in Eindhovens Dagblad en Volkskrant op 17-7-1981; radiobericht op Omroep Bra-

bant op 17-7-1981; artikel in Het financieele Dagblad d.d.  18 en 20 juli 1981.
60. Unie BLHP heult met de vijand, in: Bondig nr. 103 d.d. 13-8-1981.
61. Nederlandse Staatscourant 1982, nr. 237.
62.  Walton, R.E. en R.B. McKersie, A behavioral theory of labor negotiations. An analysis 01'

a social interaction system; New York 1965, p 150-159.

148



V. Verband tussen de wijze van
onderhandelen en het onderwerp van
onderhandeling

1.    Inleiding

In vele onderzoeken zien wij dat binnen het begrip onderhandelen on-
derscheid wordt gemaakt in de wijze van onderhandelen.
Walton en McKersie onderscheiden: distributief onderhandelen, inte-
gratief onderhandelen, het structureren door partijen van de attitudes
ten opzichte van elkaar, en intra-organisationeel onderhandelen.1 Zij
zijn van mening dat distributief onderhandelen als de dominante acti-
viteit in de vakbond-management relatie kan worden beschouwd,
hoewel  zij ook integratief onderhandelen belangrij k achten  in  de  on-
derhandelingen tussen werknemers- en werkgeversorganisaties.
Bij Vrolijk en Timmerman zien wij de onderverdeling: verdelend on-
derhandelen, probleemoplossend onderhandelen, gemengd onderhan-
delen en intern onderhandelen.2
Bij verdelend of distributief onderhandelen gaat het om de verdeling
van een beperkte hoeveelheid goederen. De ene partij probeert zijn
deel te vergroten ten koste  van  het  deel  van de andere partij.  Bij  pro-
bleemoplossend of integratief onderhandelen lopen de belangen pa-
rallel. Winst voor de 66n betekent ook winst voor de ander of voor-
deel voor de 66n betekent tenminste geen nadeel voor de ander. De
hoeveelheid die te verdelen valt, varieert met de mate waarin de beide
partijen hun problemen weten op te lossen. Bij gemengd onderhande-
len lopen de belangen van de partijen deels parallel en staan zij deels
tegenover elkaar. Vrolijk en Timmerman voegen hieraan toe dat ver-
delend onderhandelen en probleemoplossend onderhandelen elkaar
niet verdragen, omdat de openheid en het vertrouwen dat hoort bij
probleemoplossend onderhandelen nadelig werkt bij verdelend onder-
handelen. Zij raden derhalve aan deze beide processen zoveel moge-
lijk te scheiden.
Mastenbroek laat het onderscheid tussen verdelend en probleemop-
lossend onderhandelen achterwege. Hij stelt dat onderhandelen tege-
lijkertijd distributief en integratief is. Afhankelijk van de mate waarin
de belangen van de partijen elkaar uitsluiten, komt het accent meer op
de ene danwel op de andere activiteit te liggen. Karakteristiek is het
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voortdurend balanceren in het middengebied.3 Onderhandelen wordt
in deze optiek een sociale vaardigheid, welke ligt tussen 'samenwer-
ken' en 'vechten'. Onderhandelen is te beschouwen als een samenspel
van vier activiteiten, te weten: verdelingsgerichte activiteiten, activitei-
ten die de persoonlijke relaties en het onderhandelingsklimaat bein-
vloeden, activiteiten gericht op het beYnvloeden van de machtsbalans
tussen de partijen, en activiteiten om de eigen achterban te beinvloe-
den.4

In de volgende paragraaf zal een beschrijving gegeven worden van de
verschillende manieren van onderhandelen, waarbij in het bijzonder
Walton en McKersie op de voet zullen worden gevolgd. In deze be-
schrijving ligt de nadruk op de beschrijving van distributief en inte-
gratief onderhandelen.
Mastenbroek stelt dat onderhandelen tegelijkertijd verdelend en pro-
bleemoplossend is. Inderdaad kan gezegd worden dat, afhankelijk
van het stadium waarin de onderhandelingen zich bevinden en/of af-
hankelijk van het onderwerp van bespreking, het onderhandelings-
proces zowel distributieve als integratieve elementen bevat. Ook zul-
len in onderhandelingen de twee onderhandelingsactiviteiten zich zel-
den ideaal-typisch voordoen, maar naar mijn oordeel kan in relatie tot
het onderwerp van bespreking wel de dominante activiteit worden
ontdekt.
Om deze reden acht ik een werkbaar onderscheid tussen distributief
en integratief gedrag mogelijk.
Daarna zullen de beschreven manieren van onderhandelen in verband
gebracht worden met de variabelen, welke in hoofdstuk III als rele-
vant voor het in deze studie te gebruiken onderzoeksmodel naar voren
zijn gebracht. Zowel wat betreft de inhoud als aangaande de bespre-
kingswijze van de onderwerpen, welke in de c.a.0.-onderhandelingen
aan de orde zijn geweest, zullen kenmerken worden ontwikkeld, aan
de hand waarvan de analyse kan en zal plaatsvinden.
Vanuit dit model zullen de onderwerpen uit de c.a.0.-onderhande-
lingen in de Nederlandse sigarenindustrie tussen  1973 en 1983 worden
geanalyseerd.
In de laatste paragraaf zullen de bevindingen uit de analyse beschre-
ven worden, waarbij tevens zal worden ingegaan op de relatie tussen
de onderhandelingswijze en het onderwerp van onderhandeling.

2.  Beschrijving van een tweetal onderhandelingswijzen
Het totale gedrag in onderhandelingen is volgens Walton en McKersie
onder te verdelen in vier activiteitensystemen of subprocessen, te
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weten: distributief onderhandelen, integratief onderhandelen, het
structureren door partijen van de attitudes ten opzichte van elkaar, en
intra-organisationeel onderhandelen.1
De functie van distributief onderhandelen is het oplossen van zuivere
belangenconflicten. De functie van integratief onderhandelen is om
gemeenschappelij ke   o f complementaire belangen te vinden   en   om
problemen waarmee beide partijen geconfronteerd worden, op te los-
sen.

Zowel distributief als integratief onderhandelen zijn besluitvormings-
processen, waarin twee partijen gczamcniij k bctrokken zijn.
Het structureren van de attitudes is een proces met een tweeledige
functie. Dit proces bedoelt zowel de attitudes van de participanten ten
opzichte van elkaar te beYnvloeden als invloed uit te oefenen op de re-
latie tussen de partijen welke door deze participanten worden verte-
genwoordigd.
Intra-organisationeel onderhandelen heeft het bereiken van overeen-
stemming binnen elk van de interacterende groeperingen als functie,
waarbij de verwachtingen van de achterban van de onderhandelaars
op dezelfde golflengte moeten worden gebracht met die van de onder-
handelaars.5

Sommige kwesties zijn meer aanleiding tot inherente belangenconflic-
ten dan andere. Wanneer economische doelen, zoals lonen en andere
arbeidsvoorwaarden in het geding zijn, is er vaak sprake van een ba-
sisconflict. Ook sommige aangelegenheden welke als werknemers-
rechten kunnen worden aangeduid, zoals de werknemersrechten wel-
ke de beslissingsvrijheid en de flexibiliteit van de ondernemingsleiding
verminderen, kunnen als zodanig aangemerkt worden. Andere onder-
werpen van de werknemersrechten zoals werkschema's, overplaat-
singen, enz. hebben meer een gemengd karakter, omdat zij naast
conflictmatige ook enige integratieve potentie bevatten. Anders ge-
zegd, de aangelegenheden verband houdend met de directe allocatie
van economische middelen bevatten inherente conflictmogelijkheden.
De mate van conflict aangaande werknemersrechten hangt af van het
betreffende onderwerp en van het ideologische gezichtspunt van
waaruit de ondernemingsleiding naar de vakbond kijkt. Het feit dat
bepaalde aangelegenheden vaak onderwerp van distributief onder-
handelen worden, kan zowel worden verklaard door de perceptie van
de onderhandelaar als door de aard van de aangelegenheid.6
Wanneer er problemen ontstaan kan men zeggen dat de waardensyste-
men van de twee partijen enigermate uiteenlopen. En het oplossen van
het betreffende vraagstuk vereist veelal dat een keuze wordt gemaakt
tussen de waardensystemen. Daarom ook is het feit dat de voorkeur
van de ene partij tegengesteld is aan die van de andere al vaak vol-
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doende om een probleem te scheppen. Het zal zonder nadere toelich-
ting duidelijk zijn dat de sfeer waarin de onderhandelingen tussen de
partijen verlopen, een belangrijke factor is voor de wijze waarop een
probleem al dan niet wordt opgelost.

Walton en McKersie leggen verband tussen doeleinden en tactisch ge-
drag. Zij geven aan welke specifieke strategieen of tactieken plegen te
worden gebruikt om onder gegeven omstandigheden bepaalde doelen
te bereiken.7

Bij de beschrijving van de onderhandelingswijzen zijn in het kader
van deze studie twee partijen van belang, te weten de onderhande-
lingspartij namens de werknemers en de partij welke namens de werk-
gevers onderhandelt. Wanneer over de twee partijen gesproken
wordt, zal in een of andere formulering naar deze twee partijen wor-
den verwezen. Het gezichtspunt van waaruit de beschrijving primair
geschiedt, is dat van de onderhandelingspartij namens de werkgevers.

In het navolgende zullen een aantal begrippen verband houdend met
onderhandelen nader worden uitgewerkt. De begripsomschrijvingen
zijn - tenzij anders is vermeld - ontleend aan Walton en McKersie.

Distributief onderhandelen

Het proces van collectieve onderhandelingen wordt soms de
hoeksteen genoemd in de relatie tussen ondernemingsleiding en vak-
bond.8 Distributief onderhandelen wordt dan gewoonlijk beschouwd
als de dominante activiteit in die relatie.
De vakbonden vertegenwoordigen - aldus Walton en McKersie - de
werknemers bij het vaststellen van lonen, werktijden en andere ar-
beidsvoorwaarden. En aangezien deze zaken verband houden met de
allocatie van schaarse middelen, kan gesproken worden van een be-
langenconflict tussen ondernemingsleiding en vakbonden.
Distributief onderhandelen is het beslissingsproces van twee partijen
om belangenconflicten op te lossen. De term zelf verwijst naar de acti-
viteit van het verdelen van beperkte middelen. Dat komt voor in situa-
ties waarin de ene partij wint wat de andere partij verliest. Er wordt
van uitgegaan dat iedere onderhandelaar zich 'rationeel' gedraagt,
d.w.z. zijn gedrag richt op het eigenbelang van zijn organisatie. Dit
gebeurt niet altijd. Soms kan het onderhandelingsgedrag slechts be-
grepen worden in termen van de attitudes van de partijen of de per-
soonlijke behoeften van de onderhandelaar.9
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Distributief onderhandelen is het proces waarbij iedere partij zijn aan-
deel in de 'fixed-sum payoffs' probeert te maximeren. Een belangrijk
aspect in deze competitieve 'fixed-sum, variable-share payoff'-struc-
tuur is de mogelijkheid van mislukking. Wanneer partijen er tijdens
de onderhandelingen niet in slagen om tot overeenstemming te ko-
men, kan dit tijdelijke kosten, voortvloeiend uit een staking, veroor-
zaken maar ook een blijvende verbreking van de relatie.10

Begrippen welke wij in Walton en McKersie's theorie over collectieve
· .      r      ._      .·                     __   -_  _1-/·._onderhandelingen legenkornen zijn:  voldoeningsluitclies,  waaiscitiJIi-

lijkheidsfuncties, streefpunten en weerstandspunten.
Voor ieder punt in het onderhandelingsgebied dat een onderhandelaar
als punt van overeenstemming kan kiezen, zijn er twee mogelijke uit-
komsten: de andere partij kan accoord gaan 6f hij kan niet accoord
gaan met wellicht een staking als gevolg. Wat een onderhandelaar van
de tegenpartij verlangt en wat hij werkelijk denkt te bereiken, wordt
beYnvloed door zijn voorkeuren voor mogelijke verschillende uit-
komsten van de onderhandelingen. Het begrip voldoeningsfunctie
van mogelijke uitkomsten wordt gebruikt om dit aspect van het den-
ken van onderhandelaars te karakteriseren.11 Het is in dit verband be-
langrijk om onderscheid te maken tussen objectieve waarden en sub-
jectieve voorkeuren of 'voldoeningen'.  Het zal duidelijk  zijn  dat  bij
onderhandelingen over geld c.q. over loonsverhoging niet iedere een-
heid geld of iedere gulden loonsverhoging dezelfde hoeveelheid sub-
jectieve voldoening vertegenwoordigt.12

Factoren welke de voldoeningsfunctie van de onderhandelaars na-
mens de werknemersorganisaties positief of negatief beYnvloeden, zijn
o.a.:

- de beoordeling door de vakbondsonderhandelaar van de voorkeu-
ren van zijn leden,

- de gevoeligheid van de vakbondsonderhandelaar voor de bereikte
resultaten in vergelijking met bereikte overeenkomsten elders,

- de te verwachten problemen voor de vakbondsonderhandelaar in
toekomstige onderhandelingen bij dezelfde onderneming of in ge-
lijktijdig lopende onderhandelingen met andere ondernemingen,

- het afnemen van de voldoening van loonsverhogingen welke dicht
bij de uiterste grens van de tegenpartij liggen,

- de werkgelegenheidseffecten van loonsverhogingen en de mate
waarin de vraag naar arbeid door de onderneming elastisch is.

Over de belangrij kheid   van de werkgelegenheid als factor in collec-
tieve onderhandelingen wordt zeer verschillend gedacht.13

Een aantal van bovengenoemde factoren beinvloedt ook de voldoe-
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ningsfunctie van de werkgeversonderhandelaar. Daarnaast spelen an-
dere factoren een rol, zoals (de goede reputatie van) het loonbeleid
van de onderneming hetgeen een waarde op zichzelf vertegenwoor-
digt, de bereidheid van concurrerende bedrijven om vergelijkbare
overeenkomsten af te sluiten, de mogelijkheid om de loonsverhoging
door te berekenen in de prijzen, het aandeel van de arbeidskosten in
de totale kosten en de winsten van de onderneming.
Voorts spelen zowel voor vakbond als voor onderneming de kosten
van een staking een rol, welke zou kunnen uitbreken wanneer partijen
geen overeenstemming kunnen bereiken. Deze kosten kunnen van
economische en/of van psychologische aard zijn. 14

In onderhandelingen zal een onderhandelaar het alternatief kiezen,
waarvan hij een maximale subjectieve voldoening verwacht. In het be-
oordelingsproces dat aan deze keuze voorafgaat, is belangrijk het ant-
woord op de vraag hoe groot de kans is dat het vasthouden aan een eis
op een bepaald moment zal leiden tot het inwilligen van die eis.
Hierbij kan gesteld worden dat de vakbond in verschillende situaties
een verschillende inschatting zal doen van haar kans op succes d.w.z.
op inwilliging van haar eisen.
Hoe minder voldoening de inwilliging van een eis aan de onderne-
mingsleiding geeft, des te lager zal de vakbond haar kans op succes in-
schatten. Of anders gezegd, de ondernemingsleiding zal meer geneigd
zij n te vechten voor zaken welke  zij van belang  acht.
Hoe lager de stakingskosten voor de onderneming, des te lager zal de
inschatting van de vakbond zijn van haar kans op succes. De onderne-
mingsleiding zal gemakkelijker een positie innemen welke enig risico
van een staking met zich meebrengt, indien zo'n staking niet erg kost-
baar zal zijn.
Hoe hoger de stakingskosten voor de vakbond, des te lager zal de in-
schatting van de vakbond zijn van haar kans op succes.15

Het in dit verband gebruikte begrip waarschijnlijkheidsschatting ver-
toont een grote overeenkomst met het al eerder vermelde begrip waar-
schijnlijkheidsverwachting, zoals dat door Van Hoof wordt gehan-
teerd.16 Bij het doen van voorstellen en het formuleren van eisen moe-
ten de onderhandelaars rekening houden met de haalbaarheid ervan,
d.w.z. de kans dat het voorstel door de andere partij zal worden aan-
vaard.17 Pressiemiddelen vergroten de haalbaarheid van een voorstel.
Er zijn echter ook nadelen aan verbonden, zoals bijvoorbeeld een ver-
slechtering van de relatie tussen de onderhandelende partijen.
In beslissingssituaties verschillen personen in hun handelen. Iemands
waarschijnlijkheidsschattingen omtrent de afloop van een situatie
kunnen meer of minder beYnvloed worden door zijn verlangen naar de
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afloop. Sommige personen hebben de neiging de kans op de gewenste
afloop te overschatten en om de kans op een niet gewenste afloop te
onderschatten. Een ander verschil kan gemaakt worden tussen indivi-
duen die wel of niet houden van riskante situaties.
Atkinson onderscheidt - aldus geciteerd door Walton en McKer-
sie - het motief om succes te bereiken en het motief om mislukking
te vermijden. Hij veronderstelt dat er twee soorten mensen zijn: zij in
wie de motivatie om succes te hebben groter is dan het motief om
mislukking te vermijden, en zij bij wie het omgekeerde het geval is.18

De grenzen van het onderhandelingsgebied - het gebied waarin par-
tijen tot overeenstemming kunnen komen - worden streefpunt en
weerstandspunt genoemd.
Wanneer onderhandelingspartijen voor zichzelf een uiterste grens
hebben vastgesteld, zullen zij - gekomen in een beslissend stadium
van de onderhandelingen - gedwongen worden tot het nemen van
een beslissing over hetzij tot overeenstemming komen, hetzij een sta-
king te accepteren. Walton en McKersie nu veronderstellen dat een
onderhandelaar ruim voor het beslissende tijdstip vooruitloopt op
zo'n beslissing door een voorlopig weerstandspunt te formuleren als
leidraad voor zijn gedrag aan de onderhandelingstafel.
Onderhandelingen omvatten een serie beslissingen welke leiden tot ac-
ties. Het zijn situaties waarin de onderhandelaars er naar streven om
complexe doelen te bereiken. In deze situaties kan een onderhandelaar
natuurlijk meer doen dan beginnen met een optimaal bod; hij kan het
onderhandelingsgebied waarin de uiteindelijke biedingen zullen wor-
den uitgewisseld, befnvloeden.

Men kan het gebied dat begrensd wordt door streefpunten en
weerstandspunten ook zien als een aspiratiegebied. Tijdens het ver-
loop van de onderhandelingen versmalt deze zone en nadert een punt,
maar het is juist het onderhandelingsproces zelf waaruit een onder-
handelaar zijn uiteindelijke beslissing afleidt.
Het gebied tussen de weerstandspunten van beide partijen wordt aan-
geduid als het gebied waarin een overeenkomst kan worden bereikt.
De meest voorkomende situatie is die waarin de streefpunten van
beide partijen met elkaar in strijd zijn, doch beider weerstandspunten
niet. Een schematische voorstelling zal dit verduidelijken.

Onderhandelingsstandpunt van de werkgevers:loon x                                                     loon x+y
ab c

Wij veronderstellen dat punt a het huidige loon weergeeft.
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Als de vakbonden het eerste aanbod van de werkgevers inzake loons-
verhoging zouden aanvaarden, dan zou het loon vastgesteld worden
op punt b. Dit punt is het streefpunt van de werkgevers. De werkge-
vers zijn evenwel in laatste instantie bereid de lonen te verhogen tot
maximaal punt c, welk punt het weerstandspunt van de werkgevers
genoemd wordt.

Onderhandelingsstandpunt van de vakbonden:
loon x 100Il X+y

a              d               e
Punt a stelt weer het huidige loon voor. Het doel waarnaar de vak-
bonden in de onderhandelingen streven - hun streefpunt - is vast-
stelling van het loon op punt e. Zij zijn echter bereid uiteindelijk te
accepteren dat het loon op punt d wordt vastgesteld. Deze minimum-
positie van de vakbonden is hun weerstandspunt.

Worden nu deze onderhandelingsstandpunten gecombineerd, dan
ontstaat het volgende beeld:      ,loon X                 i                i                  loon X+y

a b d c e
Het gebied met als grenzen het maximum dat de werkgevers bereid
zijn te bieden en het minimum dat de vakbonden uiteindelijk willen
accepteren, is de onderhandelingszone waarbinnen de onderhande-
laars op grond van beider onderhandelingsstandpunten overeenstem-
ming kunnen bereiken. Walton en McKersie zeggen in dit verband dat
wanneer beide partijen een goed inzicht krijgen in elkaars voldoe-
ningsfuncties, beider weerstandspunten uiteindelijk niet met elkaar in
strijd zullen zijn. Goede informatie zal de onderhandelende partijen
ervan weerhouden om hun aspiraties inzake streef- en weerstandspun-
ten te extreem vast te stellen. 19

Aan werknemerszijde wordt het doel of streefpunt bepaald door een
combinatie van drie factoren:
- de hoogste schatting van wat noodzakelijk is (voldoeningsfunctie),
- de meest optimistische verwachting van wat mogelijk is (waar-

schijnlijkheidsverwachting), en
- de gunstigste beoordeling van de eigen onderhandelingsbekwaam-

heid in vergelijking met die van de tegenstander.
Wanneer de drie factoren volledig worden gerealiseerd, dan wordt
maximaal succes bereikt.
De combinatie van de factoren: de laagste schatting van wat nodig is,
de meest pessimistische verwachting van wat mogelijk is, en de minst
gunstige beoordeling van de eigen onderhandelingsvaardigheid in ver-
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gelijking met die van de opponent, vormt het weerstandspunt. Reali-
satie hiervan zorgt voor minimaal succes.20
Op overeenkomstige wijze wordt aan werkgeverszijde het streefpunt
bepaald door de combinatie van de factoren:
- de laagste schatting van wat nodig is,
- de meest optimistische verwachting van wat mogelijk is, en
- de gunstigste beoordeling van de eigen relatieve onderhandelings-

bekwaamheid.
Het weerstandspunt wordt dan gevormd door de hoogste schatting
van wat noodzakelijk is, de meest pessimistische verwachting van wat
mogelijk is, en de minst gunstige beoordeling van de eigen onderhan-
delingsvaardigheden in vergelijking  met  die  van de andere partij,  sa-
men te voegen.

Samenvattend zien wij dus dat een aantal factoren het denken van de
onderhandelaar beYnvloedt, wanneer hij met het onderhandelingspro-
ces begint. Hij is zich bewust van de grenzen van de wederzijdse af-
hankelijkheid van partijen in hun huidige relatie. Ieder punt waarop
overeenstemming kan worden bereikt, heeft een zekere voldoenings-
functie voor hem. En voor ieder punt schat hij de waarschijnlijkheid
in dat de ander accoord zal gaan, waardoor potentiele overeenstem-
mingspunten verschillende subjectief verwachte voldoeningen voor
hem hebben. Zijn verwachtingen zijn gebaseerd op een beperkt gebied
van deze punten die relatief hoge verwachte voldoeningen hebben. Hij
identificeert een streefpunt of doel en een weerstandspunt en hij richt
zijn onderhandelingsgedrag erop om overeenstemming te bereiken
tussen deze punten.21

1n het onderhandelingsproces zijn een tweetal beynvloedingsmechanis-
men werkzaam, welke enerzijds het gebied waarbinnen overeenstem-
ming kan worden bereikt, beperken en welke er anderzijds aan mee-
werken om een overeenkomst tot stand te brengen.
Partijen trachten wijzigingen aan te brengen in elkaars perceptie van
hun voldoeningen en zij proberen om elkaars schattingen omtrent de
waarschijnlijkheid van het kiezen van een bepaalde positie te verande-
ren. Tijdens het onderhandelen zijn de onderhandelaars primair bezig
om de voldoeningsfuncties van de andere partij te schatten om deze te
veranderen.22 Pen geeft aan dat het in het onderhandelingsproces gaat
om het vervormen van de relevante factoren bij de tegenpartij. Facto-
ren die hij onderscheidt, zijn: de betekenis van de loonvoet voor de
partijen, de positieve waardering voor (permanente) uitsluiting bij
werkgevers en (permanente) staking bij vakbonden, strijdlust, kennis
over de tegenpartij en de waarschijnlijkheid van een conflict.23
Zoals gezegd, gaat het bij distributief onderhandelen enerzijds om het
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veranderen van de subjectieve voldoeningsfuncties en het
weerstandspunt van de tegenstander en anderzijds om een zodanige
communicatie dat de eigen voorkeuren en het eigen weerstandspunt
door de andere partij op zulk een wijze worden ingeschat dat dit bij-
draagt tot een resultaat welk het eigen streefpunt zo dicht mogelijk be-
nadert. De uitvoering van deze strategie geschiedt door een tactische
positiekeuze en door het verstrekken van tactische informatie. Om op
verantwoorde wijze tactisch positie te kunnen kiezen moet het
weerstandspunt van de andere partij ongeveer duidelijk zijn.
Om inzicht te krijgen in de voorkeuren en het weerstandspunt van de
tegenstander kan men op directe of indirecte wijze inlichtingen inwin-
nen. Tactisch informatie geven, zoals bijvoorbeeld het verstrekken
van selectieve inlichtingen of het voorstellen van een kleine concessie
als een belangwekkend aanbod, dient om het weerstandspunt van de
andere partij te beYnvloeden en om het eigen weerstandspunt te ver-
bergen. Hiervoor is het ook nodig om de informatieverstrekking te
bewaken, hetgeen o.a. kan plaatsvinden door het aanwijzen van 66n
woordvoerder. De hoeveelheid beschikbare tijd om te onderhandelen,
de situationele mogelijkheden en de mate van succes die de werkge-
versonderhandelaars hebben bij hun pogingen, zullen bepalen hoe ac-
tief en met welke vasthoudendheid zij blijven proberen om de percep-
tie van de vakbondsonderhandelaars te wijzigen omtrent de voldoe-
ningen die toegedacht worden aan de verschillende uitkomsten. Om-
gekeerd, de moeilijkheid welke de werkgeversonderhandelaars onder-
vinden bij het wijzigen van de perceptie van de onderhandelaars aan
werknemerszijde en de mate waarin de vakbondsonderhandelaars erin
slagen om de eigen perceptie van de werkgeversonderhandelaars te
matigen, leiden tot veranderingen in de aspiratieniveaus van de werk-
geversonderhandelaars.24
De positiekeuze tijdens onderhandelingen wordt mede banvloed door
het doen van toezeggingen en het taxeren van een waarschijnlijke af-
loop van de onderhandelingen.
Door het doen van toezeggingen beogen de werkgeversonderhande-
laars invloed uit te oefenen op de keuze van de vakbondsonderhande-
laars door beinvloeding van hun perceptie van hetgeen de werkgevers-
onderhandelaars van plan zijn te doen. Een toezegging is een verkla-
ring van bedoelingen en betekent dat de 'toezeggende' partij zich in
enigerlei vorm borg stelt voor het verloop van een toekomstige han-
delwijze. Een toezegging laat derhalve iets zien van de waarschijnlijk-
heid van een positiekeuze van de 'toezeggende' onderhandelaars. Toe-
zeggingen kunnen duidelijk en absoluut bindend zijn. Uitspraken van
onderhandelaars kunnen echter ook vaag en onzeker zijn.
Naast het doen van toezeggingen kan ook het inschatten van de waar-
schijnlijke afloop  van de onderhandelingen de keuzemogelijkheden
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van de vakbondsonderhandelaars beYnvloeden. Deze taxatie heeft be-
trekking op de verwachting van beide partijen omtrent de afloop van
de onderhandelingen. Sommige uitkomsten liggen meer voor de hand
dan andere. Dit kan berusten op bijvoorbeeld traditie of een recente
overeenkomst in een soortgelijke industrie.25
Een onderhandelaar heeft met betrekking tot zijn positiekeuze diverse
mogelijkheden. Hij kan kiezen tussen het innemen van een gematigd
of een extreem standpunt en tussen een harde of een flexibele presen-
tatie van dit standpunt. Op deze wijze ontstaan vier verschillende on-
derhandelingsposities.
Partijen proberen elkaar te overtuigen hoe belangrijk de verschillende
onderwerpen werkelijk zijn. Verduidelijking van factoren, zoals de
verschillen in percepties omtrent de sterkte van hun respectievelijke
voorkeuren en omtrent de realiteiten van stakingskosten, geeft de
basis aan waarop partijen hun weerstandspunten matigen tot het punt
waarop zij tot overeenstemming komen.26
Een onderhandelaar zal in het algemeen zijn weerstandspunt slechts
matigen als hij ervan overtuigd is dat de kosten van een conflict groter
zij n  dan  het  deel  van het onderhandelingsgebied  dat hij verliest  wan-
neer hij zijn weerstandspunt loslaat.
In onderhandelingen is de informatie welke tussen partijen wordt uit-
gewisseld, nooit volledig.
De tactieken van distributieve onderhandelingen zijn erop gericht om
de  weerstandspunten te vertroebelen  en  niet  om deze duidelijk  te
maken.27 Ook Pen wijst herhaaldelijk op de betekenis van het wekken
van een verkeerde voorstelling omtrent eigen preferenties.
Partijen trekken hun conclusies over elkaars weerstandspunten uit el-
kaars gedrag tijdens de onderhandelingen.

Wanneer de onderhandelingen in de situatie komen waarin een defini-
tieve keuze gemaakt moet worden, heeft de kans op mislukking de
meeste betekenis. Juist op dat moment, wanneer de alternatieven wer-
kelijk zijn gespecificeerd, valt de beslissing welke strategie moet wor-
den gekozen, want wanneer een staking eenmaal is uitgebroken,
nemen de onderhandelingen een andere wending.28

Integratief onderhandelen

Distributief onderhandelen is niet altijd het belangrijkste aspect van
onderhandelingen. Vaak kunnen even belangrijke doeleinden alleen
door een ander proces, te weten integratief onderhandelen, bereikt
worden. De processen distributief en integratief onderhandelen heb-
ben betrekking op verschillende activiteiten, omdat zij te maken heb-
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ben met duidelijk uiteenlopende potentiele 'payoff'-structuren.
Bij distributief onderhandelen gaat het om een vaste totale objectieve
waarde die tussen de partijen in verschillende mate kan worden ver-
deeld. De belangen van de twee partijen staan diametraal tegenover
elkaar. Over het algemeen verliest de ene partij wat de andere partij
wint. Distributief onderhandelen resulteert dan ook meestal in een
compromis.
Bij integratief onderhandelen gaat het om problemen welke mogelijk-
heden bevatten voor meer of mindere waarde-grootten die voor de
twee partijen beschikbaar kunnen komen. De meerdere waarde voor
de beide partijen behoeft niet in gelijke delen aan elk van de beide par-
tijen toe te vallen. De belangen echter zijn identiek of vallen volledig
samen. Integratief onderhandelen resulteert in een integratieve oplos-
sing, in welke mate dan ook.29
Integratief onderhandelen kan betrekking hebben op twee soorten si-
tuaties of onderwerpen. Het is mogelijk dat een alternatief of soms
zelfs diverse oplossingen van het probleem voor beide partijen in ab-
solute zin voordeel oplevert c.q. opleveren ten opzichte van hun
respectievelijke posities in de huidige situatie. Ook bestaat de moge-
lijkheid dat geen van de alternatieven voor beide partijen een verbete-
ring ten opzichte van de huidige toestand biedt, doch dat een oplos-
sing slechts voor een der partijen voordeel oplevert en voor de andere
partij niet meer dan een symbolisch offer met zich meebrengt.30

Onderwerpen inzake strikt economische waarden bevatten over het al-
gemeen veel minder integratieve mogelijkheden dan onderwerpen
aangaande de rechten en plichten van partijen. Bij geld impliceert
voordeel  voor  de ene partij verlies  voor de andere partij. Onderwer-
pen betrekking hebbend op rechten en plichten handelen veelal over
werkzekerheid. Verhoging van ancienniteitsrechten, zoals bijvoor-
beeld een langere opzegtermijn bij langer dienstverband, brengt een
vermindering van flexibiliteit van het werken met zich mee.31 De uit-
komst van de onderhandelingen over zo'n aangelegenheid kan een
tussenoplossing zijn tussen enerzijds een verbetering van de werkne-
mersrechten en anderzijds de vermindering van de slagvaardigheid
van de ondernemingsleiding. Vraagstukken welke de mogelijkheid
bieden voor een wederzijdse verbetering van de status quo, betreffen
de allocatie van overwerk en het absenteYsme.32

Integratief potentieel kan pas gebruikt worden als het ontdekt en on-
derzocht is. Een probleemoplossend model omvat drie stappen:
- de herkenning en de definitie van het probleem door middel van

uitwisseling van volledige informatie over de betreffende aangele-
genheid tussen de onderhandelende partijen,
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-  het  ontdekken en vinden van mogelijke oplossingen door middel
van het grondig en nauwkeurig vergaren van informatie over alle
alternatieven en hun gevolgen, en

- de evaluatie van de alternatieven aan de hand van door de onder-
handelaars vastgestelde criteria, waarbij de eerder gevonden mo-
gelijke oplossingen worden gerangschikt naar de bij beide partijen
bestaande voorkeuren.33

De effectiviteit van het probleemoplossend proces hangt af van de
aanwezigheid van bepaalde psychologische condities en van voor-
waarden ter zake van de beschikbaarheid van informatie.34 In het bij-
zonder hebben de voorwaarden betrekking op de motivatie van partij-
en, op de informatie en de communicatie, en op wederzijds vertrou-
wen tussen de onderhandelaars en een opbouwende sfeer tijdens de
besprekingen. Beide partijen moeten gemotiveerd zijn om het pro-
bleem op te lossen. Wenselijk hierbij is dat de participanten meer ge-
richt zijn op lange termijn oplossingen dan op het bereiken van resul-
taten op korte termijn. De onderhandelaars moeten eveneens in staat
zijn om de verbanden te zien tussen bepaalde alternatieven en hun ei-
gen doeleinden.
Degenen die deelnemen aan het probleemoplossende proces moeten
toegang hebben tot de voor iedere stap van dit proces relevante infor-
matie en zij moeten deze informatie ook mogen gebruiken. Zij moe-
ten ook voldoende taal- en communicatievaardigheden bezitten om
deze relevante informatie uit te wisselen. Het beschikken over infor-
matie is voor probleemoplossing van cruciale betekenis. Hierbij ligt
veelal de nadruk op het verzamelen van feitelijke informatie. Niet alle
leden van een organisatie hebben dezelfde toegang tot relevante infor-
matie. Zo zijn bijvoorbeeld functionarissen op een lager niveau in de
organisatie vaak beter  op de hoogte van feiten welke van belang  zij n
voor het practische functioneren van de organisatie. Daarom ook is
de samenstelling van het team dat belast is met de probleemoplossing
van belang. Belangrijk is verder de mate van vrijheid die de partici-
panten hebben om feitelijke informatie te mogen verstrekken en om
meningen naar voren te brengen tijdens het probleemoplossend pro-
ces. In het algemeen kan gezegd worden dat het integratief onderhan-
delingsproces beter verloopt naarmate de informatiestroom vrijer is.
In een opbouwende sfeer worden de participanten aangemoedigd zich
spontaan te gedragen en behoeven zij niet beducht te zijn voor sanc-
ties. Defensief gedrag aan werkgeverszijde heeft de neiging om weder-
kerig defensieve houdingen bij de vakbondsonderhandelaars op te
roepen. Als wederzijds vertrouwen ontbreekt, zal degene die informa-
tie verstrekt deze informatie controleren of zelfs opzettelijk foutief
communiceren. Alle participanten moeten er voldoende vertrouwen
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in hebben dat de wederzijdse informatie alleen zal worden gebruikt
voor de oplossing van het voorliggende probleem, en niet voor andere
doeleinden zoals bijvoorbeeld distributieve onderhandelingen. We-
derzijds vertrouwen en een opbouwende gesprekssfeer leiden ook tot
een vollediger en nauwkeuriger ontvangst van probleem-relevante
communicatie. Bij participanten die zich bedreigd voelen of bang
zijn, vermindert de doelmatigheid van het ontvangen van informatie.
Voorts is een zekere mate van discretie over het verloop van de onder-
handelingen nodig. Notulen kunnen een vrije discussie bemoeilijken.
In een klimaat van samenwerking is het ook mogelijk om elkaars
ideeen te horen en te beoordelen en om percepties en opvattingen te
toetsen en eventueel bij te stellen.35 Festinger wijst op een verschijnsel
dat in verband met de informatieverzameling ten behoeve van de
standpuntbepaling van partijen van belang is. Een mens tracht een in-
terne harmonie in stand te brengen en te houden tussen zijn menin-
gen, attitudes, kennis en waarden.36 Dit brengt met zich mee dat men
de neiging heeft om die informatie te vergeten welke dissonantie ver-
oorzaakt.37 Onderzoek heeft voorts uitgewezen dat mensen voorkeur
hebben voor consonante informatie boven dissonante informatie.38

Integratief onderhandelen moet beschouwd worden als een proces,
waarvan het eindstadium niet bij voorbaat vaststaat. Zo is het moge-
lijk dat partijen niet verder komen dan bijvoorbeeld het definieren
van het probleem, maar zij kunnen bijvoorbeeld ook alle stappen van
het probleemoplossend model doorlopen en uiteindelijk een gezamen-
lijk voordeel bereiken. Er kan dus in verschillende mate vooruitgang
worden geboekt. Het staat echter vast dat de kwaliteit van de eventu-
ele beslissing afhangt van de prestaties tijdens iedere stap van het pro-
ces: de nauwkeurigheid van de formulering van het probleem, de crea-
tiviteit bij het vinden van alternatieven, de grondigheid waarmee in-
formatie wordt verzameld over de alternatieven en hun gevolgen, en
de mate van duidelijkheid over de voorkeuren van beide partijen. De
aard van de beslissing hangt af van een veelheid van gedragingen.
Naast de eerder vermelde factoren als 'nauwkeurigheid', 'verbeel-
dingskracht', 'grondigheid' en 'duidelijkheid' hangen prestaties in-
zake probleemoplossing in het kader van c.a.0.-onderhandelingen
ook voor een belangrijk deel af van de wijze waarop een onderhande-
laar een aantal dilemma's behandelt die veroorzaakt worden door de
gelijktijdig optredende - maar soms tegenstrijdige - eisen, welke de
integratieve en distributieve onderhandelingsprocessen aan hem stel-
len.39
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Gemengd integratief en distributief onderhandelen

In c.a.0.-onderhandelingen komen, afgezien van de duidelijk op geld
waardeerbare arbeidsvoorwaarden, betrekkelijk weinig onderwerpen
voor met een zuiver conflictkarakter. Ook is het aantal onderwerpen
met mogelijkheden tot direct voordeel voor beide partijen beperkt.
Wanneer onderwerpen belangrijke elementen van conflict dn belang-
rijke mogelijkheden tot integratie bevatten, karakteriseren Walton en
McKersie die situatie als gemengd.
Gemengd onderhandelen is een complexe combinatie van de twee on-
derhandelingsprocessen. Het proces omvat een 'variable-sum,
variable-share payoff'-structuur.
Distributief onderhandelen veronderstelt weinig of geen veranderlijk-
heid in de som die voor partijen beschikbaar is. Integratief onderhan-
delen veronderstelt geen problemen in de toewijzing van de delen aan
de beide partijen. Gemengd onderhandelen veronderstelt deze facet-
ten wel. In de gemengde situatie heeft elke partij de keuze tussen ener-
zijds proberen oplossingen te vinden met de grootst mogelijke totale
waarde en anderzijds trachten een resultaat te bereiken met een klei-
nere totale waarde maar welke de eigen partij wel een relatief hogere
individuele uitkomst oplevert.
Wanneer de totale som eenmaal is vastgesteld, dan zijn onderhande-
lingen per definitie distributief.40

Gemengd onderhandelen kent dus twee niveaus. Binnen deze niveaus
moet voorts een strategie ten aanzien van de verdeling worden geko-
zen. Er ontstaan zo vier complexe strategieen:
- een integratieve strategie om het gezamenlijke voordeel te vergro-

ten en een relatief zachte strategie bij de allocatie van de delen,
- een vaste som keuze, gevolgd door harde onderhandeling over de

toewijzing van de som, d.w.z. een consistent distributieve of com-
petitieve orientatie,

- een vaste som keuze, gevolgd door een zachte onderhandelings-
strategie bij de verdeling van de som, en

- een integratieve strategie om het gezamenlijke voordeel te vergro-
ten en een harde - distributieve - onderhandelingsstrategie om
het leeuwendeel van het gezamenlijk voordeel te verwerven.41

Integratief onderhandelen is voorzichtig en onderzoekend en veron-
derstelt een open wederzijdse communicatie, terwijl distributief on-
derhandelen doelgericht en berekenend is en gebaat is bij gerichte en
gecontroleerde informatieverstrekking. De overschakeling van inte-
gratieve naar distributieve besluitvormingsprocessen is moeilijk, juist
omdat wat een onderhandelaar in de discussie naar voren heeft ge-
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bracht om  voor een bepaald onderwerp het grootst mogelijke geza-
menlijke voordeel vast te stellen, zijn positie in de onderhandeling
over de verdeling van dat voordeel kan verzwakken. Mede daarom
kan de als vierde genoemde onderhandelingsstrategie inzake gemeng-
de onderwerpen niet gemakkelijk worden uitgevoerd.42 Integratief on-
derhandelen vereist voorts dat alleen 'serieuze' onderwerpen worden
besproken, terwijl bij distributieve onderhandelingen ook onderwer-
pen kunnen worden behandeld die niet echt belangrijk zijn. 'Includ-
ing extra items can be a tactic for concealing his true utilities or for
creating some 'trading horses'.'43

Gemengde onderhandelingen kunnen resulteren in hetzij een compro-
mis hetzij een integratieve uitkomst, afhankelijk van de orientatie van
de onderhandelaars en hun tactische benadering van het onderwerp.44
In distributieve onderhandelingen viert de competitie hoogtij. De par-
tijen werken slechts samen omdat en in zoverre de tussen hen bestaan-
de relatie in stand moet blijven. In integratieve onderhandelingen
waarbij gezocht wordt naar oplossingen van gezamenlijk belang, is
voorzichtigheid geboden en moet de competitie gematigd worden.
Naast een goede informatiestroom is bij integratieve onderhandelin-
gen belangrijk dat men voldoende tijd heeft om te onderhandelen. In
gemengde onderhandelingen zijn samenwerking en competitie met el-
kaar verbonden door het zoeken naar zoveel mogelijk oplossingen.
Gezamenlijk werken beide partijen eraan om een maximale totale
waarde te bereiken, maar zij zijn ook competitief bezig om zichzelf te
verzekeren van hoge individuele uitkomsten. Daarbij worden gemeng-
de onderhandelingen niet alleen gekenmerkt door het feit dat de ver-
schillende oplossingen welke gevonden kunnen worden, tevens diverse
combinaties van 'variable-share'-resultaten kunnen vormen, maar
ook door de onzekerheid welke bij elk der partijen bestaat omtrent de
strategie die de tegenpartij zal kiezen.45

Twee activiteiten welke eveneens onderdeel vormen van het onderhan-
delingsproces, zijn:
- het structureren van de attitudes van partijen ten opzichte van el-

kaar, en
- het intra-organisationeel onderhandelen.
Beide processen zijn van invloed op het distributief en integratief on-
derhandelen, reden waarom van deze processen een korte beschrijving
wordt gegeven.

Het structureren van de attitudes

Het geheel van attitudes van partijen ten opzichte van elkaar bepaalt
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de relatie tussen hen. In deze attitudes zijn als belangrijke facetten te
onderscheiden:
- de motivationele orientatie ten opzichte van elkaar. Genoemd

kunnen worden: een competitieve, individualistische of coopera-
tieve instelling.

- de opvattingen over de legitimiteit van de ander. De ander kan als
volledig legitiem worden beschouwd, maar diens legitimiteit kan
ook volledig worden ontkend. Een middenpositie is het aanvaar-
den van de feitelijke toestand.

- gevoelens van vertrouwen len opzichte van elkaar, varierend van
extreem wantrouwen via beperkt vertrouwen tot extreem vertrou-
wen.

- gevoelens van vriendschappelijkheid. Deze kunnen uiteenlopen
van haat via neutraliteit en beleefdheid tot diepe vriendschappe-
lijkheid.46

In deze attitudes zijn bepaalde combinaties te onderscheiden. Partijen
ontwikkelen gewoonlijk voorkeuren voor een bepaald patroon.
Walton en McKersie zien het bestaande relatiepatroon als een product
van situationele factoren, persoonlijkheidskenmerken van onderhan-
delaars, hun maatschappelijke opvattingen, en hun gemeenschappe-
lijke onderhandelingservaringen.47

Het structureren van de attitudes heeft relatie zowel met distributief
onderhandelen als met integratief onderhandelen.
Partijen overdrijven in distributieve onderhandelingen hun
weerstandspunten. Op deze wijze benadrukken zij o.a. de aspecten
waarover zij van mening verschillen.
Op gespannen voet hiermee staat het proces van het structureren van
de attitudes van partijen ten opzichte van elkaar. Dit proces heeft ten
doel om de verschillen zo weinig mogelijk te benadrukken en om het
gemeenschappelijke op de voorgrond te plaatsen.48 Integratief onder-
handelen en het structureren van de attitudes daarentegen vergemak-
kelijken elkaar wederzijds.
Wanneer partijen vrijelijk met elkaar hun problemen bespreken, in-
formatie uitwisselen, gezamenlijk oplossingen zoeken, dan versterkt
dit probleemoplossende proces de tussen partijen bestaande relatie.
Het integratieve onderhandelingsproces brengt de partijen dichter bij
elkaar zowel ten aanzien van het onderhandelingsresultaat inzake het
betreffende onderwerp als wat betreft de relatie zelf tussen de par-
tuen.
'Integrative bargaining is a cognitive task, while attitudinal structur-
ing is a socioemotional process'.49
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Intra-organisationeel onderhandelen

Het gaat bij intra-organisationeel onderhandelen om de oplossing van
verschillen in gezichtspunten en voorkeuren tussen enerzijds de onder-
handelaars en anderzijds de individuen en groepen binnen de organi-
saties van welke de onderhandelaars de vertegenwoordigers zijn.50 In
onderhandelingen dient de onderhandelaar rekening te houden met de
positie en verwachtingen van zijn tegenstander aan de onderhande-
lingstafel. Daarnaast moet hij beantwoorden aan eisen en verwachtin-
gen met betrekking tot doeleinden en middelen om deze doelstellingen
te realiseren, waarmee de onderhandelaar vanuit de eigen organisatie
wordt geconfronteerd. In een aantal gevallen betekent het zelfs dat de
onderhandelaar te maken krijgt met verschillende groepen binnen zijn
organisatie, die andere accenten leggen en andere prioriteiten aan-
geven.51

Distributief onderhandelen en intra-organisationeel onderhandelen
staan met elkaar op gespannen voet. In distributieve onderhandelin-
gen tracht de onderhandelaar de positie van de tegenstander te mati-
gen in de richting van de verwachtingen van degenen die hij vertegen-
woordigt. In interne onderhandelingen tracht de onderhandelaar de
verwachtingen van zijn opdrachtgever in overeenstemming te brengen
met die van zijn tegenstander.52
Vanwege de intra-organisationele pressies op de onderhandelaar is
ook integratief onderhandelen moeilijk. Intra-organisationeel onder-
handelen heeft voor de onderhandelaar tot doel om meer flexibiliteit
in zijn positie te ontwikkelen. In de mate waarin een organisatie een
meer flexibele positie inneemt, kunnen ook de doeleinden van integra-
tief onderhandelen worden gediend.53
Aan het betoog van Walton en McKersie over het verband tussen dis-
tributief en integratief onderhandelen enerzijds en intra-organisatio-
neel onderhandelen anderzijds voegt Mastenbroek het volgende toe:
'Men kan vaak zelfs spreken van een soort 'gentleman's agreement'
tussen de onderhandelaars over punten als:
- men haalt elkaar niet voor het front onderuit;
-   men gunt elkaar  op  zijn  tijd een flink stuk 'theater';
- men doet niet te snel concessies om geen irrealistische verwachtin-

gen te wekken bij de achterban van de andere partij'.54
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3.   Constructie  van  het  in deze studie te gebruiken
onderhandelingsmodel en ontwikkeling van voor
de analyse relevante kenmerken

3.1    Constructie  van  een  onderhandelingsmodet

C.a.0.-onderhandelingen kunnen worden bestudeerd naar de inhoud
en naar het procesmatige gebeuren. Wordt de inhoud bestudeerd, dan
dient aandacht besteed te worden aan de onderwerpen welke worden
besproken. Partijen immers trachten door middel van de bespreking
van onderwerpen hun doelstellingen inzake belangenbehartiging te
realiseren. Het onderhandelingsproces staat derhalve ten dienste van
het bereiken van deze doelstellingen. Zowel de inhoud van de onder-
werpen als de wijze waarop zij worden besproken, zijn in dit kader
van belang.
In het onderhandelingsproces kan een viertal facetten worden onder-
scheiden: verdelend onderhandelen, probleemoplossend onderhande-
len, het gedrag om de gewenste relatiepatronen tussen de onderhande-
lende partijen te bewerkstelligen, en intra-organisationeel onderhan-
delen. Elk onderhandelingsproces omvat, ongeacht het onderwerp
waarover wordt onderhandeld, tenminste probleemoplossend onder-
handelen, de relatievorming tussen partijen, en intra-organisationeel
onderhandelen. Bij onderhandelingen over sommige onderwerpen
gaat hieraan het verdelend onderhandelen vooraf.
Uit de beschrijving van onderhandelingsactiviteiten door Walton en
McKersie komen verdelend en probleemoplossend onderhandelen
naar voren als twee categorieen van gezamenlijke besluitvormingspro-
cessen met duidelijk te onderscheiden karakteristieken.
Voor  deze twee manieren van onderhandelen  zij n ook verschillende
attitudes van partijen ten opzichte van elkaar aan te wijzen. Verde-
lend onderhandelen wordt gekenmerkt door competitief gedrag met
de bedoeling om de verdeling van schaarse middelen te beinvloeden.
Het kenmerkende van probleemoplossend onderhandelen is het ge-
drag van de onderhandelende partijen om hun gemeenschappelijke
belangen te ontdekken en om gezamenlijke problemen op te lossen.
In deze omschrijving wordt gesproken van verschillende attitudes van
partijen ten opzichte van elkaar bij verdelend en probleemoplossend
onderhandelen. Door de wijze waarop partijen zich gedragen tijdens
de onderhandelingen, beinvloeden zij ook de relaties en attitudes tus-
sen hen.

Intra-organisationeel onderhandelen omvat het gedrag van de onder-
handelaars met de bedoeling om binnen de eigen organisatie over-
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eenstemming te bereiken, om de verwachtingen van de opdrachtge-
vers af te stemmen op die van de belangrijkste onderhandelaars.

Het zal duidelijk geworden zijn dat een onderhandelingsmodel zowel
kenmerken met betrekking tot de inhoud van de onderhandelingen als
karakteristieken ten aanzien van de besprekingswijze van onderwer-
pen en betreffende andere aspecten van de onderhandelingsrelatie
dient te omvatten.
In hoofdstuk III is reeds betoogd dat de volgende elementen van on-
derhandelingsgedrag voor een onderzoeksmodel van belang zijn:
doelstellingen en belangen, sommige organisatorische eigenschappen,
persoonlijkheid, verwachtingen, regels en procedures, vroegere con-
flictinteractie, en machtsverhoudingen en machtsuitoefening. Wor-
den nu verdelend en probleemoplossend onderhandelen in verband
gebracht met deze variabelen, dan ontstaat een tweedeling.

Bij doelstellingen en belangen van partijen gaat het om de inhoud van
de belangen, om de tegenstrijdigheid van de belangen, en om de sterk-
te   van de belangentegenstelling. Bij verdelend onderhandelen   zijn
fixed-sum vraagstukken in het geding. De hoeveelheid toe te wijzen
middelen ligt vast. De onderhandelingen betreffen de verdeling van
deze middelen over de twee partijen. In deze situatie wint de een wat
de ander verliest. In verdelend onderhandelen probeert men de eigen
doelstellingen te bereiken, welke in conflict zijn met de doelstellingen
van de andere partij. Probleemoplossend onderhandelen heeft betrek-
king op varying-sum vraagstukken. Men tracht de eigen doelstellingen
te bereiken, welke niet fundamenteel tegenstrijdig zijn met de
doelstellingen van de ander. In verdelend onderhandelen zijn de be-
langen dus fundamenteel verschillend, terwijl bij probleemoplossend
onderhandelen de belangen niet fundamenteel verschillend zijn. Voor
sommige onderwerpen is deze tegenstelling wellicht gemakkelijk vast
te stellen. Voor onderwerpen als loon, korter werken en andere
kostenverhogende voorstellen zal duidelijk zijn dat de belangen van
werkgevers en vakbonden sterk uiteenlopen. Voor andere onderwer-
pen die soms ook complexer van aard zijn, is het wellicht minder ge-
makkelijk vast te stellen of de belangen voor partijen verschillend lig-
gen. Bij deze laatste categorie van onderwerpen is te denken aan func-
tieclassificatie, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, individualise-
ring van de vacantievaststelling, en dergelijke.
Ook de sterkte van de belangentegenstelling kan per onderwerp uit-
eenlopen.

Van de organisatorische eigenschappen van de onderhandelende par-
tijen zijn van betekenis: de grootte van de onderhandelingsafvaardi-
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gingen en de samenstelling van en de organisatie binnen de onderhan-
delingsdelegaties. Aan vakbondszijde is de onderhandelingsdelegatie
samengesteld uit vertegenwoordigers van meerdere werknemersorga-
nisaties. Elk van deze organisaties stelt zich in de c.a.0.-onderhande-
lingen op vanuit de eigen ideologie en opvattingen omtrent de na te
streven werknemersposities in onderneming en maatschappij.  Bij  de
diverse vakbonden zijn uiteenlopende aantallen werknemers aan-
gesloten. Verwacht mag worden dat het 'gewicht' van elke vakbond
invloed uitoefent op de eventueel gezamenlijke standpuntbepaling.
Ook binnen dc werkgeversdelegatie kunnen uiteenlopende organisato-
rische variabelen van ondernemingen een rol spelen. Men kan zich
voorstellen dat de structuur en de omvang van de productie, de om-
vang en de opbouw van het personeelsbestand, het gevoerde perso-
neelsbeleid, en de rendementsposities van ondernemingen verschillen
vertonen. Deze en andere verschillen kunnen bijdragen aan een moge-
lijk uiteenlopende stellingname van de onderhandelaars van de betref-
fende ondernemingen ten aanzien van c.a.0.-voorstellen.
Voorts kan meer algemeen gezegd worden dat diverse variabelen,
welke aangeduid kunnen worden als omgevingsfactoren, invloed uit-
oefenen. Daarvan verdienen in het bijzonder aandacht factoren zoals
de stand van de techniek en de veranderingen die daarin optreden, de
ontwikkelingen in de maatschappij op economisch en sociaal gebied,
en het beleid van de overheid op een breed terrein. Deze en andere va-
riabelen, welke Kochan aanduidt als context-variabelen55, oefenen ten
dele invloed uit op de organisatorische eigenschappen van de organi-
saties die partij zijn in de c.a.0.-onderhandelingen. Vanuit deze orga-
nisaties kunnen die variabelen doorklinken in het intra-organisatio-
neel onderhandelingsproces dat binnen de onderhandelingsdelegaties
zowel aan werkgeverszijde als aan werknemerskant plaatsvindt. Ten
dele ook bemvloeden de omgevingsfactoren meer rechtstreeks de
c.a.0.-onderhandelingen en de c.a.0.-onderhandelingsresultaten.56
Samenvattend kan men stellen dat organisatorische variabelen en om-
gevingsfactoren - wellicht op verschillende wijze - inwerken op de
standpuntbepaling en op de presentatie van de standpunten.
Het gaat dus, anders gezegd, over de besluitvorming en samenwerking
binnen de onderhandelingsdelegaties en over de interactie tussen de
twee onderhandelingsafvaardigingen. Daarbij is het voor een onder-
handelingsmodel niet in eerste instantie belangrijk om te kunnen
vaststellen welke factoren welke invloed uitoefenen. Meer relevant is
het resultaat van deze invloeden: welke c.a.0.-voorstellen worden in-
gediend en op welke wijze worden zij gepresenteerd en besproken.
Wat betreft de samenwerking binnen de eigen onderhandelingsdele-
gatie is bij verdelend onderhandelen een zoveel mogelijk uniform

169



standpunt binnen de eigen delegatie nodig ter bereiking van een maxi-
maal resultaat. Daarom ook treedt bij verdelend onderhandelen in be-
ginsel per delegatie meestal 66n woordvoerder op die het gezamenlijke
standpunt   van de eigen delegatie weergeeft. Bij probleemoplossend
onderhandelen daarentegen zij n verschillen in meningen binnen de de-
legaties geen bezwaar en deze eventuele verschillen hebben ook geen
nadelige invloed op het resultaat. Meerdere woordvoerders mogen af-
wijkende meningen aandragen.
Ook met betrekking tot de interactie tussen de twee onderhandelings-
partijen kunnen voor de twee categorieen van onderhandelen verschil-
len worden aangeduid. Bij verdelend onderhandelen is sprake van een
beperkte en selectieve informatie-overdracht. Het gedrag is welover-
wogen, berekenend, formeel en vaak star. Er is sprake van een com-
petitieve orientatie ten opzichte  van de andere partij. Verschillen  tus-
sen de partijen worden benadrukt. Het conflictkarakter overheerst.
De andere partij wordt met argwaan en soms met vijandigheid tege-
moetgetreden. Bij probleemoplossend onderhandelen geschiedt de
informatie-uitwisseling vrij en volledig en er wordt gestreefd naar een
nauwkeurige informatie-overdracht. De structuur van de interactie is
open, flexibel en vaak informeel. Er kan gesproken worden van een
cooperatieve instelling. De gemeenschappelijkheid van de problemen
en de wederzijdse afhankelijkheid worden benadrukt. De houding ten
opzichte van de andere partij is vriendelijk en positief. De andere par-
tij wordt gerespecteerd, krijgt vertrouwen en wordt niet onder druk
gezet met pressiemiddelen.57

Onderhandelingsgedrag kan ook beYnvloed worden door de persoon-
lijkheid van de onderhandelaars. Onderhandelaars kunnen een eigen
onderhandelingsstijl ontwikkelen. Wanneer onderhandelaars geneigd
zijn om problemen te definieren in termen van winnen of verliezen,
dan vergroten zij daarmee de kans op distributief onderhandelingsge-
drag. Integratief onderhandelen vereist een gerichtheid van onderhan-
delaars op de oplossing van gezamenlijke problemen.

De verwachtingen van partijen hebben betrekking op de redelijkheid
van de onderhandelingsvoorstellen en op de waarschijnlijke afloop
van het onderhandelingsgebeuren. Hierbij spelen de verwachtingen
van de eigen organisatie ten opzichte van de onderhandelaars, de
onderhandelingen en het onderhandelingsresultaat een niet onbelang-
rijke rol. Inzake de waarschijnlijkheidsverwachtingen wordt er nog-
maals op gewezen dat het daarbij niet alleen gaat over de geformu-
leerde verwachtingen, maar ook over de blijkens het gedrag bestaan-
de verwachtingen. Bij verdelend en probleemoplossend onderhande-
len geldt een verschillende opvatting over de redelijkheid van de voor-

170



stellen. Bij verdelend onderhandelen hebben de werkgevers bij voor-
baat de neiging om de eisen van de vakbond als te hoog of als onge-
wenst van de hand te wijzen, zich beroepend op de situatie in het eigen
bedrijf of in de bedrijfstak, naar gelang de c.a.0.-onderhandelingen
zich op ondernemingsniveau of op bedrijfstakniveau afspelen. De
vakbonden daarentegen verwijzen met betrekking tot de redelijkheid
van hun eisen naar andere bedrijven en/of bedrij fstakken of naar lan-
delijke opvattingen en maatschappelijke ontwikkelingen. Het kan
ook gebeuren dat de werknemersorganisaties de redelijkheid van hun
eisen beargumenteren door te verwijzen naar de positie van de onder-
neming of van de bedrijfstak waarin de c.a.0.-onderhandelingen
plaatsvinden. Bij probleemoplossend onderhandelen verwachten
beide partijen dat onderwerpen op hun eigen merites worden beoor-
deeld en dat vanuit wellicht aanvankelijk verschillende opvattingen
een voor beide partijen aanvaardbare oplossing is te bereiken.
Ook de verwachting met betrekking tot verloop en resultaat van het
onderhandelingsproces geschiedt in de twee onderhandelingscatego-
rieen op verschillende wijze. Bij verdelend onderhandelen schatten de
werkgevers de haalbaarheid van hun aanbod in met het oog op de
waarschijnlijkheid van de inzet van pressiemiddelen. Vakbonden op
hun beurt taxeren 6f en hoelang werkgevers zich zullen blijven verzet-
ten tegen inwilliging van de vakbondseisen, wanneer door de vakbon-
den gedreigd wordt  met  of feitelij k gebruik gemaakt wordt  van  pres-
siemiddelen. Bij probleemoplossend onderhandelen daarentegen
vindt door partijen geen inschatting van de haalbaarheid van voorstel-
len plaats. Argumenten zijn bepalend voor het onderhandelingsresul-
taat.

Regels en procedures inzake onderhandelen en de manier waarop deze
regels en procedures in onderhandelingen worden gehanteerd, kunnen
bijdragen zowel aan het veroorzaken en/of verhevigen van conflicten
als aan het oplossen van problemen. Formele regels en procedures die
onwrikbaar worden gehanteerd, kunnen spanningen oproepen en/of
versterken. Zoals eerder vermeld, kan men in verband met het ver-
minderen of oplossen van conflicten denken aan de mogelijkheid van
het bepalen van een afkoelingsperiode of van het voorleggen van het
conflict aan een geschillencommissie. Regels en procedures kunnen
formeel zijn vastgelegd; zij kunnen echter ook informeel en onge-
schreven zijn en berusten op gewoontevorming. Van de Vliert noemt
deze regels en procedures regulatiemechanismen welke niet het ont-
staan van een conflict als zodanig bemvloeden, maar wel de verschij-
ningsvorm en het verdere de-escalerende verloop van het conflictpro-
ces.58
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'Actions evoke similar reactions:59 Wanneer vroegere onderhandelin-
gen conflictueus zijn verlopen, dan kunnen rancunes in komende on-
derhandelingen een rol spelen. Gevoelens van vijandigheid en arg-
waan verhogen de kans op distributief onderhandelingsgedrag. Bij
probleemoplossend onderhandelen kan uit de aard van dit type onder-
handelingsgedrag niet gesproken worden van vroegere conflictinterac-
tie.

Macht en machtsuitoefening zijn - aldus De Roos - sterk verweven
met economische structuren en economische processen.60 In het on-
derhandelingsproces worden door werkgevers en werknemers
machtsmiddelen gehanteerd of deze middelen staan althans op de ach-
tergrond.61 De variabele machtsverhoudingen en machtsuitoefening
heeft betrekking op de (on)gelijkwaardigheid van de relatie tussen de
twee onderhandelingspartijen. Zowel bij verdelend onderhandelen als
bij probleemoplossend onderhandelen zijn werkgevers en werknemers
wederzijds van elkaar afhankelijk. Inzake de machtsverhoudingen
tussen de twee onderhandelingsdelegaties kan bij verdelend onderhan-
delen in de onderzoeksperiode wel gesproken worden van een machts-
overwicht van de vakbonden. De financiele positie van vele onderne-
mingen is in de afgelopen jaren beduidend verslechterd. Langdurige
stakingen brengen veelal aanzienlijke kosten met zich mee en kunnen
vaak ook leiden tot een verslechtering van de positie van de onder-
neming op de markt. Daardoor wordt de financiele positie van onder-
nemingen onmiddellijk verder aangetast. De werkgevers ontbreekt,
anders gezegd, de financiele draagkracht om zich, althans op korte
termijn, langdurig tegen de vakbonden te verzetten. Men kan zich
evenwel voorstellen dat een onderneming bijvoorbeeld bij een hoge
voorraadpositie gedurende een zekere tijd weerstand kan bieden aan
vakbondseisen. Zo'n situatie kan derhalve juist op korte termijn een
verandering in de machtsverhouding tussen ondernemingsleiding en
werknemersorganisaties veroorzaken. Dit kan van betekenis zijn bij
onderhandelingen over een ondernemings-c.a.o. In bedrijfstakken
echter lopen de posities van de ondernemingen in het algemeen nogal
uiteen, waardoor een toevallige of een geplande hoge voorraad eind-
producten bij sommige ondernemingen geen factor vormt waarmee in
de onderhandelingen over een bedrij fstak-c.a.0. rekening kan worden
gehouden. Werkgevers kunnen slechts op langere termijn tegenmaat-

regelen nemen tegen (te) hoge vakbondswensen door middel van het
doen van arbeidsbesparende investeringen, door verhoging van de ef-
ficiency van hun organisaties en soms door het verplaatsen van pro-
ductie en (dus van arbeidsplaatsen) naar lage lonen landen.
Binnen het stelsel van arbeidsverhoudingen in Nederland is uitsluiting
van personeel in geval van werkstaking door werknemers lange tijd
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beschouwd als een niet aangepaste tegenactie van de werkgever(s).
Men kan echter constateren dat in werkgeverskringen zich een wen-
ding in de opvattingen omtrent de uitsluiting als uiterste strijdmiddel
voordoet. Wellicht onder invloed van het hardere optreden van vak-
bonden, zich uitend in zgn. speerpuntacties en selectieve stakingen,
lijkt uitsluiting van personeel door werkgevers niet meer als een te
allen tijde verwerpelijk strijdmiddel te worden beoordeeld.62  Er  zij n
argumenten die mijn stelling van een machtsoverwicht van de vakbon-
den bij verdelend onderhandelen ondersteunen. Bij een sterke onder-
handelingspositie zouden de werkgevers in staat moeten  zijn  om  de
verslechtering van de financiele situatie van ondernemingen mede af
te wentelen op de werknemers. Dit kan tot uitdrukking gebracht wor-
den door vermindering van de loonkosten. Voor een deel kan dit ge-
realiseerd worden voor verhoging van de efficiency van de organisa-
tie, waardoor met minder werknemers de voor de onderneming nood-
zakelijke taken worden gedaan. Vermindering van loonkosten kan
ook worden bereikt door bepaalde arbeidsvoorwaarden te verlagen of
zelfs geheel af te schaffen. Te constateren is dat in ondernemingen
efficiency-maatregelen wel worden getroffen. En indien zulks niet ge-
paard gaat met gedwongen ontslagen, is de autonomie van de onder-
nemingen voldoende groot  om deze maatregelen  ook  uit te voeren.
Wanneer efficiency-maatregelen wel een gedwongen vermindering
van personeel met zich meebrengen, zijn ondernemingen verplicht om
overleg te voeren met ondernemingsraad en werknemersorganisaties.
Dit overleg is veelal tijdrovend en leidt in een aantal gevallen tot een
compromis waardoor de door de ondernemingsleiding noodzakelijk
geachte maatregelen in onvoldoende mate kunnen worden gereali-
seerd. Men kan in die situaties constateren dat bij reorganisaties met
gedwongen ontslagen de ondernemingsleiding onvoldoende auto-
noom is om door haar voorgestelde maatregelen tegen de wil van
ondernemingsraad en vakbonden door te voeren.
Afspraken tijdens het c.a.0.-overleg tussen werkgevers en vakbonden
om de arbeidsvoorwaardenpositie van werknemers aan te tasten wor-
den echter in Nederland (nog) niet gemaakt. In de Verenigde Staten
zijn in de afgelopen jaren in onderhandelingen in de automobielindus-
trie wel reeds salarisverminderingen overeengekomen. Vanaf 1 maart
1983 zijn ook in de Amerikaanse staalindustrie driejarige contracten
met loonsverlagingen afgesloten.63 In Nederland zijn recente voor-
beelden van verslechtering van de arbeidsvoorwaardenpositie van
werknemers te vermelden in het kader van de reorganisatie van het
Bijenkorfconcern en in verband met het behoud van werkgelegenheid
bij het vleeswarenbedrijf Homburg. Men moet niet uitsluiten dat een
benarde financiele positie van ondernemingen en/of bedrij fstakken in
toekomstige c.a.0.-onderhandelingen zal leiden tot vaststelling van la-
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gere bruto-inkomens van werknemers. In de mate dat de werkloos-
heid stijgt, zal ook de bereidheid van werknemers en vakbonden toe-
nemen om ter behoud van arbeidsplaatsen in te stemmen met minder
inkomen.
Gedurende de afgelopen jaren heeft de regering er voortdurend bij de
sociale partners op aangedrongen om uiterst terughoudend te zijn bij
de jaarlijkse vaststelling van arbeidsvoorwaarden. In een sterke on-
derhandelingspositie zouden de werkgevers in het c.a.0.-overleg moe-
ten kunnen bereiken dat - met het oog op het algemeen belang - de
arbeidsvoorwaarden van de werknemers niet of slechts in geringe
mate zouden worden verbeterd. Geconstateerd kan worden  dat  de
door de regering gewenste matiging slechts kon worden bereikt door
overheidsingrijpen in de vorm van loonmaatregelen.64 Wellicht is dit
een illustratie van een situatie welke Windmuller en De Galan aandui-
den als het natuurlijke bondgenootschap van regering en werkgevers
inzake loonmatiging.65
Voorts wordt soms ook door werknemersorganisaties zelf gewezen op
de geringe weerstand van werkgevers tijdens de c.a.0.-onderhande-
lingen.66 Het is niet uitgesloten dat door veranderingen in de econo-
mie, resulterend in hoge werkloosheid, de machtsbalans bij verdelend
onderhandelen in de komende jaren zich in het voordeel van de werk-
gevers zal gaan ontwikkelen.
Macht speelt bij probleemoplossend onderhandelen geen waarneem-
bare rol. De hantering van macht blij ft op de achtergrond. De onder-
werpen van onderhandeling worden tijdens probleemoplossend on-
derhandelen in beginsel niet besproken op grond van de machtspositie
van de ene of van de andere partij. Zo er al over macht gesproken zou
kunnen worden, dan is er sprake van een machtsevenwicht tussen par-
tijen.

In verdelend onderhandelen oefenen partijen macht uit door toepas-
sing van negatieve en/of positieve sancties. Machtsuitoefening door
vakbonden geschiedt door het dreigen met de inzet van pressiemidde-
len en in een later stadium eventueel het daadwerkelijke gebruik van
deze middelen. De pressiemiddelen kunnen varieren van het openbaar
maken van conflicten tot syndicale actie, waaronder zowel stiptheids-
acties en werkonderbrekingen als bezettingen en stakingen kunnen
worden gerangschikt. Positieve sancties kunnen door vakbonden wor-
den toegepast in de vorm van hun steun voor of samenwerking ter
zake van maatregelen, experimenten of campagnes om de productivi-
teit te verhogen of te verbeteren. Voorts kunnen zij projecten of plan-
nen van werkgevers op ander terrein steunen. Ook werkgevers kunnen
macht uitoefenen door machtsmiddelen te gebruiken. Enerzijds kan
dit positief gebeuren door het inwilligen van eisen van werknemersor-
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ganisaties. Etzioni noemt dat renumeratieve macht.67 French en
Raven omschrijven deze machtsgrond - aldus geciteerd door Shaw
en Costanzo - als 'reward power'.68 Anderzijds kan het niet honore-
ren van vakbondseisen evenals het intrekken van faciliteiten, het drei-
gen met of overgaan tot rancunemaatregelen, aangemerkt worden als
het treffen van negatieve sancties.69
Ook Mulder wijst op de gedragsbeYnvloedende werking van de sanc-
tiemacht.70 De kracht van de machtsmiddelen van werkgevers en
werknemers hangt - aldus De Galan - mede af van de kosten die zij
met zich brengen en van de mate waarin de tegenpartij er daadwerke-
lijk door wordt getroffen.71
Bij probleemoplossend onderhandelen vindt geen machtsuitoefening
plaats. Argumenten leiden tot echte wilsovereenstemming tussen par-
tijen.

In het bovenstaande zijn de elementen aangegeven voor een algemeen
model dat gebruikt kan worden voor het onderzoeken van c.a.0.-
onderhandelingen. Wanneer men de c.a.0.-onderhandelingen van een
bedrij f of een bedrij fstak wil onderzoeken, dan zal van geval tot geval
moeten worden nagegaan of alle elementen van het onderzoeksmodel
voor de onderhandelingen in de betreffende situatie relevant zijn. In
het navolgende zal worden uiteengezet welke elementen wel en welke
variabelen niet bruikbaar zijn voor de bestudering van de c.a.0.-
onderhandelingen in de sigarenindustrie.
De volgende variabelen zullen deel uitmaken van de twee onderschei-
den manieren van onderhandelen met de bijbehorende attitudes van
partijen ten opzichte van elkaar: doelstellingen en belangen van par-
tijen, besluitvorming en samenwerking binnen de onderhandelingsde-
legatieS en interactie tussen de twee onderhandelingsafvaardigingen,
de verwachtingen van partijen ter zake van de redelijkheid van de on-
derhandelingsvoorstellen en ten aanzien van de uitkomsten van het
c.a.0.-overleg, en machtsverhoudingen en machtsuitoefening.

Onderhandelaars stellen zich tijdens het c.a.0.-overleg ten doel om de
belangen van de partijen die zij vertegenwoordigen zo goed mogelijk
te behartigen. Zowel de werkgeversvertegenwoordigers als de werkne-
mersvertegenwoordigers proberen in het onderhandelingsproces voor
de ondernemingen respectievelij k  voor de werknemers  een zo gunstig
mogelijke positie te bewerkstelligen in de ruilrelatie tussen onderne-
ming en werknemers met betrekking tot een aantal gebieden van soci-
aal beleid.
De belangen van de onderhandelende partijen en de tegenstelling van
belangen zijn daarom belangrijke elementen van de onderhandelings-
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relatie. Zoals eerder opgemerkt, moet bij het bestuderen van belangen
en belangenconflicten gelet worden op: de inhoud van de belangen, de
aard en de mate van het belangenconflict, op de machtsverhoudingen
en op de factor tijdsdruk.
In de c.a.0.-onderhandelingen van de sigarenindustrie is tijdsdruk
geen factor van betekenis gebleken. Dit houdt verband met de impli-
ciete afspraak tussen partijen dat overeenkomsten ook met terugwer-
kende kracht kunnen plaatsvinden. Partijen zijn daarom niet genood-
zaakt om onder druk van de tijd concessies te doen omdat anders
bepaalde arbeidsvoorwaarden een latere ingangsdatum zouden krij-
gen dan gewenst is. Bovendien is pas in de laatste maanden van de
onderzoeksperiode sprake geweest van het aanvragen van algemeen
verbindend verklaring van de c.a.o. In december 1982 is een aantal
bepalingen van de c.a.o. voor de sigarenindustrie voor de eerste keer
algemeen verbindend verklaard.72 Dit kan betekenen dat tijdsdruk in
de toekomst wel een factor van belang kan gaan vormen bij c.a.0.-
onderhandelingen, aangezien algemeen verbindend verklaring niet
met terugwerkende kracht wordt uitgesproken.

De variabelen besluitvorming en samenwerking binnen de onderhan-
delingsdelegaties en interactie tussen de twee onderhandelingsafvaar-
digingen, de verwachtingen van partijen ter zake van de redelijkheid
van de onderhandelingsvoorstellen en ten aanzien van de uitkomsten
van het c.a.0.-overleg en machtsverhoudingen en machtsuitoefening
behoeven na de eerdere beschrijving geen nadere toelichting.

Daarentegen zal de categorie van onderhandelingsgedrag, welke intra-
organisationeel onderhandelen wordt genoemd, wel nader worden be-
licht. Hieraan vooraf echter gaat een verklaring waarom de variabelen
persoonlijkheid, regels en procedures en vroegere conflictinteractie
geen onderdeel vormen van het onderzoeksmodel ter bestudering van
de c.a.0.-onderhandelingen in de sigarenindustrie.

De Galan benadrukt het belang van de persoonlijke bekwaamheid van
onderhandelaars.73 Ook in het eerder beschreven conflictmodel van
Katz en Kahn vindt deze variabele een plaats. Toch zal deze factor
evenals andere persoonlijke kenmerken van onderhandelaars bij de
analyse van het onderhandelingsgebeuren in de sigarenindustrie bui-
ten beschouwing blijven. Aan de c.a.0.-onderhandelingen in de siga-
renindustrie nemen voor beide partijen een aantal onderhandelaars
deel. Ten behoeve van deze onderhandelingen worden zowel aan
werkgeverszijde als aan werknemerszijde positiekeuze en argumenta-
tie voor een belangrijk deel bepaald in het vooroverleg dat binnen de
beide afzonderlijke onderhandelingsdelegaties plaatsvindt. De diverse
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onderhandelaars leveren hun bijdrage aan de besluitvorming van de
eigen delegatie. In teamverband bepalen zij welk standpunt wordt in-
genomen en op welke wijze dit zal worden gepresenteerd. Deze situa-
tie waarin sprake is van twee onderhandelingsteams verhindert in het
algemeen dat individuele onderhandelaars met betrekking tot hoofd-
zaken een aanwijsbaar stempel op de uiteindelijke onderhandelingen
drukken. Ook Katz en Kahn wijzen er op dat situationele factoren
persoonlijkheidsinvloeden verminderen en 'that strong situational
factors tend to eliminate personality differences in conflict
behavior'.74

Met betrekking tot regels en procedures kan worden opgemerkt dat in
het c.a.0.-overleg in de sigarenindustrie geen geschreven of onge-
schreven spelregels of procedures bestaan welke strikt worden toege-
past en aldus een bron vormen voor mogelijke conflicten. Wel is het
gebruikelijk dat het secretariaat van de c.a.0.-onderhandelingen in
handen is van functionarissen van de Nederlandse Vereniging voor de
Sigarenindustrie. Dit secretariaat stelt de agenda op voor het c.a.0.-
overleg. In dit overleg is de gang van zaken echter weinig formeel. In-
dien een der partijen vraagt om toevoeging van onderwerpen aan de
agenda of om wijzigingen in de volgorde van bespreking, dan levert
dit geen moeilijkheden op. In de sigarenindustrie zijn dus weinig re-
gels en procedures welke de onderhandelingen bemoeilijken. Indien er
behoefte bestaat bij een der partijen over de c.a.0.-aangelegenheden
van gedachten te wisselen, dan kan daarover te allen tijde overleg
plaatsvinden. De in de c.a.0. genoemde geschillencommissie is al ja-
ren niet meer bijeen geweest. Om deze redenen kan de variabele regels
en procedures dan ook geen bijdrage leveren aan een verheldering van
de c.a.0.-onderhandelingen in de sigarenindustrie.

Zoals gezegd, spelen vroegere ervaringen in de onderhandelingen een
rol: een vroegere conflictinteractie kan de komende onderhandelingen
beYnvloeden. Het komt wel voor dat, wanneer een c.a.o. voor de siga-
renindustrie na vele gesprekken tussen partijen is afgesloten, (een deel
van) de ene partij ten opzichte van (een deel van) de andere partij enig
gevoel van irritatie overhoudt. Aangezien echter de meeste participan-
ten in de onderhandelingsdelegaties elkaar ook buiten de onderhande-
lingssfeer ontmoeten en samenwerken in de diverse met de bedrij fstak
verbonden instituties, zoals o.a. de Vereniging Nederlands Pensioen-
fonds voor de Sigarenindustrie en Aanverwante Bedrijven, de Be-
drijfsvereniging voor de Tabakverwerkende Industrieen, de Vertrou-
wensinstantie voor de Sigarenindustrie, het in de sigarenindustrie
functionerende APO-comitt, en de Stichting Mr. A. Steinkuhler-
fonds, slijten de resterende scherpe kantjes wel in de tijd welke ver-
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loopt tussen de c.a.0.-onderhandelingen van twee contractperioden.
Door de vele contacten tussen werkgevers- en werknemersonderhan-
delaars ook buiten de onderhandelingssfeer kan niet gesteld worden
dat in de sigarenindustrie van onderhandeling tot onderhandeling ne-
gatieve gevoelens van partijen ten opzichte van elkaar cumuleren. Om
deze reden is de variabele vroegere conflictinteractie als factor in de
analyse van de c.a.0.-onderhandelingen in de sigarenindustrie niet re-
levant.
Deze opvatting wordt onderstreept door de gang van zaken uit de
c.a.0.-onderhandelingen van 1980 en volgende jaren. In het bijzonder
in 1980 heeft de Voedingsbond F.N.V. een machtspolitieke opstelling
gekozen. Dit heeft de onderhandelingssfeer in dat jaar duidelijk nega-
tief beYnvloed. In de onderhandelingen van 1981 en 1982 zijn geen
tekenen aan te wijzen dat door deze vroegere conflictinteractie het
onderhandelingsgedrag tijdens de onderhandelingen van 1981 en 1982
is  veranderd.

In de sigarenindustrie is het intra-organisationele onderhandelen dui-
delijk herkenbaar. Dit speelt zich af, zowel aan werkgeverszijde als
aan werknemerszijde, tijdens de besprekingen die binnen de onder-
handelingsdelegaties worden belegd   om het gezamenlij ke standpunt
voor te bereiden dat ten opzichte van de andere partij zal worden ver-
woord. Daarnaast moeten de onderhandelaars aan werknemerszijde
ook rekening houden met de opvattingen van hun achterban met be-
trekking tot de uitkomsten van het c.a.0.-overleg. Binnen deze achter-
ban moet dan nog onderscheid gemaakt worden tussen de centrale
beleidsorganen van de diverse werknemersorganisaties, de zgn. c.a.0.-
commissies en de vakbondsleden. In de werkgeversonderhandelings-
delegatie zijn nagenoeg alle ondernemingen vertegenwoordigd. Van-
wege deze brede samenstelling doet zich daar het probleem van
eventueel uiteenlopende opvattingen tussen onderhandelaars en ach-
terban niet voor.

Samengevat in kernbegrippen ziet het onderhandelingsmodel dat ge-
bruikt zal worden voor het onderzoek van de c.a.0.-onderhandelingen
in de sigarenindustrie, er als volgt uit:
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Manier van onderhandelen

Elementen van de onderhandelingsrelatie Verdelend onderhandelen Probleemoplossend onderhandelen

Belangen en belangentegenstelling
Inhoud pan de belangen Fi,ted-sum. variable-share praagstukken Varying-sum aangelegenheden

Belangentegemetting Belangen zijn fundamenteel verschillend Belangen  zij n  niet   fundamenteel  tegen
gesteld

Besluitiorming en interactie
Samenwerking binnen de eigen Uniform standpunt is nodig ter Verschillende meningen binnen de dele-

onderhandelingsdelegatie bereiking van een maximaal resultaat gatie zijn geen bezwaar en hebben
geen nadelige invioed op de resultaten

Interactie tussen de twee onderhande- Beperkle en selectleve Informarie voliedige e. ra-··kcurig: infor.
ling:parluen overdrachi litwisseling

Competmeve orientatie Cooperatieve instelling

Vemachlingen
Opvattingen van partijen m.b.t. de Werkgevers hebben de neiging om bij Onderwerpen worden op hun merites
redelijkheid van de onderhandelings- voorbaat de vakbondseisen als onrede- beoordeeld.  Een voor beide partijen
;oorstellen lijk van de hand te wijzen aanvaardbare oplossing is re bereiken

Vakbonden verwilzen m.b.:. de rede-
lijkheid van hun eisen naar andere
bedrijven en/of bedrijfstakken

Verwachting m.b.t. de uttkomsten ,·an Inschatting door partijen van de haal Geen inschatting van de haalbaarheid
hei :.a.0.-o crles baarheid van voorstellen met hit oog .an voorstellen

op de inzet c.q. het effect van pressie- Argumenten zijn bepalend voor het
middelen resukaal

Machtsverhoudingen en machtsuitoefening
Machtsverhouding lussen de twee Mach[soverwich[ van de vakbonden Geen waarneembare mach[sposities van
onderhandeling,partijcn partijen

Machtsuitoefening door de onderhande- Machtsuitoefening door vakbonden ge Geen machtsuitoefening
ling,delegaties schiedt door middel van hetzij het drei Argumenten leiden lot echte wilsover

gen mei c.q. het gebruik maken van eenstemmng tussen parti.ten
pressiemiddelen hetzij het meewerken
aan werkgeversplannen
Werkgevers oefenen macht uit door het-
zij het nemen van ran:unemaarregelen
heazij door het inwilligen ;'an vakbonds
eisen

3.2 Ontwikkeling van kenmerken voor de analyse
Zoals nader zal worden uiteengezet, zal bij de bestudering van de
c.a.0.-onderhandelingen in de sigarenindustrie gebruik gemaakt wor-
den van drie methoden van onderzoek: notulenanalyse, schriftelijke
enquetes en participerende observatie. In het bovenstaande onderhan-
delingsmodel worden als relevante variabelen genoemd: de inhoud en
de strijdigheid van de belangen van partijen, de samenwerking binnen
de onderhandelingsdelegaties, de interactie tussen de onderhande-
lende partijen, de opvattingen van partijen over de redelijkheid van de
onderhandelingsvoorstellen, de verwachtingen van de onderhande-
lingsdelegaties over de resultaten van het c.a.0.-overleg, en de machts-
verhoudingen en de machtsuitoefening.
Voor een aantal elementen van de twee contrasterende typen van on-
derhandelingsgedrag kunnen karakteristieken worden ontwikkeld,
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welke het mogelijk maken om de notulen van het c.a.0.-overleg in de
sigarenindustrie te analyseren. Andere onderdelen  uit het beschreven
model lenen zich niet voor onderzoek via notulen. Deze elementen
zullen aan de orde worden gesteld in schriftelijke vragen, voor te leg-
gen aan onderhandelaars over de c.a.o. voor de sigarenindustrie.

Door middel van notulenanalyse kan inzicht worden verkregen in de
inhoud van de belangen van de twee onderhandelende partijen en in
de strijdigheid van hun belangen.
Ook kan met betrekking tot de samenwerking binnen de onderhande-
lingsdelegaties duidelijk worden uit de notulen of partijen een
uniform standpunt vertolken danwel dat meerdere meningen welke
binnen de onderhandelingsafvaardigingen leven, naar voren worden
gebracht.

Het dreigen met negatieve sancties en het toepassen van positieve
sancties zijn vormen van machtsuitoefening, welke men eveneens in
notulen kan aantreffen.

Kenmerken van de twee manieren van onderhandelen, waarover notu-
len geen of onvoldoende uitsluitsel geven, zijn: de volledigheid en de
nauwkeurigheid van de informatie-uitwisseling als indicator van de in-
teractie tussen de onderhandelende partijen, de opvattingen van par-
tijen over de redelijkheid van de onderhandelingsvoorstellen, de ver-
wachtingen van partijen over de uitkomsten van het c.a.0.-overleg, en
de machtsverhoudingen tussen de twee onderhandelingspartijen.
Met betrekking tot de interactie van partijen kan aan de hand van no-
tulen worden vastgesteld dat partijen informatie uitwisselen. In hoe-
verre deze informatie echter volledig is en in welke mate de overdracht
van de inlichtingen nauwgezet geschiedt, kan op grond van de notulen
niet worden beoordeeld.
Partijen geven in het c.a.0.-overleg voorts blijk van hun opvattingen
over de redelijkheid van de onderhandelingsvoorstellen. Een weerslag
daarvan moet derhalve in notulen te vinden zijn. Hierbij moet echter
wel in het oog worden gehouden dat de getuigenis van partijen ter
zake van de redelijkheid van de eigen voorstellen en/of inzake de on-
redelijkheid van de eisen van de andere partij (een deel van) de werke-
lijke opvattingen kan weergeven, maar ook een argument kan vormen
in de tactische beYnvloeding van de tegenpartij. Aangezien aan de stel-
lingname van partijen meerdere betekenissen kunnen worden toege-
kend, is deze variabele minder geschikt om in de notulenanalyse te
worden gebruikt. Bij verdelend onderhandelen schatten beide onder-
handelingsdelegaties de haalbaarheid van voorstellen in. Vakbonden
beoordelen 6f en, zo ja, in welke mate het weerstandspunt van de
werkgevers kan worden verlaagd door het dreigen met e  het eventu-
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eel daaropvolgend inzetten van pressiemiddelen. In de beoordeling
van deze situatie is de raming van de effecten van het gebruik van
pressiemiddelen een factor van betekenis. Werkgevers taxeren 6f en,
zo ja, welke pressiemiddelen door de vakbonden zullen worden aan-
gewend. Daarbij beoordelen zij in de eerste plaats of de effecten van
deze pressiemiddelen opwegen tegen het niet toegeven aan de vak-
bondseisen. Bij probleemoplossend onderhandelen vindt, zoals ge-
zegd, geen inschatting inzake haalbaarheid van voorstellen plaats;
partijen trachten resultaten te bereiken op basis van argumenten. Het
spreekt voor zich dat deze inschattingen van de haalbaarheid plaats-
vinden in het overleg binnen de eigen onderhandelingsdelegatie. In het
c.a.0.-overleg worden hierover nagenoeg nooit mededelingen gedaan,
zodat notulen over deze onderzoeksvariabele geen uitsluitsel geven.
Met betrekking tot de standpuntbepalingen van partijen kan worden
opgemerkt, dat de onderhandelaars van beide partijen zich binnen de
eigen onderhandelingsdelegatie op een bepaald standpunt verenigen.
Dit heeft tot gevolg dat bij de presentatie van standpunten van werk-
geverszijde zelden te kennen gegeven wordt dat de meningen van de
individuele werkgeversonderhandelaars  ter  zake  van de feitelij ke  stel-
lingname wellicht uiteenlopen. Ook aan werknemerszijde wordt niet
altijd duidelijk of het gepresenteerde standpunt door de diverse parti-
cipanten in de onderhandelingsafvaardiging op dezelfde wijze wordt
onderschreven. Alleen wanneer binnen de onderhandelingsdelegatie
aan werknemerszijde de meningen belangrijk uiteenlopen, wordt dit
bij de presentatie van de standpunten soms manifest.
Zoals eerder vermeld, spelen bij de standpuntbepaling van de werkne-
mersorganisaties ook een rol de verwachtingen die de achterban
koestert omtrent het c.a.0.-overleg. Tijdens de c.a.0.-onderhande-
lingen wordt door de onderhandelingsdelegatie aan werknemerszijde
bij tijd en wijle verwezen naar de achterban. Daarbij is op grond van
notulen moeilijk te beoordelen en nauwelijks verifieerbaar of het af-
wijzen door de vakbondsonderhandelaars van een bepaald voorstel
van werkgeverszijde en het vasthouden aan de eigen eisen met de mo-
tivering dat het werkgeversvoorstel bij de achterban niet haalbaar is,
de werkelijkheid weergeeft danwel een tactische manoeuvre is. Ook is
het in een dergelijke situatie niet altijd duidelijk naar welke achterban
wordt verwezen. Voorts kan in notulen niet gevonden worden op
welke wijze onderhandelaars voeling houden met de achterban inzake
de verwachtingen van die achterban. Ook andere aspecten van intra-
organisationeel onderhandelen kunnen aan de hand van notulen niet
worden beoordeeld.
Ook over de machtsverhoudingen tussen partijen kunnen notulen
geen duidelijkheid verschaffen. Of er sprake is van een machtsover-
wicht van een der partijen danwel van een machtsevenwicht, kan niet
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worden beoordeeld aan de hand van de verslaglegging van c.a.0.-
onderhandelingsvergaderingen.

Samenvattend: notulen kunnen met betrekking tot de bovengenoem-
de aspecten van de onderhandelingsrelatie onvoldoende informatie
bieden. Daarnaast moet worden opgemerkt dat de notulenanalyse als
zodanig ook beperkingen kent, welke nog nader zullen worden aange-
duid. Beide oorzaken hebben tot gevolg dat door middel van de ana-
lyse van notulen slechts in beperkte mate inzicht kan worden verkre-
gen in de wijze van bespreking van onderwerpen.
De in de tweede fase van het onderzoek te houden schriftelijke enque-
tes zijn daarom nodig om opheldering te verschaffen omtrent  alle
aspecten van de onderhandelingsrelatie waarover de notulen geen of
onvolledige inlichtingen geven.

De inhoud en de strijdigheid van de belangen van partijen, de samen-
werking binnen de onderhandelingsdelegatie, en de machtsuitoefe-
ning zijn genoemd als voor de notulenanalyse relevante variabelen.
Deze onderdelen van het onderhandelingsmodel zijn evenwel nog te
algemeen om voor de analyse onmiddellijk bruikbaar te zijn. Ten-
einde uitspraken te kunnen doen over de betreffende variabelen zullen
voor elk afzonderlijk onderdeel specifieke kenmerken moeten worden
aangeduid.

In c.a.0.-onderhandelingen komen uiteenlopende onderwerpen aan
de orde. Deze onderwerpen zullen inhoudelijk worden gekarakteri-
seerd. Ook zullen enige karakteristieken met betrekking tot de wijze
van bespreking van de onderwerpen worden behandeld. Bij deze be-
handeling van de besprekingswijze zal aandacht worden besteed aan
de genoemde elementen van de onderhandelingsrelatie, welke door
middel van de notulenanalyse kunnen worden bestudeerd.

De onderwerpen welke in de onderhandelingen over de c.a.o. voor de
sigarenindustrie aan de orde zijn gesteld, zullen inhoudelijk worden
gekarakteriseerd naar een drietal kenmerken: naar het gebied van so-
ciaal beleid waarop zij betrekking hebben, naar de aard van de aange-
legenheden waarover zij handelen of in termen waarvan zij als pro-
bleem worden gedefinieerd, en naar hun geldingsniveau.
Enkele karakteristieken van de besprekingswijze van onderwerpen
zijn: de initiatiefname tot de bespreking van onderwerpen in het
c.a.0.-overleg, de fase van de c.a.0.-onderhandelingen waarin onder-
werpen worden besproken, de vasthoudendheid van partijen met be-
trekking tot onderwerpen, het optreden van een of meer woordvoer-
ders van eenzelfde onderhandelingsdelegatie, het dreigen-met c.q. het
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gebruik van pressiemiddelen, en de onderhandelingsfase waarin par-
tijen tot overeenstemming komen over onderwerpen.
De betekenis van deze variabelen kan als volgt worden aangegeven.
Onderwerpen welke in c.a.0.-onderhandelingen besproken worden,
hebben betrekking op de ruilrelatie en op de samenwerkingsrelatie
tussen werkgever(s) en werknemer(s). Dit omvat het werkgebied dat in
arbeidsorganisaties gewoonlijk sociaal beleid wordt genoemd. Tegen
de achtergrond van de belangenbehartiging zullen niet alle onderwer-
pen waarover wordt onderhandeld tijdens het c.a.0.-overleg, dezelfde
betekenis hebben voor werkgevers- en werknemersvertegenwoordi-
gers. Aan het bereiken van overeenstemming over sommige onderde-
len van sociaal beleid zal een grotere waarde worden toegekend dan
aan het realiseren van andere voorstellen. Wanneer nu partijen aan
hetzelfde onderwerp, waarover zeer verschillend gedacht wordt, hoge
waarde hechten, bestaat er kans op conflicten. Overeenstemming tus-
sen partijen zal ten aanzien van dat onderwerp uitblijven of moeizaam
tot stand komen. Over andere onderdelen van sociaal beleid daarente-
gen kunnen de meningen van partijen dichter bij elkaar liggen: een
c.a.0.-accoord wordt dan gemakkelijk(er) gesloten. Reynaerts formu-
leert het aldus: 'Een vakbeweging die zich voornamelijk concentreert
op verbetering van de arbeidsvoorwaarden zal een andere houding
van de werkgeversorganisaties tegenover zich vinden, dan een vakbe-
weging die uitdrukkelijk streeft naar een wijziging van de machtsver-
houdingen in de samenleving en in de ondernemingen'.75

Allereerst zullen onderwerpen worden ingedeeld naar beleidsgebie-
den. Hierbij zal de in hoofdstuk III beschreven onderverdeling van
sociaal beleid als uitgangspunt dienen. Als beleidsgebieden voor de in-
deling van de onderwerpen in het c.a.0.-overleg worden onderschei-
den:

- continuYteit van de arbeidsplaats en andere werkgelegenheids-
aspecten,

- arbeidsvoorwaarden,
- arbeidsomstandigheden,
- arbeidsinhoud,
- medezeggenschap en participatie,
- algemeen en diversen.
Binnen het beleidsgebied arbeidsvoorwaarden zullen de onderwerpen,
waar mogelijk, naar soort worden gegroepeerd. Deze handelwijze
spruit eensdeels voort uit de practische overweging dat op deze manier
het overzicht over het grote aantal onderwerpen kan worden bevor-
derd. Anderdeels geschiedt deze samenbundeling in navolging  van  de
tendens om in c.a.0.-onderhandelingen onderwerpen met elkaar te
verbinden omdat zij gedeeltelijk substitueerbaar zijn.
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Vervolgens kunnen onderwerpen worden onderscheiden naar de aard
van de aangelegenheden waarop zij betrekking hebben of in termen
waarvan zij als probleem worden gedefinieerd. Hierbij doel ik op wat
Walton en McKersie omschrijven als fixed-sum aangelegenheden
respectievelijk varying-sum situaties.76
In c.a.0.-onderhandelingen kunnen partijen over onderwerpen spre-
ken vanuit een verschillende optiek. Een voorstel tot loonsverhoging
kan door de werkgevers beschouwd worden naar de kosten welke in-
williging van dat voorstel met zich meebrengt voor de ondernemingen;
werknemersvertegenwoordigers kunnen dat voorstel bezien vanuit de
gevolgen  voor de werknemers. De mate waarin de bespreking van
een onderwerp tot conflicten aanleiding geeft, wordt - naar Walton
en McKersie zeggen - beinvloed door het onderwerp zelf en door de
ideologische opstelling van partijen ten opzichte van elkaar.77 Onder-
werpen zullen in dit verband worden ingedeeld naar de aard van de
vraagstukken. Sommige voorstellen brengen voor de ene onderhande-
lingspartij nadelen met zich mee en leveren voor de andere partij
voordelen op. Andere voorstellen strekken tot voordeel van een der
onderhandelende partijen zonder (grote) nadelen voor de andere par-
tij. Weer andere voorstellen bieden kansen op gezamenlijk profijt.
Tenslotte zijn er onderwerpen welke aan beide partijen noch voorde-
len noch nadelen opleveren. Op deze wijze resulteert een zesdeling:
- onderwerpen met nadelen voor werkgevers en voordelen voor

werknemers,
- onderwerpen met overwegend voordelen voor werkgevers en geen

of nauwelijks nadelen voor werknemers,
- onderwerpen met overwegend voordelen voor werknemers en geen

of nauwelijks nadelen voor werkgevers,
- onderwerpen met voordelen voor werkgevers en nadelen voor

werknemers,
- onderwerpen met voordelen voor werkgevers en werknemers,
- onderwerpen met voordelen noch nadelen voor werkgevers en

werknemers.

Onderwerpen kunnen voorts worden gekarakteriseerd naar de catego-
rie van werknemers waarop zij van toepassing zijn of waarvoor zij gel-
den. Een voorbeeld zal de bedoeling van de indeling naar dit kenmerk
verduidelijken. Een voorstel tot het aanbrengen van een 'vloer' in de
prijscompensatie kan o.a. worden besproken naar de betekenis van
dat voorstel voor de beloningsverhoudingen binnen ondernemingen.
Ten aanzien van de categorieen van werknemers waarvoor onderwer-
pen gelden, kan een rangorde worden aangebracht. Zo kunnen onder-
werpen worden ingedeeld naar geldend voor:
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- alle werknemers in de sigarenindustrie, derhalve omvattend zij die
direct of indirect onder de werkingssfeer van de c.a.o. voor de si-
garenindustrie vallen,

- (een) functionele of hierarchische categorie(en) werknemers,
- (een) maatschappelijke categorie(en) werknemers, naar maatsta-

ven zoals leeftijd, diensttijd, geslacht, vakbondslidmaatschap,
loonniveau, loon- c.q. functiegroep, en dergelijke.

Bij de samenstelling van deze indeling is nagegaan of er in de onder-
zoeksperiode c.a.0.-voorstellen zijn ingediend welke betrekking had-
den op individuele werknemers. C.a.0.-voorstellen met betrekking tot
individuele werknemers kwamen niet voor. Om die reden is de catego-
rie individuele werknemers niet in de indeling opgenomen.
Het is niet onmogelijk dat partijen aan dit geldingsniveau van onder-
werpen een uiteenlopende waarde hechten.

Onderzocht zal worden of het beleidsgebied waarop de onderwerpen
betrekking hebben, de aard van de aangelegenheden waarover de on-
derwerpen handelen, en het geldingsniveau van de onderwerpen in-
vloed uitoefenen op danwel anderszins verband houden met de wijze
waarop onderwerpen in de c.a.0.-onderhandelingen worden bespro-
ken.

Aan de hand van de door partijen ingediende c.a. 0.-voorstellen en
vanuit de notulen is vast te stellen welke partij het initiatief neemt om
onderwerpen in bespreking te brengen en welke onderwerpen daarbij
in het geding zijn. Dit is een eerste indicatie van de waarde die partijen
aan de betreffende onderwerpen hechten.
Belangrij ker  is in welke fase(n)  van de onderhandelingen een onder-
werp aan de orde komt en blijft. In hoofdstuk III is beschreven dat
c.a.0.-onderhandelingen kunnen worden ingedeeld in een voorberei-
dingsfase, de fase van de eigenlijke onderhandelingen en een afron-
dingsfase. Deze fase-indeling is bruikbaar voor een feitelijke beschrij-
ving van de gang van zaken ten aanzien van c.a.0.-onderhandelingen,
doch biedt onvoldoende aanknopingspunten tot het analyseren van de
belangrijkheid van de diverse c.a.0.-voorstellen. Daartoe is een na-
dere onderscheiding van de eigenlijke onderhandelingen noodzake-
lijk. In de paragraaf waarin de opzet en de uitvoering van het onder-
zoek worden beschreven, zal worden aangeduid op welke wijze die
verdere onderverdeling gestalte krijgt. Op dit moment volstaat de ver-
melding dat ten behoeve van de notulenanalyse de eigenlijke c.a. 0.-
onderhandelingen in vijf stadia zullen worden onderverdeeld. Binnen
deze vijf stadia zal worden nagegaan welke onderwerpen besproken
worden, hoeveel tijd - gemeten in tekstomvang - de partijen aan de
diverse onderwerpen besteden, en tijdens welke fase(n) de onderwer-
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pen aan de orde zijn. De vaststelling van deze gegevens is relevant
voor de prioriteiten welke de onderhandelaars aan onderwerpen toe-
kennen. Belangrijke aangelegenheden zullen immers voortdurend  in
bespreking blijven tot een voor beide partijen bevredigende oplossing
ter zake is bereikt. Men mag stellen dat partijen onderwerpen welke
zij slechts sporadisch aandacht geven, van ondergeschikt belang ach-
ten.
Naast het aantal malen dat een onderwerp ter sprake komt en de tijd
die eraan wordt besteed, is voorts van betekenis met betrekking tot
welke onderwerpen partijen hun standpunten in elkaars richting
bijstellen. Men kan zich voorstellen dat een bepaaid onderwerp keer
op keer besproken wordt, doch dat de onderhandelaars onwrikbaar
hun aanvankelijke stellingname ter zake handhaven. Wanneer derge-
lijke onveranderlijke standpunten ten aanzien van dat onderwerp te
eniger tijd niet gevolgd worden door bijvoorbeeld het dreigen met de
inzet van pressiemiddelen door een der partijen, dan kan geconclu-
deerd worden dat het betreffende onderwerp weliswaar belangrijker is
dan een aangelegenheid waaraan slechts te hooi en te gras aandacht
wordt besteed, doch dat het blijkbaar niet z6 belangrijk is om ten aan-
zien van dat onderwerp krachtdadig op te treden. Hierbij is tevens van
belang welke pressiemiddelen in het geding zijn. Pressiemiddelen ver-
schillen in hevigheid. Zij kunnen uiteenlopen van het dreigen met het
openbaar maken van conflicten, via het daadwerkelijk ruchtbaarheid
geven aan het bestaan van conflicten in vakbondsperiodieken en even-
tuele andere publiciteitsmedia, tot het dreigen met een oproep tot sta-
king en als uiterste middel tot het organiseren en houden van stakin-
gen.
Men kan derhalve zeggen dat de vasthoudendheid waarmee partijen
de uiteenlopende onderwerpen verdedigen een verdere indicatie vormt
voor de prioriteiten welke aan de voorstellen worden toegekend. Ook
De Galan wijst hierop. Betreffende de loonvoet zegt hij dat de grootte
van de waardering  voor dat onderwerp  blij kt  uit de starheid waarmee
men aan een looneis vasthoudt.78
Sommige onderwerpen raken tijdens de onderhandelingen wat op de
achtergrond. Over andere onderwerpen komen partijen tijdens de
achtereenvolgende stadia van het c.a.0.-overleg dichter tot elkaar.
Over en weer worden concessies gedaan. Partijen trachten tot over-
eenstemming te komen over de aangelegenheden welke zij het belang-
rijkst vinden.
Het zal voorts zonder verdere toelichting duidelijk zijn dat ook  het
tijdstip waarop pressiemiddelen ter sprake komen en het niveau van
pressiemiddelen waarvan melding wordt gemaakt, kenmerken zijn
van de belangrijkheid van c.a.0.-voorstellen. Hoe eerder met betrek-
king tot een bepaald onderwerp over pressiemiddelen wordt gerept,
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des te belangrijker vindt men het om inzake het betreffende onder-
werp tot overeenstemming te komen. En ook: hoe dreigender het
pressiemiddel, des te hogere prioriteit kent men aan het betreffende
onderwerp toe.
Men ziet in c.a.0.-onderhandelingen dat over sommige onderwerpen
slechts 66n woordvoerder per onderhandelingsdelegatie optreedt. Dit
voorkomt dat blijk gegeven wordt van het bestaan van verschillende
meningen binnen de onderhandelingsafvaardiging, waarvan de andere
partij gebruik zou kunnen maken om een voor haar voordeliger resul-
taat te bereiken. Indien in dir soort situaties meerdere onderhande-
laars het woord voeren, dan is dat om het standpunt van de eerste
woordvoerder te ondersteunen. Met betrekking tot andere onderwer-
pen kunnen meerdere woordvoerders zonder bezwaar afwijkende me-
ningen vertolken. Dit belet niet dat een voor beide partijen aanvaard-
bare overeenkomst ter zake wordt bereikt. Het optreden van meerdere
woordvoerders met uiteenlopende meningen kan beschouwd worden
als een kenmerk van het geringe conflictkarakter van een onderwerp.
Ook de fase van de onderhandelingen waarin partijen tot overeen-
stemming komen, vormt een aanduiding voor het conflictkarakter
van een onderwerp. Hoe eerder men over een aangelegenheid een ac-
coord bereikt, des te harmonieuzer zijn de standpunten van partijen
ten aanzien van het betreffende onderwerp.

Bovenstaande facetten van de wijze waarop onderwerpen in c.a.0.-
onderhandelingen worden besproken, zullen in verband gebracht
worden met de in het c.a.0.-overleg behandelde onderwerpen, be-
schouwd naar hun beleidsgebied, aard en geldingsniveau.

4. Analyse van de onderwerpen uit de c.a.0.-
onderhandelingen in de Nederlandse sigaren-
industrie tijdens de periode van 1973 tot 1983

4.1 Inleiding
Inzake collectieve onderhandelingen zijn er in diverse bedrijfstakken
in de Verenigde Staten en in Engeland casuistische studies verricht.79
In andere publicaties zien wij dat auteurs citaten uit onderhandelings-
bijeenkomsten in hun theoretisch concept betreffende collectieve on-
derhandelingen plaatsen of uitspraken doen op grond van gebeurte-
nissen tijdens de onderhandelingen.80
In 1977 merkte Richardson met betrekking tot de stand van zaken van
de theorie aangaande collectieve onderhandelingen op, dat 'one must
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conclude that little progress has been made beyond the explanation
state. Predictive and control aspects of collective bargaining theory
are singularly absent'.81
Analyses van collectieve onderhandelingen waarop de eerder bedoelde
studies zijn gebaseerd, hebben een hoofdzakelijk kwalitatief karakter.
Een meer kwantitatief gerichte benadering van de analyse van onder-
handelingen is mij niet bekend. In de onderzoeksopzet van de onder-
havige studie zal met betrekking tot de analyse gestreefd worden naar
een combinatie van zowel kwalitatieve als - waar mogelijk - kwan-
titatieve elementen. Hiervoor zijn aanknopingspunten gevonden in de
studie van Hovels en Nas.

Hovels en Nas hebben in 1976 een vergelijkend onderzoek gedaan
naar de structuur en de werkwijze van ondernemingsraden in Neder-
land. Ten behoeve van de informatieverzameling voor hun onderzoek
hebben zij gebruik gemaakt van drie soorten waarnemingsmethoden,
te weten: inhoudsanalyse van notulen, mondelinge vraaggesprekken
en schriftelijke enquetes. Hun onderzoek bestond uit twee fasen. In
de eerste fase van hun onderzoek naar het functioneren van onderne-
mingsraden zijn de notulen geanalyseerd. De tweede fase van het on-
derzoek bestond uit het voeren van mondelinge vraaggesprekken en
het houden van schriftelijke enquttes.82
Gegevens uit de notulenanalyse vervulden twee functies:
- op grond van de informatie uit de notulenanalyse werd een selectie

gemaakt van onderwerpen voor de vraaggesprekken om door mid-
del van de vraaggesprekken aan de hand van de onderwerpen (als-
mede van de opvattingen en overwegingen daarbij van verschillen-
de betrokkenen) het feitelijk gebeuren te reconstrueren,

- de informatie uit de notulenanalyse was als onderzoeksresultaat
op zichzelf van belang.

De resultaten uit de notulenanalyse werden in relatie met de informa-
tie uit de tweede fase van het onderzoek opgenomen in de totaalresul-
taten. De gegevens uit de notulen vormden een belangrijke achter-
grond waartegen de uitkomsten in de tweede fase konden worden
geYnterpreteerd; omgekeerd was informatie uit de vraaggesprekken
vereist voor de interpretatie van de uitkomsten van de
notulenanalyse.83 Ook Carney vermeldt een gecombineerd gebruik
van zowel inhoudsanalyse van schri ftelij ke bronnen  als  van in forma-
tie uit andere onderzoekstechnieken.84 Inhoudsanalyse van documen-
ten is een geschikte methode om kenmerken van communicatie en
interactie te identificeren.85
Hovels en Nas verwoorden het aldus: 'In principe is inhoudsanalyse
als metode bruikbaar voor de analyse van alle inhou-den die een
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neerslag vormen van de informatie-uitwisseling c.q. -verstrekking
door interakterende komponenten  van een bepaald systeem'.86 Notu-
len vormen, ondanks bezwaren die daaraan kleven, een neerslag van
het werk dat is verricht. Documenten hebben het voordeel dat zij als
zodanig niet het resultaat zijn van door onderzoekers toegediende sti-
muli.
Wel moet rekening gehouden worden met een aantal beperkingen:
- notulen zijn niet altijd alleen opgesteld als een objectieve en be-

trouwbare weergave van de werkelijkheid. Zij zijn ook vaak mede
geschreven vanuit politieke en relationclc overwegingen van de
participanten aan het overleg;

- niet altijd alles van wat zich heeft afgespeeld in de vergaderingen
wordt weergegeven in de notulen;

- de veelheid en heterogeniteit van betekenissen, bedoelingen en
overwegingen van de participanten aan het overleg zijn niet altijd
uit de notulen af te leiden;

- de werkwijze van de notulenanalyse zelf kent ook beperkingen:
het zal niet altijd mogelijk zijn bij een dergelijke analyse subjec-
tieve interpretaties volledig uit te schakelen.87

Men mag echter veronderstellen - en het is ook van toepassing op de
onderhavige studie - dat het voor de wetenschappelijk onderzoeker
een zaak van beroepsethiek is om alle pogingen in het werk te stellen
om de invloed welke door de wijze van onderzoek op het onderzoeks-
materiaal kan worden uitgeoefend, zo veel mogelijk uit te bannen.88

4.2 Opzet en uitvoering van het onderzoek
Hovels en Nas hebben uit de literatuur bekende elementen voor docu-
mentenonderzoek verzameld en toegespitst op de analyse van notulen
van ondernemingsraadsvergaderingen. De onderzoeksopzet welke
deze auteurs hebben ontworpen voor het onderzoek naar het functio-
neren van ondernemingsraden, kon met enige aanpassingen ook ge-
bruikt worden bij het onderzoek naar een mogelijk verband tussen de
wijze van onderhandelen en het onderwerp van onderhandeling.
Ten behoeve van de informatieverzameling voor dit onderzoek met
betrekking tot c.a.0.-onderhandelingen in de sigarenindustrie zijn
drie soorten waarnemingsmethoden gebruikt, te weten: inhoudsana-
lyse van notulen van c.a.0.-onderhandelingen in de sigarenindustrie,
schriftelijke enquetes bij onderhandelaars over de c.a.o. voor de siga-
renindustrie en de methode van de participerende observatie. De con-
clusies van het onderzoek steunen derhalve niet alleen op resultaten
uit de notulenanalyse en de antwoorden op vragen, gesteld aan een
aantal betrokken onderhandelaars, maar ook op de ervaringen opge-
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daan tijdens mijn participeren in het onderhandelingsproces in de si-
garenindustrie.  Aan het houden van schriftelij ke enquetes is  de  voor-
keur gegeven boven het voeren van mondelinge vraaggesprekken ten-
einde de kans op beynvloeding van de resultaten door de onderzoeker
te verkleinen.

In de eerste fase van het onderzoek zijn de door partijen goedgekeur-
de notulen van de c.a.0.-onderhandelingen over de periode van 1 ja-
nuari 1973 tot en met 31 december 1982 geanalyseerd.
De tweede fase van het onderzoek bestond uit het houden van schrif-
telijke enquetes onder onderhandelaars van werknemers- en werkge-
verszijde over de c.a.o. voor de sigarenindustrie.

In het kader van de notulenanalyse zijn achtereenvolgens de volgende
activiteiten ontplooid:
- het vaststellen van inhoudelijke variabelen en van variabelen met

betrekking tot de besprekingswijze van onderwerpen,
- het ontwikkelen van kenmerken voor de analyse,
- het per c.a.0.-jaar afbakenen, uitlijsten en benoemen van onder-

werpen die in de observatieperiode aan de orde zijn geweest,
-  het vaststellen van de informatiebronnen en het ordenen en onder-

verdelen van het betreffende materiaal,
-  het per c.a.0.-jaar analyseren van deze onderwerpen - opgesplitst

naar beleidsgebied, aard en geldingsniveau - naar karakteristie-
ken welke indicatoren vormen voor de besprekingswijze van die
onderwerpen,

- het samenvatten van de resultaten uit de analyse van de diverse
c.a.0.-jaren in de periode van 1973 tot 1983.

In paragraaf 3 is reeds in extenso beschreven welke variabelen zijn
vastgesteld om zowel inhoud als besprekingswijze van onderwerpen te
typeren. Ook de relevantie van de betreffende variabelen voor de pro-
bleemstelling is aangeduid. Voorts zijn in dezelfde paragraaf de ana-
lysekenmerken ontwikkeld.
Vervolgens zijn de onderwerpen afgebakend en benoemd en per c.a.0.-
jaar verzameld. Het ging daarbij om alle onderwerpen die door partij-
en als voorstellen voor de c.a.o. naar voren zijn gebracht, onafhanke-
lijk van het feit of deze voorstellen voor het begin van de onderhande-
lingen zijn ingediend danwel tijdens de onderhandelingen naar voren
zijn gebracht. Wel zijn de c.a.0.-voorstellen van de twee partijen af-
zonderlijk verzameld. In dit verband wordt met onderwerpen per
c.a.0.-jaar bedoeld: de onderwerpen welke ingediend zijn in het kader
van de onderhandelingen met betrekking tot 66n c.a.0.-
contractperiode, ongeacht of de besprekingen daaromtrent ook in de

190



betreffende contractperiode zijn gehouden danwel daaraan onmiddel-
lijk voorafgingen.
In de billagen 1 en 2 zijn overzichten opgenomen van de c.a.0.-voor-
stellen die door de werkgeversorganisatie en door de werknemersorga-
nisaties in de c.a.0.-onderhandelingen van de sigarenindustrie in het
tijdvak  van  1973  tot  en  met  1982  aan  de  orde zijn gesteld.
Deze  voorstellen  zij n  in deze overzichten gerubriceerd  naar  drie  ken-
merken, te weten: sociaal beleidsgebied, aard en geldingsniveau.
De beleidsgebieden worden, zoals eerder beschreven, onderscheiden
in:

- continuiteit van de arbeidsplaats en andere werkgelegenheidsas-
pecten,

- arbeidsvoorwaarden,
- arbeidsomstandigheden,
- arbeidsinhoud,
- medezeggenschap en participatie,
- algemeen en diversen.
De onderwerpen zijn binnen het betreffende beleidsgebied ingedeeld
naar aard en naar geldingsniveau:89
Bij de rangschikking van c.a.0.-voorstellen naar sociaal beleidsgebied
en aard zijn er onderwerpen waarbij men kan twijfelen bij welk so-
ciaal beleidsgebied danwel bij welk aspect van de aard van de onder-
werpen het betreffende c.a.0.-voorstel moet worden ingedeeld. Soms
zou zelfs een dubbele indeling van een onderwerp gerechtvaardigd
zijn. Met erkenning van de arbitraire elementen welke aan een derge-
lijke keuze kleven, is een gedragslijn gevolgd waarbij die toedeling van
onderwerpen is geschied welke, beschouwd naar de bedoeling welke
aan het onderwerp dat als c.a.0.-voorstel ter tafel is gebracht ten
grondslag lag, het meest aangewezen leek.

In het kader van dit onderzoek worden als relevante schriftelijke in-
formatiebronnen voor de inhoudsanalyse aangemerkt de notulen van
de c.a.0.-onderhandelingsbijeenkomsten van de twee delegaties, be-
trokken bij het afsluiten van een c.a.o. voor de sigarenindustrie, en de
bij lagen  bij de verslagen  van deze vergaderingen voor zover  in  de  no-
tulen wordt vermeld danwel uit de verslaglegging kan worden begre-
pen dat deze bijlagen een onderdeel vormen van de notulen. Als voor-
beelden van deze bijlagen kunnen worden genoemd de soms schrifte-
lij ke standpuntbepaling  of toelichting aangaande  een  o f meer onder-
werpen door een of beide partijen welke tijdens de vergadering ter
bespreking wordt overhandigd, en tekstvoorstellen welke met betrek-
king tot sommige onderwerpen worden aangeboden.
De c.a.0.-voorstellen, daarbij inbegrepen de eventueel in tekstvoor-

191



stellen uitgewerkte verlangens, welke door partijen v66r het begin van
het c.a.0.-overleg zijn ingediend, vormen als zodanig geen onderdeel
van de notulen.

Een verdere informatiebron is de soms schriftelijke behandeling van
onderwerpen waarover de meningen van partijen bij het bereiken van
een globaal c.a.0.-accoord nog uiteenlopen en waarover schriftelijke
voorstellen en tegenvoorstellen tussen partijen worden uitgewisseld.
Wanneer over deze laatste onderdelen overeenstemming wordt be-
reikt, kan van een c.a.0.-accoord tussen de onderhandelaars worden
gesproken. Deze principe-overeenkomst moet dan nog bekrachtigd
worden door de achterban van de onderhandelaars.
Het erbij betrekken van de bijlagen als voorwerp van notulenanalyse
houdt verband met de van jaar tot jaar verschillende wijze waarop de
c.a.0.-onderhandelingen verlopen. In het ene jaar worden zowel
standpuntbepaling ten aanzien van alle onderwerpen als tekstvoorstel-
len mondeling weergegeven. Soms ook wordt de standpuntbepaling
op schrift gezet en tijdens de vergadering aan de andere partij over-
handigd. Hetzelfde kan geschieden met tekstvoorstellen. De bespre-
king vindt dan deels aan de hand daarvan of naar aanleiding daarvan
plaats. Deze verschillende wijze van bespreking heeft invloed op de
verslaglegging. Om nu van jaar tot jaar een juist beeld te kunnen vor-
men van de besprekingswijze van onderwerpen dienen de billagen als
onderdelen van de verslaglegging in de notulenanalyse te worden be-
trokken.
De bestudering van onderwerpen welke door partijen in het c.a.0.-
overleg is gedelegeerd aan een studiecommissie evenals de verslag-
legging van de besprekingen tussen (delegaties van) partijen over
interpretatieverschillen welke in de loop van het jaar, althans na het
afsluiten van de c.a.0., tussen partijen blijken te bestaan, worden niet
in de notulenanalyse betrokken. De invloed van het functioneren van
dergelijke werkgroepen  op (de resultaten  van) de onderhandelingen
zal op de daarvoor geeigende plaatsen worden aangeduid.

Bij de analyse van notulen zijn, in navolging van Hovels en Nas90, als
observatie-eenheden gedefinieerd: tekstdelen voor zover deze betrek-
king hebben op eenzelfde onderwerp tijdens hetzelfde c.a.0.-jaar, on-
geacht of dit aaneengesloten stukken tekst, verschillende tekstdelen
uit notulen van eenzelfde c.a.0.-overlegvergadering, danwel teksten
uit notulen van verschillende onderhandelingsbijeenkomsten betreft.
De hoeveelheid tijd die nodig is om een c.a.0.-accoord te bereiken,
kan aanzienlijk verschillen. In de sigarenindustrie loopt het aantal
c.a.0.-overlegvergaderingen uiteen van twee (mid)dagen tot zeven bij-
eenkomsten met een uiteenlopende tijdsduur. Er zijn meerdere oorza-
ken voor deze diversiteit aan te wijzen.
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Afspraken tussen sociale partners op centraal niveau kunnen ertoe lei-
den dat op bedrijfstakniveau snel een c.a.0.-accoord wordt bereikt.
Daarentegen kunnen hetzij de complexiteit van bepaalde c.a.0.-voor-
stellen hetzij een hoge mate van belangentegenstellingen tussen par-
tijen tot gevolg hebben dat de onderhandelaars slechts na vele onder-
handelingsbijeenkomsten tot overeenstemming komen.
Om inzicht te verkrijgen in de besprekingswijze van de c.a.0.-voor-
stellen tijdens het onderhandelingsproces is het nodig om de fase
welke eerder aangeduid is als de fuse van de eigenlijke onderhandelin-
gen, nader onder te verdelen in een aantal stadia. Op bepaalde
tijdstippen tijdens het onderhandelingsproces komen partijen tot
overeenstemming over de c.a.0.-voorstellen waarover wordt onder-
handeld. Bij sommige onderwerpen  kan  dit  in een vroeg stadium
geschieden. Met betrekking tot andere onderwerpen blijven de stand-
punten van partijen langer uiteenlopen. Over weer andere onderwer-
pen worden partijen het pas eens in de laatste fase van de onderhande-
lingen. Wanneer nu de notulen die betrekking hebben op de c.a.0.-
onderhandelingen van een contractperiode op een haast mathema-
tische wijze worden onderverdeeld, kan worden vastgesteld of en, zo
ja, welke verschillen er bestaan in de besprekingswijze van de uiteen-
lopende onderwerpen tijdens de diverse stadia.
Teneinde de notulen van de diverse c.a.0.-jaren te kunnen vergelijken
is gekozen voor een indeling van de eigenlijke onderhandelingen in zes
stadia.
Zoals vermeld, loopt het aantal bijeenkomsten dat nodig is om een
c.a.o. af te sluiten van jaar tot jaar uiteen. Het gevolg van het verschil
in tijdsduur van c.a.0.-onderhandelingen is ook dat de notulen per
contractperiode in omvang uiteenlopen. Het aantal fasen dat in het
kader van de notulenanalyse onderscheiden wordt, mag enerzijds niet
te groot en anderzijds niet te klein zijn. Het aantal fasen moet zo be-
perkt zijn dat notulen van de c.a. 0.-onderhandelingen die 6tn dag
hebben geduurd, nog zinvol kunnen worden onderverdeeld. Het aan-
tal fasen moet echter ook voldoende groot zijn om mogelijke ver-
schillen tussen de diverse stadia te kunnen onderscheiden. Op deze
gronden is de tamelijk willekeurige keuze van zes fasen tot stand ge-
komen. Tijdens het eerste stadium van het eigenlijke onderhande-
lingsproces presenteren partijen gewoonlijk hun voorstellen en voor-
zien deze, waar nodig, van een toelichting.91 Aangezien dan meestal
alle onderwerpen aan de orde komen, biedt dit stadium veelal geen
kijk op de belangrijkheid van de verschillende onderwerpen. In de no-
tulenanalyse  blij ft daarom  deze  fase  van de presentatie van voorstel-
len buiten beschouwing, des te meer omdat zij mede dient om de wer-
kelijke voorkeuren van partijen te verhullen.92 Het resterende gedeelte
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van de eigenlijke onderhandelingen, dat wil zeggen het tijdvak dat ligt
tussen het einde van de genoemde presentatiefase en het bereiken van
een c.a.0.-accoord, is onderverdeeld in vijf fasen. De informatiebron-
nen zijn daartoe verdeeld in vijf zo veel mogelijk gelijke parten. Lei-
draad hierbij was het aantal pagina's tekst bij omvangrijke notulen
resp. het aantal regels tekst bij notulen van gering(er) volume. Hierbij
is in hoge mate rekening gehouden met natuurlijke onderbrekingen in
de c.a.0.-onderhandelingen. Zo is getracht om de scheidslijn te trek-
ken tussen het einde van de ene onderhandelingsbijeenkomst en het
begin van de volgende vergadering in het c.a.0.-overleg alsmede bij
schorsingen van het beraad tijdens bijeenkomsten. Deze handelwijze
is gevolgd zolang deze niet apert in strijd kwam met het criterium van
de gelijkheid van de vijf fasen qua tekstomvang. Voorts is er voor ge-
zorgd dat geen scheiding is gelegd in een aaneensluitend betoog, ook al
zou hantering van de maatstaf van het tekstvolume wel aanleiding
hebben gegeven om in het betreffende betoog een scheiding aan te
brengen.
Een aantal onderdelen van de notulen is in de notulenanalyse en der-
halve ook in de voorbereiding daarvoor buiten beschouwing gebleven.
Het betreft hier de verslaglegging betreffende agendapunten als ope-
ning van de vergadering, mededelingen, meestal ook goedkeuring van
de notulen, rondvraag en sluiting. Het geschrevene met betrekking tot
goedkeuring van de notulen is buiten beschouwing gelaten, tenzij er
opmerkingen van inhoudelijk belang zijn gemaakt. In dit verband zij
verder opgemerkt dat de goedgekeurde en zo nodig gecorrigeerde no-
tulen zijn bestudeerd. Dit houdt ook in dat eventuele opmerkingen
aangaande de notulen in het kader van de notulenanalyse deel uitma-
ken van de notulen van de betreffende voorafgaande vergadering. Bij
dit streven naar qua tijdsduur gelijke fasen is als vooronderstelling
aangenomen dat de notulenomvang een verantwoorde maatstaf is van
de tijdsduur van de onderhandelingen en tevens dat de hoeveelheid
tijd, welke besteed is aan de diverse onderwerpen, op correlatieve
wijze haar weerslag vindt in de tekstomvang van de verslagen van de
vergaderingen. Ik kan ook - uit de ervaring sprekende - zeggen dat
deze premisse een reele veronderstelling is.

Voor zover de notulen een onvoldoende beeld gaven van de feitelijke
gang van zaken tijdens de onderhandelingen, heb ik ook in de eerste
fuse van het onderzoek deze feitelijke gang van zaken gereconstrueerd
op grond van informaties van N.V.S.-functionarissen danwel aan de
hand van aantekeningen die ik tijdens de onderhandelingen heb ge-
maakt alsook aan de hand van herinneringen aan het c.a.0.-overleg.
Hierbij moet worden opgemerkt dat een en ander een reconstructie
betreft van de c.a.0.-onderhandelingen sinds 1973 zoals -deze zich in
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mijn waarneming hebben afgespeeld. Ik heb uiteraard getracht om
vooringenomenheid te vermijden. Deze reconstructie kan aangemerkt
worden als een resultaat van participerende observatie, welke - zoals
eerder is vermeld - als een van de onderzoeksmethoden is gebruikt.

Na deze voorbereidende werkzaamheden kon een aanvang gemaakt
worden met de feitelijke analyse. In deze analyse zijn de c.a.0.-onder-
werpen, onderscheiden naar beleidsgebied, aard en geldingsniveau, in
verband gebracht met de diverse variabelen met betrekking tot de
bespiekingswilze van die ofiderwerpen tijdens de c.a.0.-onderhande-
lingsbijeenkomsten.

In de tweede fase van het onderzoek stonden de schriftelijke enquates,
voorgelegd aan onderhandelaars van werkgeverszijde en werknemers-
zijde over de c.a.o. voor de sigarenindustrie, centraal. Met uitzonde-
ring van de onderzoeker zijn alle onderhandelaars die tenminste ge-
durende twee contractjaren aan de onderhandelingsbesprekingen heb-
ben deelgenomen, vragen voorgelegd over de hierna aangeduide
gespreksthema's inzake de c.a.0.-onderhandelingen waarin zij hebben
geparticipeerd. De enquetes zijn gehouden in de periode van april tot
en met juni 1983.
De vragen hebben een tweeledig doel. Zij zijn gesteld om informatie te
verkrijgen over de in paragraaf 3 vermelde aspecten van de onderhan-
delingsrelatie waarover de notulen geen of onvoldoende uitsluitsel ge-
ven. In de enquete is allereerst aandacht besteed aan de besprekings-
wijze van onderwerpen. Dit is geschied aan de hand van enige onder-
werpen die blijkens de notulen concreet in het c.a.0.-overleg aan de
orde zijn geweest. Voorts konden door middel van vragen gegevens
worden verkregen over enige andere aspecten van de onderhande-
lingsrelatie. Op deze wijze kon nader inzicht worden verworven in
mogelijk verschillende besprekingswijzen van uiteenlopende (catego-
rieen) onderwerpen.

De in de enquete te behandelen onderwerpen zijn geselecteerd uit de
jaren 1973, 1978, 1980 en 1982. De keuze voor deze jaren houdt ver-
band met de deelname van de diverse onderhandelaars aan de c.a.0.-
onderhandelingsbijeenkomsten in de verschillende jaren. Op deze
wijze was het mogelijk om aan alle onderhandelaars die aan de c.a.0.-
onderhandelingen gedurende tenminste twee jaren hebben deelgeno-
men, vragen voor te leggen.
Voor de genoemde jaren zijn de onderwerpen gekozen, nadat per
c.a.0.-jaar een overzicht was verkregen van alle onderwerpen die blij-
kens de c.a.0.-voorstellen en de notulen in het betreffende c.a.0.-
onderhandelingsjaar aan de orde zijn geweest en nadat de onderwer-
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pen waren getypeerd naar beleidsgebied, aard en geldingsniveau.
Voor de betreffende onderhandelingsjaren is vervolgens een selectie
gemaakt van een aantal onderwerpen. Deze onderwerpen zijn op een
zodanige wijze gekozen, dat zij betrekking hebben op verschillende
facetten van sociaal beleid. In paragraaf 3 zijn als beleidsgebieden
aangeduid: continuyteit van de arbeidsplaats en andere werkgelegen-
heidsaspecten, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, ar-
beidsinhoud, medezeggenschap en participatie, en algemeen en diver-
sen. De categorie algemeen en diversen is vanwege het geringe belang
buiten beschouwing gelaten. Uitgaande van de vijf andere beleidsge-
bieden is per beleidsgebied - waar mogelij k - 66n onderwerp geko-
zen. Uit het beleidsgebied arbeidsvoorwaarden waarover relatief veel
c.a.0.-voorstellen zijn ingediend, zijn twee onderwerpen geselecteerd
die betrekking hebben op uiteenlopende subcategorieen van het be-
treffende beleidsgebied. Naast de selectie van onderwerpen op basis
van beleidsgebied zijn met betrekking tot de keuze van onderwerpen
twee andere selectiecriteria gehanteerd. Gezocht  is naar onderwerpen
die naar hun aard sterk uiteenlopen en die in het c.a.0.-overleg -- ge-
meten naar de hoeveelheid tijd die daaraan is besteed - relatief be-
langrijk zijn.
Betreffende de tijdsbesteding is - overigens arbitrair - vastgesteld
dat tenminste 1 % van de totale tijd gewijd aan de bespreking van on-
derwerpen in de betreffende c.a.0.-onderhandelingen, aan de bespre-
king van een onderwerp moet zijn besteed om een onderwerp als rela-
tief belangrijk aan te kunnen merken. Op deze wijze zijn voor de en-
quates onderwerpen gekozen die uit het oogpunt van de probleemstel-
ling relevant zijn. Vanwege de selectie van relatief belangrijke onder-
werpen wordt bovendien de verwachte betrouwbaarheid van de infor-
matie vergroot: men mag immers aannemen dat de deelnemers aan het
c.a.0.-overleg beter in staat zijn zich de gebeurtenissen rondom de
besprekingswijze van dit soort onderwerpen te herinneren dan die
rondom de behandeling van relatief onbelangrijke onderwerpen.

Volgens bovenvermelde procedure is aldus voor de c.a.0.-onderhan-
delingen van het onderzoekstijdvak een twintigtal onderwerpen gese-
lecteerd uit de notulen van het c.a.0.-overleg.
Deze onderwerpen, in verband gebracht met bepaalde tot dan toe nog
niet of onvoldoende belichte aspecten van de onderhandelingsrelatie,
zijn in de vragen voorgelegd aan alle onderhandelaars voor de c.a.0.
voor de sigarenindustrie met uitzondering van de onderzoeker. Hier-
bij zijn de onderwerpen per c.a.0.-jaar aan de orde gesteld bij de on-
derhandelaars van werkgeverszijde en werknemerszijde uit het betref-
fende onderhandelingsjaar.
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4.3 Beschrijving van de onderzoeksresultaten

In de beschrijving van de opzet en de uitvoering van het onderzoek is
melding gemaakt van de indeling van de onderwerpen naar sociaal be-
leidsgebied, aard en geldingsniveau. Deze indeling van onderwerpen,
separaat voor de c.a.0.-voorstellen van werkgeverszijde en van de
kant van de werknemersorganisaties, geschiedde per c.a.0.-jaar.
Een en ander heeft geleid tot een aantal samenvattende schema's
welke in deze paragraaf zullen worden gepresenteerd.

Zowel de werknemersorganisaties als de werkgeversorganisatie heb-
ben c.a.0.-voorstellen ingediend voor de c.a.0.-onderhandelingen in
de periode van 1973 tot en met 1982.
Tabel 1. Ingediende c.a.0.-voorstellen in de periode 1973 t/m 1982

C.a.0.-voorstellen abs.                %

van de werknemersorganisaties 370 94,9
van de werkgeversorganisatie               20                 5,1

Totaal 390 100,0

Uit deze tabel blijkt de terughoudendheid van de werkgeversorganisa-
tie inzake het indienen van c.a.0.-voorstellen.
Frenkel c.s. en Albeda vermelden dat ook de werkgevers goed voorbe-
reide c.a.0.-wijzigingsvoorstellen plegen in te dienen.93 Gerelateerd
aan het aantal c.a.0.-voorstellen van de werknemersorganisaties kan
in de sigarenindustrie gesproken worden van een bescheiden opstel-
ling van de Nederlandse Vereniging voor de Sigarenindustrie ten aan-
zien van het voorstellen van veranderingen in de c.a.o. De werkge-
versvereniging neemt niet zozeer het initiatief tot het aanbrengen van
wijzigingen in de c.a.o. In hoofdzaak reageert zij op de c.a.0.-voor-
stellen van werknemerszijde. In deze zin komt de handelwijze in de si-
garenindustrie overeen met het patroon dat Frenkel c.s. en Albeda
schetsen met betrekking tot het werkgeversoptreden in het algemeen
inzake het indienen van c.a.0.-voorstellen.

Deze onderwerpen zullen achtereenvolgens inhoudelijk en naar hun
besprekingswijze worden geanalyseerd.
De inhoudelijke analyse zal geschieden naar drie kenmerken, te
weten: sociaal beleidsgebied, aard en geldingsniveau van de onderwer-
pen.
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De c.a.0.-voorstellen van de werknemersorganisaties

Om te beginnen bekijken wij de voorstellen welke door de werkne-
mersorganisaties in de onderzoeksperiode zijn ingediend.
Gerubriceerd naar sociaal beleidsgebied geven de onderwerpen het
volgende beeld.

Tabel 2. De door de werknemersorganisaties ingediende c.a.0.-voorstellen in de periode 1973
t/m 1982, gerubriceerd naar sociaal beleidsgebied

Sociaal beleidsgebied
van de c.a.0.-voorstellen abs.               %

werkgelegenheid                            53               14,3

arbeidsvoorwaarden 252 68,1
waarvan met betrekking tot:
inkomensontwikkeling 140 37,8
arbeidsduur                                    53                14,3
overig                                         59                15,9

arbeidsomstandigheden                      20                5,4

arbeidsinhoud                               3                0,8

medezeggenschap en participatie            22                5,9

algemeen en diversen                       20                5,4

Totaal 370 100,0

Bij de beschouwing naar sociaal beleidsgebied springt vooral in het
oog de overheersende aandacht voor de categorie arbeidsvoorwaar-
den. Ruim tweederde van alle onderwerpen tijdens de tienjarige on-
derzoeksperiode heeft betrekking op arbeidsvoorwaarden. Minder
dan 1 5% handelt  over de continuiteit  van de arbeidsplaats en andere
werkgelegenheidsaspecten en slechts ongeveer 12% over aangelegen-
heden met betrekking tot arbeidsinhoud en arbeidsomstandigheden
en over vraagstukken inzake medezeggenschap en participatie van
werknemers. Binnen de categorie arbeidsvoorwaarden heeft weer
ruim de helft van de onderwerpen te maken met de subcategorie inko-
mensontwikkeling of anders gezegd met voorstellen voor 'meer loon'
en 21070 van de onderwerpen heeft betrekking op arbeidsduur(vermin-
dering).
Opgemerkt kan worden dat de aandacht voor de diverse onderwerpen
van jaar tot jaar uiteenloopt. Zo werd 60% van de onderwerpen, ge-
rangschikt in het beleidsgebied continuiteit van de arbeidsplaats en
andere werkgelegenheidsaspecten, ter sprake gebracht in de jaren
1977, 1978 en 1982. Voorstellen met betrekking tot arbeidsvoorwaar-
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den genieten telkenjare een hoge belangstelling, welke varieert tussen
ongeveer 58%  en  83%  van het aantal onderwerpen  in het betreffende
c.a.0.-jaar. Alleen in 1976 was het aantal onderwerpen inzake ar-
beidsvoorwaarden beperkter, omdat toen niet de gebruikelijke c.a.0.-
onderhandelingen plaatsvonden in samenhang met het overheidsin-
grijpen in de arbeidsvoorwaardenvaststelling van dat jaar.
Het aantal voorstellen van vakbondszijde inzake arbeidsomstandighe-
den, arbeidsinhoud, medezeggenschap en participatie ligt gedurende
alle jaren van het onderzochte tijdvak op hetzelfde lage niveau.

Worden de onderwerpen naar hun aard ingedeeld, dan ontstaat het
volgende overzicht.

Tabel 3. De door de werknemersorganisaties ingediende c.a.0.-voorstellen in de periode 1973
t/m 1982, gerubriceerd naar de aard van de onderwerpen

Aard van de c.a.0.-voorstellen abs.               %

nadelen voor werkgevers en voordelen
voor werknemers 235 63,5

overwegend voordelen voor werkgevers
en geen of nauwelijks nadelen voor
werknemers                                   1                 0,3

overwegend voordelen voor werknemers
en geen of nauwelijks nadelen voor
werkgevers                                  69                18,7

voordelen voor werkgevers en nadelen
voor werknemers                              9                 2,4

gezamenlijk voordeel voor werkgevers
en werknemers                               29                 7,8

voordelen noch nadelen voor werkgevers
en  werkhemers                                                                                 27                                             7,3

Totaal 370 100,0

Bij de analyse van de onderwerpen naar hun aard valt op, zoals te ver-
wachten is, dat 90% van de onderwerpen ten voordele strekt van de
werknemers.
Deze onderwerpen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
- onderwerpen met voordelen voor werknemers en

nadelen voor werkgevers: 63,5%
- onderwerpen met voordelen voor werknemers en

geen of nauwelijks nadelen voor werkgevers: 18,7%
- onderwerpen met voordelen voor zowel werknemers

als werkgevers: 7,8%
Opmerkelijk is voorts dat ruim 2070 van de c.a.0.-voorstellen welke
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door de vakbonden zijn ingediend, nadelen voor werknemers en voor-
delen voor de werkgevers met zich meebrengen. Deze onderwerpen
hebben betrekking op de maximering van de inkomensontwikkeling
van een groep werknemers. In het algemeen kan gezegd worden dat
het niet past in de normale opstelling van de vakbewegingom voor-
stellen in te dienen welke nadelen voor werknemers met zich meebren-
gen en alleen in het voordeel van de werkgevers werken. De argumen-
tatie voor deze op het eerste gezicht verrassende voorstellen is dan ook
dat door beperking van de ontwikkeling van de hogere inkomens er
meer financiele ruimte ontstaat voor extra verbeteringen van de ar-
beidsvoorwaarden van de lagere inkomens. Voorstellen van deze
strekking worden niet door alle c.a.0.-partijen aan vakbondszijde ge-
dragen. De Unie B.L.H.P. neemt althans met betrekking tot dit
onderdeel van de arbeidsvoorwaarden veelal een van de andere werk-
nemersorganisaties afwijkend standpunt in.
Overigens zij vermeld dat de financiele ruimte welke door inwilliging
van de aftoppingsvoorstellen zou ontstaan, slechts gering is. Aan af-
toppingsvoorstellen moet naar mijn oordeel dan ook meer een so-
ciaal-psychologische dan een financiele betekenis worden toegekend.

Uit de beschouwing van de gegevens per jaar komt naar voren dat de
onderwerpen met voordelen voor werknemers en nadelen voor werk-
gevers relatief toenemen en dat het aantal onderwerpen met voordelen
voor werknemers welke geen of nauwelijks nadelen voor werkgevers
veroorzaken, relatief vermindert. Het beeld met betrekking tot de
onderwerpen met gezamenlijk profijt voor werknemers en werkgevers
is door de jaren heen ongeveer hetzelfde gebleven, zij het dat in de
jaren 1974 en 1978 relatief meer onderwerpen met gezamenlijk voor-
deel door de werknemersorganisaties als c.a.0.-voorstellen zijn inge-
diend.

Indeling van de c.a.0.-voorstellen naar het geldingsniveau van de
onderwerpen doet het volgende overzicht ontstaan.
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Tabel 4. De door de werknemersorganisaties ingediende c.a.0.-voorstellen in de periode 1973
t/m 1982, gerubriceerd naar geldingsniveau

Geldingsniveau
van de c.a.0.-voorstellen abs.                  %

alle werknemers onder de
werkingssfeer van de c.a.o. 229 61,9

functionele of hierarchische

categorieen werknemers                      25                  6,8

maatschappelijke categorieen
werknemers 116 31,3

Totaal 370 100,0

Wanneer de onderwerpen naar hun geldingsniveau worden gerang-
schikt, dan blijkt ruim 610/0 van de onderwerpen van toepassing te
zijn op alle werknemers die direct of indirect onder de werkingssfeer
van de c.a.0. vallen. Bijna 7070 van de onderwerpen geldt voor func-
tionele of hierarchische categorieen van werknemers en ruim 31%
voor werknemers ingedeeld naar maatschappelijke karakteristieken
zoals leeftijd, diensttijd, geslacht, nationaliteit, enz. Geen der onder-
werpen blijkt betrekking te hebben op individuele werknemers.
Alle jaren van de periode van 1973 tot en met 1982 laten weliswaar
met enige variatie dit zelfde beeld zien.

De c.a.0.-voorstellen van de werkgeversorganisatie

Door de Nederlandse Vereniging voor de Sigarenindustrie, de werkge-
versorganisatie welke partij is bij de c.a.o. voor de sigarenindustrie,
zijn  in het tijdvak  1973  tot  en  met 1982 twintig voorstellen ingediend
ter wijziging van de c.a.0.
Rangschikken wij deze voorstellen naar sociaal beleidsgebied, dan
ontstaat de volgende tabel.
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Tabel 5.  De door de N.V.S. ingediende c.a.0.-voorstellen in de periode 1973 t/m 1982, gerubri-
ceerd naar sociaal beleidsgebied

Sociaal beleidsgebied
van de c.a.0.-voorstellen abs.               %

werkgelegenheid                             2               10,0

arbeidsvoorwaarden                         12               60,0
waarvan met betrekking tot:

inkomensontwikkeling                         4                  20,0
arbeidsduur                                   1                   5,0
overig                                        7                  35,0

arbeidsomstandigheden                       -

arbeidsinhoud

medezeggenschap en participatie             -                 -

algemeen en diversen                        6               30,0

Totaal                                      20              100,0

Ook bij de werkgevers overheerst de aandacht voor de categorie ar-
beidsvoorwaarden.
Bekijken wij de voorstellen jaar voor jaar, dan zien wij dat in de jaren
1974, 1977, 1978 en 1980 geen c.a.0.-voorstellen van werkgeverszijde
zijn ingediend. Ook wordt dan duidelijk dat 55% van alle voorstellen
in 1982 naar voren is gebracht, hetgeen samenhangt met een toevallige
factor.94

Uit de rangschikking van de door de werkgeversorganisatie ingedien-
de c.a.0.-voorstellen naar de aard van de onderwerpen resulteert het
volgende overzicht.

202



Tabel 6.  De door de N.V.S. ingediende c.a.0.-voorstellen in de periode 1973 t/m 1982, gerubri-
ceerd naar de aard van de onderwerpen

Aard van de c.a.0.-voorstellen abs.                 %

nadelen voor werkgevers en voordelen

voor werknemers                             1                 5,0

overwegend voordelen voor werkgevers

en geen of nauwelijks nadelen voor

werknemers                                   3                15,0

overwcgend voordelen voor werknemers
en geen of nauwelijks nadelen voor
werkgevers                 '                 1                 5,0

voordelen voor werkgevers en nadelen

voor werknemers                             8                40,0

gezamenlijk voordeel voor werkgevers
en werknemers                                2                10,0

voordelen noch nadelen voor werk-

gevers en werknemers                        5                25,0

Totaal                                      20               100,0

Nadere beschouwing  van dit overzicht leert  dat  65%  van  de  c.a.0.-
voorstellen ten doel heeft om voordelen op te leveren voor de werkge-
vers. Meer gespecificeerd betreffen deze c.a.0.-voorstellen:
- onderwerpen met voordelen voor werkgevers

en nadelen voor werknemers: 40070

- onderwerpen met overwegend voordelen voor werkgevers
en geen of nauwelijks nadelen voor werknemers: 15%

- onderwerpen met voordelen voor zowel
werkgevers als werknemers: 10%

Alle c.a.0.-voorstellen welke door de N.V.S. in de periode 1973 tot en
met 1982 zijn ingediend, hebben betrekking op alle werknemers welke
direct of indirect onder de werkingssfeer van de c.a.0. vallen. Geen
der voorstellen betreft functionele of hierarchische categorieen dan-
wel maatschappelijke categorieen werknemers. Ook bij de door de
werkgeversorganisatie ingediende c.a.0.-voorstellen zijn geen onder-
werpen gevonden, welke op individuele werknemers betrekking heb-
ben.

Zoals eerder is vermeld, hebben in 1976 geen normale c.a.0.-onder-
handelingen plaatsgevonden.
De c.a.0.-voorstellen welke voor dat jaar zijn ingediend, worden bui-
ten beschouwing gelaten bij de bestudering van de wijze waarop de
onderwerpen tijdens de c.a.0.-onderhandelingen in de overige jaren
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van het onderzoekstijdvak zijn behandeld.

De bespreking van c.a.0.-voorstellen

Een opvallend verschijnsel is dat tijdens de c.a.0.-onderhandelingen
een aantal van de door partijen ingediende c.a.0.-voorstellen niet
besproken wordt. Het betreft in de onderzoeksperiode 64 voorstellen,
hetgeen 17,3% van het totale aantal ingediende c.a.0.-voorstellen ver-
tegenwoordigt.

In de navolgende tabel wordt een overzicht gepresenteerd betreffende
het niet bespreken van de onderwerpen, welke door de werknemersor-
ganisaties resp. door de werkgeversorganisatie als c.a.0.-voorstellen
zijn ingediend. In tabel 8 en in tabel 9 zijn de onderwerpen gerubri-
ceerd naar sociaal beleidsgebied.

Wanneer nagegaan wordt of alle ingediende c.a.0.-voorstellen ook
besproken zijn, dan ontdekken wij het volgende:

Tabel 7. Overzicht van de wei en niet besproken c.a.0.-voorstellen

Besproken Niet bespro- Ingediende
c.a.0.- ken c.a.0.- c.a.0.-
voorstellen voorstellen voorstellen

C.a.0.-voorstellen abs. % abs. %   abs.     %

van de werknemersorganisaties 292 83,0   60    17,0 352 100,0
van de werkgeversorganisatie       15    78,9 4 21,1   19   100,0

Totaal 307 82,7   64    17,3 371 100,0

Van de door de werknemersorganisaties ingediende c.a.0.-voorstellen
is 17% niet besproken. Het niet bespreken van ingediende c.a.0.-
voorstellen varieert in de verschillende jaren van 2,6%  tot  34,9%.  In
dit fenomeen is geen tendens te ontdekken. Men kan niet zeggen dat
het onbesproken laten van onderwerpen in de loop van de onder-
zoeksperiode toeneemt of afneemt. De resultaten geven van jaar tot
jaar een sterk wisselend beeld te zien.
Van de door de werkgeversorganisatie ingediende c.a.0.-voortstellen
zijn 4 van de 19 onderwerpen niet besproken, hetgeen 21,1070 van haar
c.a.0.-voorstellen uitmaakt. Een en ander komt voor rekening van 2
contractjaren. Wanneer wij conclusies trekken met betrekking tot het
al dan niet bespreken van onderwerpen, dan is zeker ten aanzien van
de door de werkgeversorganisatie ingediende c.a. 0.-voorstellen van-
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wege het geringe aantal onderwerpen voorzichtigheid geboden.

Wanneer de besproken onderwerpen, gerangschikt naar sociaal be-
leidsgebied, worden vergeleken met de c.a.0.-voorstellen welke zijn
ingediend, dan kan men zien dat het aandeel van de arbeidsvoorwaar-
den in de bespreking toeneemt.
Onderstaande tabellen maken dit duidelijk.

Tabel 8. Bespreking van de door de werknemersorganisaties ingediende c.a.0.-voorstellen, ge-
rubriceerd naar sociaal beleidsgebied

Besproken Ingediende
c.a.0.-voorstellen c.a.0.-voorstellen

Sociaal beleidsgebied
van de c.a.0.-voorstellen abs.       %       abs.       %

werkgelegenheid                    38      13,0       48      13,6

arbeidsvoorwaarden 211 72,3 246 69,9

waarvan met betrekking tot:
inkomensontwikkeling 116 39,7 137 38,9

arbeidsduur                          46       15,8      51       14,5

overig                               49       16,8      58       16,5

arbeidsomstandigheden              10       3,4       18       5,1

arbeidsinhoud                       2       0,7        3       0,9

medezeggenschap en participatie 18 6,2       20       5,7

algemeen en diversen               13       4,4       17       4,8

Totaal 292 100,0 352 100,0
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Tabel 9. Bespreking van de door de werkgeversorganisatie ingediende c.a.0.-voorstellen, geru-
briceerd naar sociaal beleidsgebied

Besproken Ingediende
c.a.0.-voorstellen c.a.0.-voorstellen

Sociaal beleidsgebied
van de c.a.0.-voorstellen abs.       %       abs.       %

werkgelegenheid                    2      13,3        2      10,5

arbeidsvoorwaarden 8      53,4       12      63,2
waarvan met betrekking tot:
inkomensontwikkeling                 3       20,0       4       21,1
arbeidsduur                          1        6,7       1        5,3
overig                               4       26,7       7       36,8

arbeidsomstandigheden              -         -

arbeidsinhoud                      -

medezeggenschap en participatie    -         -                  -

algemeen en diversen 5      33,3        5      26,3

Totaal                             15     100,0       19     100,0

Van het totale aantal onderwerpen dat door de werknemersorganisa-
ties als c.a. 0.-voorstellen is ingediend, bestaat 69,9% uit voorstellen
welke betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden. Wij kunnen
constateren dat van de onderwerpen welke besproken zijn in de on-
derhandelingen, 72,3% betrekking heeft op arbeidsvoorwaarden.
Van de door de werkgeversorganisatie ingediende c.a.0.-voorstellen
heeft 63,2% te maken met arbeidsvoorwaarden. Van de besproken
onderwerpen heeft 53,3% betrekking op arbeidsvoorwaarden.
Werkgeversvoorstellen inzake arbeidsvoorwaarden zijn - althans in
de ogen van de vakbonden - gericht op inperking van de arbeids-
voorwaarden van werknemers. Het niet bespreken van de werkgevers-
voorstellen heeft in het kader van de arbeidsvoorwaardenverbetering
hetzelfde effect als het wel bespreken van de arbeidsvoorwaarden-
voorstellen van de werknemersorganisaties.

Men kan constateren dat ook in de bespreking van onderwerpen een
zeer grote aandacht gegeven wordt aan onderwerpen in de arbeids-
voorwaardelijke sfeer. Deze aandacht leidt er toe dat relatief minder
tijd besteed wordt aan onderwerpen met betrekking tot arbeidsom-
standigheden en arbeidsinhoud en - in geringe mate - aan c.a.0.-
voorstellen inzake werkgelegenheid. Het aspect medezeggenschap  en
participatie ondervindt, vergeleken met de door de vakbonden inge-
diende c.a.0.-voorstellen, in de bespreking relatief meer belangstel-
ling.
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Bekijken wij de door de werknemersorganisaties ingediende c.a.0.-
voorstellen naar het gezichtspunt aard van de onderwerpen, dan valt
op dat wanneer onderwerpen niet aan bod komen, dit relatief meer
onderwerpen betreft welke hetzij gezamenlijk voordeel voor werkge-
vers en werknemers opleveren hetzij noch voordelen noch nadelen
voor beide partijen met zich meebrengen.
Onderstaand overzicht maakt dit duidelijk.

Tabel 10. Bespreking van de door de werknemersorganisaties ingediende c.a.0.-voorstellen, ge-
rubriceerd naar de aard van de onderwerpen

Besproken Ingediende
c.a.0.-voorstellen c.a.0.-voorstellen

Aard van de c.a.0.-voorstellen abs.      %        abs.      %

nadelen voor werkgevers en
voordelen voor werknemers 195 66,8 228 64,8

overwegend voordelen voor werk-
gevers en geen of nauwelijks
nadelen voor werknemers              1      0,3         1      0,3

overwegend voordelen voor werk-
nemers en geen of nauwelijks
nadelen voor werkgevers             52     17,8        62     17,6

voordelen voor werkgevers en
nadelen voor werknemers 8 2,7 9      2,6

gezamenlijk voordeel voor werk-

gevers en werknemers 19 6,5 28      7,9

voordelen noch nadelen voor werk-

gevers en werknemers 17 5,8 24      6,8

Totaal 292 100,0 352 100,0

Van de door de werkgeversorganisatie ingediende c.a.0.-voorstellen
krijgen voorstellen met voordelen voor werkgevers en nadelen voor
werknemers en c.a.0.-voorstellen welke noch voordelen noch nadelen
voor beide partijen met zich meebrengen, relatief minder aandacht.
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Onderstaande tabel  laat  dit  zien.

Tabel 11. Bespreking van de door de werkgeversorganisatie ingediende c.a.0.-voorstellen, ge-
rubriceerd naar de aard van de onderwerpen

Besproken Ingediende
c.a.0.-voorstellen c.a.0.-voorstellen

Aard van de c.a.0.-voorstellen abs.      %        abs.      %

nadelen voor werkgevers en
voordelen voor werknemers            1      6,7         1      5,3

overwegend voordelen voor werk-
gevers en geen of nauwelijks
nadelen voor werknemers 3 20,0 3     15,7

overwegend voordelen voor werk-
nemers en geen of nauwelijks
nadelen voor werkgevers              1      6,7         1      5,3

voordelen voor werkgevers en
nadelen voor werknemers 6 40,0 8     42,1

gezamenlijk voordeel voor werk-
gevers en werknemers 2 13,3 2     10,5

voordelen noch nadelen voor
werkgevers en werknemers 2 13,3 4     21,1

Totaal                               15    100,0        19    100,0

Wanneer de onderwerpen worden gerangschikt naar hun geldingsni-
veau, dan kan worden vastgesteld dat van de onderwerpen welke als
c.a.0.-voorstellen door de werknemersorganisaties zijn ingediend,
voornamelijk de onderwerpen die van toepassing zijn op alle werkne-
mers tijdens de c.a.0.-besprekingen minder aandacht krijgen.
Het navolgende overzicht geeft dit aan.
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Tabel 12. Bespreking van de door de werknemersorganisaties ingediende c.a.0.-voorstellen, ge-
rubriceerd naar het geldingsniveau van de onderwerpen

Besproken Ingediende
c.a.0.-voorstellen c.a.0.-voorstellen

Geldingsniveau
van de c.a.0.-voorstellen abs.      %        abs.      %

alle werknemers onder de

werkingssfeer van de c.a.0. 176 60,3 217 61,6

functionele of hierarchische

categorican werkncmcrs 23      7,9         24      6,8

maatschappelijke categorieen '
werknemers                          93 31,8 111 31,6

Totaal 292 100,0 352 100,0

Alle c.a.0.-voorstellen, ingediend door de werkgeversorganisatie, zijn
van toepassing op alle werknemers, die direct of indirect onder de
werkingssfeer van de c.a.o. voor de sigarenindustrie vallen.

De tijdsbesteding tijdens het c.a.0.-overleg

In het bovenstaande is melding gemaakt van de door partijen inge-
diende c.a.0.-voorstellen en van het verschijnsel dat een deel der
c.a.0.-voorstellen tijdens de c.a.0.-besprekingen niet aan de orde
komt. Wij richten onze aandacht vervolgens op de besprekingen tij-
dens de c.a.0.-onderhandelingen.

Tijdens c.a.0.-onderhandelingen wordt de eigenlijke bespreking van
de c.a.0.-voorstellen omgeven door wat omschreven kan worden als
algemene beschouwingen. Deze algemene beschouwingen worden ge-
houden zowel door de werkgeversdelegatie als door de werknemersde-
legatie. De algemene beschouwingen door de werkgeversafvaardiging
houden meestal in een verhandeling over de positie van de bedrijfstak,
over de raming van de kosten welke voortvloeien uit de c.a.0.-voor-
stellen van de werknemersorganisaties resp. uit inwilliging van onder-
delen daarvan, en over de betekenis van de kosten van de arbeidsvoor-
waardenverbeteringen voor de sigarenindustrie. Op grond van de
beschrijving van de gang van zaken in de bedrijfstak wordt van werk-
geverszijde veelal betoogd dat de financiele ruimte voor wijziging van
de c.a.0. beperkt is. Van de zijde van de werknemersorganisaties wor-
den in de algemene beschouwingen de grondgedachten verwoord
waarop de essentiele c.a.0.-voorstellen zijn gestoeld.
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De mate waarin beide partijen algemene beschouwingen houden,
wordt duidelijk uit onderstaand overzicht.

Tabel 13. Tijdsbestedjng tijdens de c.a.0.-onderhandelingen

Gehele

Tij dvak Ti j dvak onderzoeks-

Tijdsbesteding 1973-1977  1978-1982  periode

algemene beschouwingen door
de werkgeversdelegatie 1,0% 12,1% 7,2%

algemene beschouwingen door
de werknemersdelegatie 0,3% 3,1% 1,8%

bespreking van de
c.a.0.-voorstellen 98,7% 84,8% 91,0%

Totale onderhandelingstijd 100,0% 100,0% 100,0%

Uit de tabel wordt duidelijk dat, wanneer wij de gehele onderzoekspe-
riode in beschouwing nemen,  9%  van de tijd wordt besteed  aan· alge-
mene  beschouwingen  door de beide delegaties   en dat derhalve   91070
van de tijd besteed wordt aan de bespreking van de c.a.0.-voorstellen.
Ook wordt duidelijk dat de werkgeversdelegatie aanzienlijk meer be-
hoefte heeft aan het houden van algemene beschouwingen dan de
werknemersdelegatie. Wanneer de tijdsbesteding per jaar wordt beke-
ken, zijn aanmerkelijke verschillen te constateren. In de jaren 1974,
1975  en  1977  zijn geen algemene beschouwingen gehouden.  In  1980 is
25,1% van de tijd gewijd aan algemene beschouwingen. Uit de tabel
wordt eveneens duidelijk  dat er sprake is  van een duidelijke toene-
ming van het houden van algemene beschouwingen. Het is niet onmo-
gelijk dat de verklaring voor het grotere tijdsbeslag van de algemene
beschouwingen in de tweede helft van het onderzoekstijdvak gevon-
den kan worden in de moeilijker wordende positie van de sigarenin-
dustrie in het bijzonder gedurende de laatste jaren. De werkgevers
kunnen zich daardoor genoopt voelen om de noodzaak tot kostenma-
tiging indringend te benadrukken. Als reactie wordt er van de zijde
van de werknemersorganisaties op gewezen dat de arbeidsvoorwaar-
denpositie van de werknemers in de sigarenindustrie, vergeleken met
die van werknemers in andere bedrijfstakken, achterblij ft.  De  werk-
nemersdelegatie bepleit dan ook meestal een structurele verbetering
van de arbeidsvoorwaarden.
Zoals gezegd, wordt gemiddeld 91% van de tijd besteed aan de behan-
deling van de c.a.0.-onderwerpen.
In de onderstaande tabellen wordt de tijd welke gewijd wordt aan de
bespreking van de c.a. 0.-voorstellen nader gespecificeerd.
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Achtereenvolgens wordt aandacht geschonken aan de tijdsbesteding
aan de onderwerpen, gerangschikt naar sociaal beleidsgebied, naar de
aard van de onderwerpen en naar hun geldingsniveau.

Tabel 14. Tijdsbesteding aan de bespreking van de c.a.0.-voorstellen, gerangschikt naar so-
ciaal beleidsgebied

Tijdsbeslag in % van de
Sociaal beleidsgebied besprekingstijd van de
van de c.a.0.-voorstellen e.a.0.-voorstellen

werkgelegenheid                                13,7

arbeidsvoorwaarden 75,4
waarvan met betrekking tot:
inkomensontwikkeling 41,0
arbeidsduur 16,0

overig 18,4

arbeidsomstandigheden                           1,8

arbeidsinhoud 0,3

medezeggenschap en participatie 2,7

algemeen en diversen                            6,1

Totaal 100,0

Tabel 15. Tijdsbesteding aan de bespreking van de c.a.0.-voorstellen, gerangschikt naar de
aard van de onderwerpen

Tijdsbeslag in % van de
besprekingstijd van de

Aard van de c.a.0.-voorstellen c.a.0.-voorstellen

nadelen voor werkgevers en
voordelen voor werknemers 67,2

overwegend voordelen voor werk-
gevers en geen of nauwelijks
nadelen voor werknemers 0,5

overwegend voordelen voor werk-
nemers en geen of nauwelijks
nadelen voor werkgevers 10,4

voordelen voor werkgevers en
nadelen voor werknemers 8,4

gezamenlijk voordeel voor
werkgevers en werknemers 9,3

voordelen noch nadelen voor

werkgevers en werknemers 4,2

Totaal 100,0
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Tabel 16. Tijdsbesteding aan de bespreking van de c.a.0.-voorstellen, gerangschikt naar het
geldingsniveau van de onderwerpen

Tijdsbeslag in % van de
Geldingsniveau besprekingstijd van de
van de c.a.0.-voorstellen c.a.0.-voorstellen

alle werknemers onder de
werkingssfeer van de c.a.0. 66,8

functionele of hiararchische
categoriedn werknemers 4,4

maatschappelijke categorieen
werknemers 28,8

Totaal 100,0

Bovenstaande gegevens spreken voor zich. Nadere toelichting is der-
halve overbodig.

Samenvatting van enige aspecten van de besprekingswijze van c.a.0.-
voorstellen

Ter zake van de ingediende c.a.0.-voorstellen zijn in het voorafgaan-
de aan de hand van de gepresenteerde overzichten enige conclusies
vermeld. In deze analyse zijn de onderwerpen bezien vanuit telkens
een van de drie eerder aangeduide kenmerken.
Samenvatting van de gegevens geeft een scherper inzicht in de beteke-
nis van de onderwerpen in het geheel van de c.a.0.-voorstellen. De ge-
gevens hebben betrekking op de jaren 1973 tot en met 1982, met uit-
zondering van het jaar 1976.

Beginnend met een samenvoeging van de conclusies aangaande de
onderwerpen, beschouwd naar het sociaal beleidsgebied waarin de
c.a.0.-voorstellen zijn ingedeeld, zijn ten aanzien van de onderwerpen
arbeidsvoorwaarden betreffende de hierna te vermelden feiten vast-
gesteld.

Van de door de werknemersorganisaties ingediende c.a.0.-voorstellen
heeft 69,9% betrekking op arbeidsvoorwaarden. Niet alle c.a.0.-
voorstellen echter zijn besproken. Wanneer nagegaan wordt welk
aandeel de categorie arbeidsvoorwaarden heeft in het aantal wel
besproken voorstellen, dan blijkt dit 72,3070 te zijn.
Op analoge wijze is geconstateerd dat 63,2070 van de voorstellen,
welke de werkgeversorganisatie heeft ingediend ter wijziging van de
c.a.0., arbeidsvoorwaarden betreffen. Deze categorie maakt evenwel
53,40/0 uit van de besproken onderwerpen. Reeds eerder is aangeduid
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dat het minder bespreken van werkgeversvoorstellen inzake arbeids-
voorwaarden een vergelij kbaar e ffect   hee ft   op de arbeidsvoorwaar-
denpositie van werknemers als een relatief grotere aandacht voor de
door de werknemersorganisaties ingediende c.a.0.-voorstellen met be-
trekking tot arbeidsvoorwaarden.
Van de totale tijd welke aan ingediende c.a.0.-voorstellen is besteed,
is 75,4070 gewijd aan onderwerpen aangaande arbeidsvoorwaarden.
Men mag vaststellen dat de aandacht voor arbeidsvoorwaarden tij-
dens de loop van de onderhandelingen toeneemt.
Worden de overige, eerder vermelde gegevens met betrekking tot de
onderwerpen, gerangschikt naar sociaal beleidsgebied, gecombineerd,
dan ontstaat het volgende overzicht.

Tabel 17. Overzicht van gecombineerde informatie inzake onderwerpen, gerangschikt naar so-
ciaal beleidsgebied

Ingediende Besproken Tijdsbe-
c.a.0.-voor-  c.a.0.-voor- slag in %
stellen in % stellen in % van de to-
van het to- van het to-  tale be-
tale aantal tale aantal  sprekings-
ingediende besproken t ij d   van

Sociaal beleidsgebied c.a.0.-voor-  c.a.0.-voor- de c.a.0.-
van de c.a.0.-voorstellen stellen stellen voorstellen

werkgelegenheid 13,5 13,0 13,7

arbeidsomstandigheden 4,9 3,2           1,8

arbeidsinhoud 0,8 0,7 0,3

medezeggenschap en participatie 5,4 5,9 2,7

algemeen en diversen 5,9 5,9          6,1

Totaal (excl.arbeidsvoorwaarden) 30,5 28,7 24,6
N=371 N=307

Op grond van het samenvattende overzicht kan worden gezegd dat de
grote aandacht voor arbeidsvoorwaarden ten koste gaat van onder-
werpen betreffende arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en mede-
zeggenschap en participatie van werknemers. In dit verband wijs ik
nogmaals op de behartigenswaardige verklaring welke De Sitter met
betrekking tot de primaire looninteresse van de werknemersorganisa-
ties aanvoert.95
Wanneer de gegevens per jaar worden beschouwd, dan kan in alle
jaren met uitzondering  van  1977  en 1978 hetzelfde beeld worden  ge-
constateerd. De ingediende c.a.0.-voorstellen met betrekking tot
werkgelegenheid varieren tussen 2,8% en 20,0% van het totale aantal
c.a.0.-voorstellen per jaar. Het aantal werkgelegenheidsonderwerpen
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dat besproken wordt, ligt tussen 3,6% en 19,60/0 en de besprekingen
daaromtrent nemen 2,0% A 9,2% van de tijd in beslag welke aan de
bespreking van de onderwerpen wordt gewijd. Het aantal c.a.0.-
voorstellen betreffende arbeidsvoorwaarden dat van jaar tot jaar
wordt ingediend, loopt uiteen van 66,7% tot 81,3%. Van de bespro-
ken c.a.0.-voorstellen heeft tussen de 63,0% en 82,8% betrekking op
arbeidsvoorwaarden en de besprekingen daaromtrent nemen in de di-
verse jaren tussen de 74,4% en 92,3% van de totale besprekingstijd
van de c.a.0.-voorstellen in beslag. Alleen in 1974 is aan de bespreking
van de arbeidsvoorwaardenvoorstellen minder tijd gewijd,  nl. 63,6%.
In dat jaar hebben in het bijzonder twee algemene onderwerpen veel
tijd gevergd. De bespreking van een geschillencommissie en van de
taak en werkwijze van een paritaire commissie van overleg en samen-
werking in de bedrijfstak heeft ruim een kwart van de besprekingstijd
van de c.a.0.-voorstellen gevraagd. Over de hoofdlijnen van deze
twee c.a.0.-voorstellen behoefde tijdens de onderhandelingen niet te
worden gesproken, aangezien ter zake een unaniem advies van een
studiecommissie van partijen op tafel lag. De uitwerking echter in reg-
lementen waarvoor overigens een concept-notitie door de genoemde
studiecommissie was geschreven, nam veel onderhandelingstijd in
beslag. Het aantal c.a.0.-voorstellen aangaande arbeidsomstandighe-
den, arbeidsinhoud en medezeggenschap en participatie varieert in al-
le onderhandelingsjaren tussen  0%  en  22,3 %. Het aantal besproken
c.a.0.-voorstellen ter zake loopt uiteen van 0% tot 18,50/0 en de
besprekingstijd bedraagt maximaal  8,6%.  Er is in de loop van  het on-
derhandelingsproces in nagenoeg alle contractjaren een groeiende
aandacht vast te stellen voor onderwerpen inzake arbeidsvoorwaar-
den. Deze aandacht gaat voornamelijk ten koste van c.a.0.-
voorstellen betreffende arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, me-
dezeggenschap en participatie, en - zij het in mindere mate - ten
nadele van werkgelegenheidsonderwerpen. De c.a.0.-onderhande-
lingen in 1977 en 1978 vormen een uitzondering. In deze jaren hebben
21,7% ii 23,2% van de c.a.0.-voorstellen betrekking op werkgelegen-
heid en 58,1% A 60,90/0 van de voorstellen op arbeidsvoorwaarden.
Tijdens de besprekingen van de c.a.0.-voorstellen wordt het belang
van de werkgelegenheidsonderwerpen nog duidelijker. In 1977 wordt
37,3% van de tijd besteed aan de bespreking van werkgelegenheidson-
derwerpen en 53,0070 aan c.a.0.-voorstellen aangaande arbeidsvoor-
waarden. In 1978 wordt zelfs 51,9% van de onderhandelingstijd ge-
wijd aan de bespreking van onderwerpen inzake werkgelegenheid en
slechts 45,6% aan arbeidsvoorwaarden. De besprekingen inzake de
omzetting van winst in werk en het behoud resp. de uitbreiding van
het aantal arbeidsplaatsen, begonnen in 1977, hebben in 1978 geleid
tot het sluiten van een zogenoemde arbeidsplaatsenovereenkomst.
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Men kan, zich baserend op deze gegevens, voorts concluderen dat in
de sigarenindustrie geen bewijzen worden gevonden voor de stelling
dat de werknemersorganisaties in de c.a.0.-onderhandelingen langza-
merhand minder belangstelling tonen voor (materiele) arbeidsvoor-
waarden en hun aandacht in toenemende mate richten op andere on-
derwerpen welke soms immateriele aangelegenheden worden ge-
noemd. Wel kan gezegd worden dat in de tweede helft van de onder-
zoeksperiode onderwerpen met betrekking tot de continuiteit van de
arbeidsplaats en andere werkgelegenheidsaspecten beduidend meer
aandacht kregen dan in de periode van 1973 tot en met 1977. Dc na-
volgende gegevens illustreren deze conclusies. In de periode van 1973
tot en met 1977 is 10,5% van de tijd besteed aan c.a.0.-voorstellen in-
zake werkgelegenheid, terwijl dit gemiddeld 16,1% werd in de reste-
rende jaren van het onderzoekstijdvak. Aan arbeidsvoorwaarden is
van   1973   tot  en   met 1977 gemiddeld 73,70/0   van de totale bespre-
kingstijd van de c.a.0.-voorstellen gewijd. De aandacht voor onder-
werpen betreffende arbeidsvoorwaarden  is  in de periode  van  1978  tot
en  met 1982 toegenomen tot 76,9070. Met betrekking  tot de overheer-
sende aandacht voor arbeidsvoorwaarden en de daarmee samenhan-
gende mindere belangstelling voor andere c.a.0.-voorstellen komt
wellicht kenmerkend tot uitdrukking in een brief namens de F.N.V.-
bonden, gericht aan de Nederlandse Vereniging voor de Sigarenin-
dustrie, waarin staat: 'Het meest essentiele van CAO-besprekingen,
nl. het beynvloeden van de hoogte van het inkomen der werknemers, is
als gevolg van die loonmaatregel helaas onmogelijk geworden'.96 Deze
opvatting wordt wel vaker gehoord en beperkt zich niet tot Neder-
land. Zo schrijft Parker: 'The chief function of trade unions is to bar-
gain with employers over pay and conditions of work on behalf of
their members'.97 Overigens zij opgemerkt dat deze opvatting omtrent
de functie van de vakbeweging te beperkt is, zoals uit paragraaf 2 van
hoofdstuk II duidelijk geworden zal zijn. Wel dient te worden ver-
meld dat uit onderzoekingen naar voren komt - aldus De Jong - dat
er discrepantie bestaat tussen de opvattingen van de bestuurders en de
leden van de vakbond omtrent de functie van de vakbeweging.98 Ik
heb geen redenen om te veronderstellen dat deze verschillende ziens-
wijzen gedurende de laatste jaren aanmerkelijk zijn veranderd. Al eer-
der is in dit verband gewezen op de onrust rond de c.a.0.-onderhande-
lingen in de Rotterdamse havens in 1979.

In de navolgende overzichten zijn de gegevens gecombineerd aan-
gaande de onderwerpen, gerubriceerd naar hun aard en naar geldings-
niveau.
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Tabel 18. Overzicht van gecombineerde informatie inzake onderwerpen, gerangschikt naar de               aard van de onderwerpen                                                                            I

Ingediende Besproken Tijdsbe-
c.a.0.-voor- c.a.0.-voor- slag in %
stellen in % stellen in % van de to-
van het to-  van het to- tale be-
tale aantal  tale aantal  sprekings-
ingediende besproken tijd van
c.a.0.-voor- c.a.0.-voor- de c.a.0.-

Aard van de c.a.0.-voorstellen stellen stellen voorstellen

nadelen voor werkgevers en
voordelen voor werknemers 61,7 63,8 67,2

overwegend voordelen voor werk-
gevers en geen of nauwelijks
nadelen voor werknemers               1,1 1,3 0,5

overwegend voordelen voor werk-
nemers en geen of nauwelijks
nadelen voor werkgevers 17,0 17,3 10,4

voordelen voor werkgevers en
nadelen voor werknemers 4,6 4,6 8,4

gezamenlijk voordeel voor werk-
gevers en werknemers                  8,1 6,8 9,3

voordelen noch nadelen voor
werkgevers en werknemers 7,5 6,2 4,2

Totaal 100,0 100,0 100,0
N=371 N=307

Tabel 19. Overzicht van gecombineerde informatie inzake onderwerpen, gerangschikt naar
hun geldingsniveau

Ingediende Besproken Tijdsbe-
c.a.0.-voor- c.a.0.-voor- slag in %
stellen in % stellen in % van de to-
van het to- van het to- tale be-
tale aantal  tale aantal  sprekings-

ingediende besproken tijd van
Geldingsniveau c.a.0.-voor- c.a.0.-voor- de c.a.0.-
van de c.a.0.-voorstellen stellen stellen voorstellen

alle werknemers onder de

werkingssfeer van de c.a.0. 63,6 62,2 66,8

functionele of hierarchische
categoriean werknemers 6,5 7,5 4,4

maatschappelijke categorieen
werknemers 29,9 30,3 28,8

Totaal 100,0 100,0 100,0
N=371 N=307
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Samenhangend met de aandacht voor onderwerpen betreffende ar-
beidsvoorwaarden is te verwachten dat zowel onderwerpen met nade-
len voor werkgevers en voordelen voor werknemers als onderwerpen
met voordelen voor werkgevers en nadelen voor werknemers relatief
sterk in de belangstelling staan. Ook onderwerpen met gezamenlijk
profijt voor werkgevers en werknemers krijgen in verhouding meer
aandacht. Het in verhouding tot het aantal besproken c.a.0.-voorstel-
len relatief grotere tijdsbeslag van deze categorie onderwerpen komt
grotendeels voor rekening van het eerder genoemde tweetal
vraagslukken inzake een geschillenregeling en een commissie van
overleg en samenwerking. Nadat daarover eerder in een studiecom-
missie aangaande de hoofdlijnen overeenstemming was bereikt, is de
uitwerking van het principe-accoord als onderdeel van de c.a.0.-
onderhandelingen aan de orde gekomen.
Als pendant zien wij de aandacht voor de overige onderwerpen afne-
men. Analyse van de informatie per jaar leert, dat de oplopende reeks
welke men met betrekking tot de onderwerpen met nadelen voor
werkgevers en voordelen voor werknemers in tabel 18 kan zien, ook in
de meeste onderhandelingsjaren is vast te stellen. Ook de afnemende
aandacht tijdens de c.a.0.-besprekingen voor onderwerpen met over-
wegend voordelen voor werknemers en geen of nauwelijks nadelen
voor werkgevers is in de diverse jaren te constateren. De relatief toe-
nemende tijdsbesteding aan onderwerpen met voordelen voor werkge-
vers en nadelen voor werknemers houdt verband met de bespreking
van de zogenaamde aftoppingsvoorstellen, welke door sommige werk-
nemersorganisaties in de meeste jaren worden ingediend. Belangrijke
afwij kingen  van het algemene beeld  in het onderzoekstijdvak  zijn  te
vinden in de jaren 1974, 1975 en 1977. In 1974 heeft de behandeling
van de geschillenregeling en van de taak en werkwijze van de commis-
sie van overleg en samenwerking in de sigarenindustrie, welke
vraagstukken zijn ingedeeld in de categorie onderwerpen met geza-
menlijk voordeel voor werkgevers en werknemers, 27,80/0 van de to-
tale besprekingstijd van de c.a.0.-voorstellen in het betreffende jaar
gekost. In 1975 is 35,4% van de tijd besteed aan onderwerpen met na-
delen voor werkgevers en voordelen voor werknemers en 50,6% van
de besprekingstijd aan onderwerpen met voordelen voor werkgevers
en nadelen voor werknemers. De grote tijdsbesteding aan onderwer-
pen uit de laatstgenoemde categorie, welke in belangrijke mate ten
koste gaat van de aandacht voor onderwerpen uit de eerste categorie,
is voornamelijk toe te schrijven aan de bespreking van het vraagstuk
van de door de werkgevers voorgestelde wijziging van het systeem van
de ziektewetuitvoering. De vakbonden zijn hiermee na uiterst moei-
zame onderhandelingen onder protest accoord gegaan. In 1977
tenslotte is 30,7070 van de tijd gewijd aan onderwerpen met overwe-
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gend voordelen voor werknemers en geen of nauwelijks nadelen voor
werkgevers. Dit tijdsbeslag komt in belangrijke mate voor rekening
van de bespreking van het onderwerp van de informatieverstrekking
inzake investeringsplannen aan de ondernemingsraad en de vak-
bondsvertegenwoordiging van de ondernemingen.

In tabel 19 wordt zichtbaar dat de relatief toenemende belangstelling
voor c.a.0.-voorstellen, welke betrekking hebben op alle werknemers
die direct of indirect onder de werkingskracht van de c.a.o. voor de si-
garenindustrie vallen, ten nadele werkt van de overige c.a.0.-voorstel-
len.

Beschouwen wij de informatie inzake de onderwerpen, gerangschikt
naar hun geldingsniveau, van jaar tot jaar, dan ontstaat ook hier een-
zelfde beeld. In de c.a.0.-onderhandelingen wordt relatief veel aan-
dacht besteed aan onderwerpen welke van toepassing  zijn  op  alle
werknemers. Deze tijdsbesteding werkt ten nadele van c.a.0.-voorstel-
len met betrekking tot functionele of hierarchische danwel maat-
schappelijke categorieen werknemers.  Het jaar 1973 vormt hierop een
uitzondering. In dit jaar is 34,7% van de tijd besteed aan onderwer-
pen van belang voor alle werknemers en 59,5% van de onderhande-
lingstijd is gewijd aan de bespreking van onderwerpen, van toepassing
op maatschappelijke categorieen werknemers. Een belangrijk deel
van de tijd nam toen de bespreking van het vaststellen van minima en
maxima in prijscompensatie en initiele verhogingen in beslag, alsmede
het overleg over het toekennen van extra verlofdagen aan oudere
werknemers.

Uit de analyse van de onderzoeksgegevens komen nog enige relevante
resultaten naar voren. Aangezien deze informatie meer rechtstreeks
verband houdt met de relatie tussen de wijze van onderhandelen en
het onderwerp van onderhandeling, zullen de betreffende gegevens in
de navolgende paragraaf worden besproken.

5. Verband tussen de wijze van onderhandelen en het
onderwerp van onderhandeling

Het is voor de duidelijkheid van het verdere betoog dienstig om, alvo-
rens de mogelijke relatie tussen de wijze van onderhandelen en het on-
derwerp van onderhandeling te bespreken, een recapitulatie te geven
van de aspecten welke in dit mogelijke verband een rol spelen en waar-
van wij veronderstellen door middel van de notulenanalyse uitsluitsel
te krijgen.
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Als relevante variabelen voor de analyse van notulen van c.a. 0.-
onderhandelingen zijn genoemd de inhoud en de strijdigheid van de
belangen, de samenwerking binnen de onderhandelingsdelegaties en
de machtsuitoefening.
Inhoudelijk zijn de onderwerpen gekarakteriseerd naar drie kenmer-
ken, te weten: sociaal beleidsgebied, aard en geldingsniveau van de
onderwerpen.
Met betrekking tot de besprekingswijze van de onderwerpen zijn de
volgende kenmerken uitgewerkt: de initiatiefname tot de bespreking
van onderwerpen, de fasc waarin dc C.a.O.-voorstellen Zijn besprc-
ken, de vasthoudendheid met betrekking tot de ingediende voorstel-
len, tot uiting komend in het aantal malen dat de onderwerpen tijdens
de onderhandelingsbijeenkomsten ter sprake worden gebracht, in de
hoeveelheid tijd welke per fase aan de diverse onderwerpen wordt
besteed en in het wijzigen van de wederzijdse standpunten in elkaars
richting respectievelijk de fase waarin partijen met betrekking tot be-
paalde onderwerpen tot overeenstemming komen. Twee overige ka-
rakteristieken van de besprekingswijze zijn het optreden van meerdere
woordvoerders met uiteenlopende meningen binnen een onderhande-
lingsdelegatie waaruit de samenwerking binnen de delegatie veronder-
steld wordt tot uitdrukking te komen, en het gebruik van pressiemid-
delen in de vorm van positieve en/of negatieve sancties, als uiting van
machtsuitoefening.

In de vorige paragraaf zijn de onderwerpen voornamelijk inhoudelijk
belicht. Thans zal in het bijzonder aandacht worden geschonken aan
de diverse aspecten van de besprekingswijze van c.a.0.-voorstellen.

De initiatiefname tot de bespreking van onderwerpen

De eerste initiatiefname tot de bespreking van onderwerpen ligt in de
indiening van c.a.0.-voorstellen door beide partijen. Daarna volgt het
bespreken van de ingediende c.a.0.-voorstellen tijdens de c.a.0.-
onderhandelingsbijeenkomsten. In de vorige paragraaf is reeds ver-
meld dat een aantal van de ingediende c.a.0.-voorstellen tijdens de
c.a.0.-onderhandelingen niet wordt besproken. Als verklaring voor
dit fenomeen kan worden aangevoerd dat aan de onderhandelings-
pakketten door de partijen een aantal onderwerpen wordt toegevoegd
als onderhandelingsstof om de werkelijke voorkeuren van partijen te
verhullen.99 Ook blijkt dat de meeste onderwerpen zowel in de presen-
tatiefase, welke overigens buiten beschouwing blijft in de analyse, als
in het eerste daaropvolgende stadium van het onderhandelingsproces,
welk stadium in het kader van dit onderzoek als de eerste fase wordt
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aangemerkt, aan de orde worden gesteld. Ook deze benaderingswijze
heeft tot gevolg dat de echte prioriteiten van partijen niet onmiddel-
lijk zichtbaar worden. Men kan in sommige jaren constateren dat par-
tijen hun voorstellen aan het begin van de c.a.0.-besprekingen kort
toelichten. Deze presentatie en toelichting van voorstellen is gebruike-
lijk geweest tot 1980. In de loop van 1979 kwam er aan werknemers-
zijde een nieuwe delegatiewoordvoerder. Op de welhaast rituele vraag
van de werkgeverswoordvoerder aan het begin van de c.a.0.-onder-
handelingen van 1980 of bij vertegenwoordigers van werknemerszijde
behoefte bestaat aan enige toelichting, deelt de woordvoerder van de
delegatie van de werknemersorganisaties mee 'geen behoefte te heb-
ben aan een materiele toelichting, maar als hem gevraagd wordt naar
prioriteiten, noemt hij in volgorde inkomensverbetering, arbeidstijd-
verkorting en arbeidsplaatsenovereenkomst, waarbij de handhaving
van de koopkracht voor alle bonden gelijkelijk als hoogste prioriteit
geldt'.100 Door deze benadering van de c.a.0.-besprekingen kwam er
een einde aan de tot dan toe gebruikelijke toelichting op de c.a.0.-
voorstellen. Eerder is opgemerkt, dat de factor persoonlijkheid geen
rol van betekenis speelt in de c.a.0.-onderhandelingen in de sigarenin-
dustrie. Zonder deze stellingname aan te tasten kan wel gezegd wor-
den dat de diverse onderhandelaars vanzelfsprekend elk een eigen on-
derhandelingsstijl hebben. In de presentatie van de standpunten kan
men deze persoonlijke onderhandelingsstijl ook wel herkennen.
De feitelijke gebeurtenissen ten aanzien  van de initiatiefname  tot
bespreking van onderwerpen en ten aanzien van het al in het begin van
het onderhandelingsproces ter sprake brengen van de meeste onder-
werpen hebben tot gevolg dat aan de beide variabelen nagenoeg geen
verklarende waarde kan worden toegekend in de poging tot het ont-
dekken van een mogelijk verband tussen de wijze van onderhandelen
en het onderwerp van onderhandeling.

De belangrijkheid van de onderwerpen

De hardnekkigheid waarmee partijen vasthouden aan onderwerpen
duidt aan hoe belangrijk die onderwerpen in het algemeen voor par-
tijen zijn.
Het voorbehoud dat hierbij wordt gemaakt, houdt verband met het
feit dat ook onderwerpen gedurende het gehele onderhandelingspro-
ces geregeld ter sprake worden gebracht, welke men aan het einde van
het onderhandelingsproces laat vallen. Twee kenmerken worden ver-
ondersteld meer in detail een kijk te geven op de belangrijkheid van
een onderwerp: het aantal malen dat een onderwerp ter sprake wordt
gebracht en de tijd welke per fase aan het onderwerp wordt besteed.
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Het aantal malen dat onderwerpen worden genoemd, blijkt echter
geen aanwijzing te geven over de belangrijkheid van onderwerpen.
Een indicatie over de belangrijkheid van onderwerpen, afgemeten aan
het aantal malen dat het onderwerp ter sprake is gebracht, krijgen wij
wel wanneer wij per jaar de 20% meest genoemde onderwerpen be-
zien.
Gerangschikt naar sociaal beleidsgebied geven deze onderwerpen het
volgende beeld te zien.

Tabel 20. De tijdens de c.a.0.-onderhandelingsbijeenkomsten 20070 meest ter sprake gebrachte
onderwerpen per jaar, gerubriceerd naar sociaal beleidsgebied

Aantal onderwerpen in %
Sociaal beleidsgebied van de 20% meest genoemde
van de c.a.0.-voorstellen c.a.0.-voorstellen

werkgelegenheid 6,9

arbeidsvoorwaarden 88,9
waarvan met betrekking tot:
inkomensontwikkeling 52,8
arbeidsduur 23,6
overig 12,5

arbeidsomstandigheden                           -

arbeidsinhoud                                   -

medezeggenschap en participatie                 -

algemeen en diversen 4,2

Totaal 100,0
N= 72

Ook uit dit overzicht blijkt een sterke oververtegenwoordiging van de
categorie onderwerpen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, en
derhalve een sterk verminderde aandacht voor de overige onderwer-
pen. Van de ongeveer 20070 meest ter sprake gebrachte onderwerpen
heeft immers 88,9% betrekking op arbeidsvoorwaarden. Bijna  53070
van de meest genoemde onderwerpen behoort tot de onderwerpen
welke verband houden met de inkomensontwikkeling van werkne-
mers, en ruim 23070 van die onderwerpen heeft te maken met enigerlei
vorm van arbeidsduurvermindering.
Veelzeggend is dat bij de in de c.a.0.-onderhandelingen meest vermel-
de onderwerpen geen c.a.0.-voorstellen worden aangetroffen op het
gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en medezeggen-
schap en participatie van werknemers. Wanneer wij de 20% minst ge-
noemde onderwerpen analyseren, dan treffen wij daarin onderwerpen
van alle beleidsgebieden aan. Zoals eerder opgemerkt is, wordt ook
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een aantal ingediende c.a.0.-voorstellen in de onderhandelingen in het
geheel niet besproken. Over deze niet besproken onderwerpen geven
de tabellen 7 tot en met 12 nadere informatie.

De tijdsbesteding per fase aan de bespreking van onderwerpen

Tijdsbesteding blijkt meer indicatief te zijn voor de belangrijkheid
van onderwerpen. In de voorgaande paragraaf is reeds een overzicht
gegeven van de totale tijdsbesteding aan de diverse onderwerpen. Na-
gegaan is verder of in de diverse fasen van het onderhandelingsproces
de tijdsbesteding aan onderwerpen verschillen vertoont. Onderstaan-
de overzichten geven daarin inzicht.

Tabel 21. Tijdsbesteding per fase aan de bespreking van onderwerpen, gerangschikt naar co-
ciaai beleidsgebied

Tijdsbeslag in % van de besprekingstijd
van onderwerpen per fase

Sociaal beleidsgebied
van de c.a.0.-voorstellen fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 5

werkgelegenheid 6,4 15,8 12,1 19,4 11,5

arbeidsvoorwaarden 78,3 66,3    83,7 75,2 81,7
waarvan met betrekking tot:
inkomensontwikkeling 46,0 40,4    57,7 33,2 39,8
arbeidsduur 13,1 12,2 15,0 18,3 23,6
overig 19,2 13,7 11,0 23,6 18,4

arbeidsomstandigheden 3,3 1,7     1,1     1,0     2,0

arbeidsinhoud 0,1     0,6 - -      0,9

medezeggenschap en participatie   7,3     3,5     1,0     0,8     2,0

algemeen en diversen 4,6 12,1     2,1     3,6     1,9

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Men kan constateren dat er in de diverse fasen van de c.a.0.-onder-
handelingen op verschillende wijze tijd wordt besteed aan de bespre-
king van de uiteenlopende onderwerpen. Relatief weinig aandacht
wordt in de eerste fase geschonken aan onderwerpen aangaande de
continuiteit van de arbeidsplaats en andere werkgelegenheidsaspec-
ten. Daarentegen wordt in de eerste fase meer dan gemiddeld tijd
besteed aan onderwerpen betreffende arbeidsomstandigheden en
medezeggenschap en participatie van werknemers.
Een verklaring zou kunnen zijn dat onderwerpen inzake arbeids-
omstandigheden en medezeggenschap beschouwd worden als gemak-
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kelijker bespreekbaar en wellicht ook als minder conflictueus dan
onderwerpen betreffende werkgelegenheid. In de tweede fase van de
onderhandelingen vermindert de aandacht voor arbeidsvoorwaarden
enigszins en komen de onderwerpen, geclassificeerd als algemeen en
diversen, meer in de belangstelling te staan. In de laatste twee stadia
van de onderhandelingen wordt in de bespreking van arbeidsvoor-
waarden relatief veel tijd besteed aan onderwerpen betreffende ar-
beidsduur en uit de subcategorie overige arbeidsvoorwaarden. Uit de
analyse van de tijdsbesteding per fase aan de bespreking van onder-
werpen, gerubriceerd naar sociaal beleidsgebied, in de verschillende
jaren komt een van jaar tot jaar sterk wisselend beeld te voorschijn.
Zo is in sommige jaren in een aantal fasen van de onderhandelingen
nagenoeg uitsluitend gesproken over arbeidsvoorwaarden. In 1975 en
1978 vindt dit plaats tijdens de twee laatste stadia van de onderhande-
lingen, terwijl dit in 1974 in de derde en in de laatste fase geschiedt.
Tijdens de twee laatste fasen van de c.a.0.-onderhandelingen in 1977
wordt uitsluitend aandacht besteed aan onderwerpen betreffende
werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden. De jaren 1979,1981 en 1982
daarentegen vertonen een gelijkmatiger tijdsbesteding aan de bespre-
king van alle onderwerpen in de verschillende fasen van het onderhan-
delingsproces.

Tabel 22. Tijdsbesteding per fase aan de bespreking van onderwerpen, gerangschikt naar hun
aard

Tijdsbeslag in % van de besprekings-
tijd van onderwerpen per fase

Aard van de c.a.0.-voorstellen fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 5

nadelen voor werkgevers en
voordelen voor werknemers 63,1 61,9 77,0 71,5 69,6

overwegend voordelen voor werk-
gevers  en  geen of nauwel i j ks
nadelen voor werknemers -     0,2 - 1,4    0,4

overwegend voordelen voor werk-
nemers en geen of nauwelijks
nadelen voor werkgevers 14,5 14,1    9,8    8,5    9,3

Loordelen voor werkgevers en
nadelen voor werknemers 5,4    2,6 4,4 11,6   13,7

gezamenlijk voordeel voor werk-
gevers en werknemers 12,2 17,6 6,2 2,8    2,7

Loordelen noch nadelen voor
werkgevers en werknemers 4,8    3,8    2,6    4,2    4,3

Totaal 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
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Ten aanzien van de tijdsbesteding per fase aan de bespreking van on-
derwerpen, gerubriceerd naar hun aard, valt op dat in de eerste twee
fasen van de onderhandelingen relatief veel aandacht wordt besteed
aan c.a.0.-voorstellen met overwegend voordelen voor werknemers en
geen of nauwelijks nadelen voor werkgevers en aan c.a.0.-voorstellen
met gezamenlijk profijt voor zowel werkgevers als werknemers. Het
eerder vermelde meer harmonieuze karakter van deze categorieen on-
derwerpen kan hiervoor als verklaring dienen. In de middelste fase
van de onderhandelingen ligt het accent op de bespreking van onder-
werpen met nadelen voor werkgevers en voordelen voor werknemers.
Dit hangt samen met de grote tijdsbesteding aan onderwerpen met be-
trekking tot arbeidsvoorwaarden, zoals tabel 21 ook laat zien.
Aan onderwerpen met voordelen voor werkgevers en nadelen voor
werknemers wordt in de laatste twee stadia relatief meer aandacht
besteed. Dit houdt verband met de gedachtenwisselingen over de
maximering van inkomensverbeteringen, waarover partijen meestal in
de laatste fase van de c.a.0.-onderhandelingen tot een besluit geraken.
Beschouwing van de gegevens met betrekking tot de tijdsbesteding per
fase aan de bespreking van onderwerpen, gerangschikt naar hun aard,
in de diverse jaren leert, dat de c.a.0.-onderhandelingen van jaar tot
jaar verschillen vertonen. In 1974, in 1978 en in 1981 is duidelijk de re-
latief grote aandacht te herkennen voor onderwerpen met overwegend
voordelen voor werknemers en geen of nauwelijks nadelen voor werk-
gevers en voor c.a.0.-voorstellen met voordelen voor werkgevers en
werknemers. De betrekkelijk omvangrijke tijdsbesteding aan onder-
werpen met voordelen voor werkgevers en nadelen voor werknemers
gedurende de twee laatste stadia van de onderhandelingen wordt in
1975  zichtbaar.  Het jaar  1979 laat een evenwichtiger verdeling van tijd
over de diverse onderwerpen in de vijf fasen zien, evenals trouwens de
jaren  1980 en 1982 hoewel in deze twee laatstgenoemde jaren een meer
dan gemiddelde aandacht voor onderwerpen met voordelen voor
werknemers en nadelen voor werkgevers in de middelste onderhande-
lingsfase is vast te stellen, hetgeen samenhangt met het eerder aange-
duide accent op de bespreking van arbeidsvoorwaarden gedurende
deze derde fase.
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Tabel 23. Tijdsbesteding per t'ilse aan de bespreking van onderwerpen, gerangschikt naar hun
geldingsniveau

Tijdsbeslag in % van de besprekings-
tijd van onderwerpen per fase

Geldingsniveau
van de c.a.0.-voorstellen fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 5

alle werknemers onder de
werkingssfeer van de c.a.0. 58,5 70,4 56,0 68,0 66,3

functionele of hierarchische
categorieen werknemers 7,8    3,6    1,3    6,1    4,3

maatschappelijke categorieen
werknemers 33,4 26,0 42,7 25,9 29,3

Totaal 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0

Wordt de tijdsbesteding per fase aan de bespreking van onderwerpen,
gerubriceerd naar hun geldingsniveau, in beschouwing genomen, dan
is vast te stellen dat in de eerste fase van de onderhandelingen betrek-
kelijk veel tijd wordt besteed aan c.a.0.-voorstellen met betrekking
tot functionele of hierarchische en maatschappelijke categorieen
werknemers. Ook in het middenstuk van de onderhandelingen wordt
relatief veel aandacht geschonken aan c.a.0.-voorstellen welke van
belang zijn voor maatschappelijke categorieen werknemers, hetgeen
ten koste gaat van de tijdsbesteding aan de overige c.a.0.-voorstellen.
Ook met betrekking tot de tijdsbesteding per fase aan de bespreking
van onderwerpen, gerangschikt naar hun geldingsniveau, kan in de di-
verse jaren een van jaar tot jaar uiteenlopend beeld worden geconsta-
teerd.

Het bereiken van overeenstemming

Met betrekking tot de variabele het wijzigen door partijen van de we-
derzijdse standpunten in elkaars richting is het moeilijk om objectieve
maatstaven aan te leggen. Het is niet eenvoudig om aan de hand van
de notulen vast te stellen welke concessies er met betrekking tot een
bepaald onderwerp door de ene of de andere partij zijn gedaan. Wat
als een concessie wordt gepresenteerd, blijkt vaak een andere formule-
ring te zijn van een eerder voorstel danwel betreft de genoemde con-
cessie een alternatief met een gelijke waarde.
Waarin de toenadering van standpunten wel duidelijk wordt, is het
punt waarop partijen tot overeenstemming komen. Dit moment van
het bereiken van overeenstemming ligt in de notulen meestal vast en
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aan de hand van de notulen kan dan vastgesteld worden of er verande-
ring is opgetreden ten opzichte van het aanvankelijke c.a.0.-voorstel
en ook in welke fase van het onderhandelingsproces het accoord tot
stand gekomen is.
Overeenstemming kan op diverse manieren worden bereikt.  In deze
studie is gekozen voor een vierdeling ter zake: overeenstemming zon-
der nadere bespreking, overeenstemming na toenadering van stand-
punten tijdens het onderhandelingsproces, overeenstemming door
middel van het zich neerleggen bij een afwijzing van het voorstel door
de tegenpartij c.q. door middel van het intrekken van het eigen eerde-
re voorstel, en overeenstemming door middel van verwijzing van het
voorstel naar een studiecommissie.
Onder overeenstemming zonder nadere bespreking worden gerang-
schikt die onderhandelingsresultaten welke snel tussen partijen wor-
den bereikt en welke bestaan in het instemmen - soms na het aan-
brengen van enige wijzigingen - met het betreffende voorstel. De
aanduiding zonder nadere bespreking wijst op de snelheid waarmee
het onderhandelingsresultaat wordt bereikt. Hieronder wordt ver-
staan dat het betreffende onderwerp maximaal twee maal ter sprake is
gebracht en minder  dan  1%  van de totale onderhandelingstijd  in  de
betreffende contractperiode in beslag genomen heeft. Wanneer over-
eenstemming is bereikt nadat het onderwerp hetzij meer dan twee
maal is vermeld danwel meer dan 1 % van de besprekingstijd in het be-
treffende jaar heeft gekost, is het onderwerp ingedeeld in de tweede
categorie wanneer partijen althans met het betreffende voorstel heb-
ben ingestemd nadat zij hun standpunten al dan niet in elkaars rich-
ting hebben bijgesteld. Soms, zoals in 1973 het geval is geweest, ge-
beurt het dat in een bepaalde fase van de onderhandelingen partijen
een principe-accoord bereiken over een onderwerp, dat in een later
stadium van het c.a.0.-overleg nader wordt uitgewerkt. In deze geval-
len is het bereiken van de principe-overeenkomst aangemerkt als het
overeenstemmingsmoment. Indien overeenstemming is bereikt door-
dat een van de partijen zijn oorspronkelijke voorstel heeft teruggeno-
men danwel zich heeft neergelegd bij de afwijzing door de andere par-
tij,   is het bereiken van overeenstemming  in die categorie ingedeeld.
Een analoge procedure is toegepast voor plaatsing in de vierde catego-
rie.
Bij de indeling van onderwerpen in een van de vier categorieen van
overeenstemming is een aantal onderwerpen buiten beschouwing gela-
ten. Dit betreft onderwerpen welke zowel niet besproken zijn als niet
stilzwijgend toch in de c.a.o. zijn opgenomen danwel zonder nadere
bespreking zijn verwezen naar een studiecommissie. De c.a.0.-voor-
stellen welke weliswaar  niet zijn besproken  doch  wel  in  de  c.a.o.  zij n
opgenomen, zijn ingedeeld in de categorie overeenstemming zonder
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 -
nadere bespreking. Een voorbeeld hiervan is het voorstel betreffende
de looptijd van de c.a.0., welk voorstel niet altijd besproken is. De
niet besproken onderwerpen welke stilzwijgend naar een studiecom-
missie zijn verwezen, zijn opgenomen in de betreffende categorie van

' overeenstemming. De verwijzing naar de studiecommissie op deze ma-
nier is somtijds geschied tijdens de afhandeling van de c.a.0.-resulta-
ten door de paritair samengestelde redactiecommissie. Ook de c.a.0.-
voorstellen welke wel zijn besproken maar waarover in de notulen
geen besluit is geformuleerd, zijn op grond van de resultaten welke uit
het c.a.0.-overleg blijken, ingedeeld in een van de vier meest aangewe-
zen categorieen van overeenstemming. Wanneer bijvoorbeeld de
werkgevers op het vakbondsvoorstel dat meer aandacht moet worden
besteed aan de vrouw in het productieproces, reageren door er op te
wijzen dat in de bestaande situatie ter zake naar het oordeel van de
werkgevers geen verbetering behoeft te worden aangebracht en wan-
neer de werknemersorganisaties zich stilzwijgend tevreden tonen of al-
thans op dit onderwerp in het verdere verloop van het c.a.0.-overleg
niet meer terugkomen, dan is het resultaat betreffende dit c.a.0.-voor-
stel ingedeeld in de categorie overeenstemming door middel van het
zich neerleggen bij een afwijzing van het voorstel door de tegenpartij
c.q. door middel van het intrekken van het eerdere eigen voorstel. Bij
deze indeling van zowel de niet besproken c.a.0.-voorstellen als de
besproken onderwerpen waarover het c.a.0.-overleg niet heeft geleid
tot een formele conclusie, is aangenomen dat het overeenstem-
mingsmoment omtrent de betreffende onderwerpen moet worden ge-
situeerd in de laatste fase van de c.a.0.-onderhandelingen.
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In de onderstaande overzichten worden de onderhandelingsresultaten
per fase weergegeven betreffende een viertal categorieen onderwer-
pen, gerangschikt naar hun aard.

Tabel 24. Onderhandelingsresultaten per fase betreffende onderwerpen met nadelen voor
werkgevers en voordelen voor werknemers

Wijze van overeenstemming
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jf3 8%2 Totaalmingsmoment 08  O >= O

fase 1 6,1 0,5 3,0         -          9,6

fase 2 2,0 3,0 1,5 1,0 7,6

fase 3 1,0 9,1 2,0 1,5 13,7

fase 4 0,5 11,7 2,5 2,5 17,3

fase 5 2,0 23,9 21,3 4,6 51,8

Totaal 11,7 48,2 30,5 9,6 100,0
N=197

Betreffende de onderwerpen met nadelen voor werkgevers en voorde-
len voor werknemers kan men constateren, dat over ruim 60% van de
onderwerpen partijen overeenstemming bereiken hetzij zonder nadere
bespreking hetzij nadat de standpunten ter zake dichter bij elkaar ge-
komen zijn. Over ruim 30% van de onderwerpen wordt overeenstem-
ming bereikt doordat men een voorstel intrekt of doordat men zich
neerlegt bij de afwijzing van het c.a.0.-voorstel door de wederpartij.
Ten aanzien van ruim 9% van de c.a.0.-voorstellen wordt besloten
om de onderwerpen te behandelen in een studiecommissie. Voorts kan
men vaststellen dat over bijna 10% van de c.a. 0.-voorstellen over-
eenstemming wordt bereikt gedurende de eerste fase van de onderhan-
delingen, terwijl partijen over ruim de helft van de onderwerpen eerst
in de laatste fase van het onderhandelingsproces tot een accoord
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komen. Over de resterende 38,60/0 van de c.a.0.-voorstellen wordt
overeenstemming bereikt in de drie tussenliggende stadia.

Tabe!  25.   Onderhandelingsresultaten  per fase betreffende onderwerpen met overwegend  voor-
delen voor werknemers en geen of nauwelijks nadelen voor werkgevers
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fase 1 15,1 1,9        - 1,9 18,9

fase 2 5,7 . 9,4 7,5         -          22,6

fase 3 1,9 9,4        - 1,9 13,2

fase 4 11,3 1,9        -          -         13,2

fase 5 5,7 15,1 3,8 7,5 32,1

Totaal 39,7 37,7 11,3 11,3 100,0
N= 53

Uit deze tabel blijkt met betrekking tot de onderhandelingsresultaten
per fase betreffende onderwerpen met overwegend voordelen voor
werknemers en geen of nauwelijks nadelen voor werkgevers, dat par-
tijen over ruim 77% van de c.a.0.-voorstellen overeenstemming berei-
ken hetzij zonder nadere bespreking hetzij na toenadering van de
wederzijdse standpunten tijdens het c.a.0.-overleg. Ten aanzien van
ruim  11%  van de onderwerpen wordt overeenstemming bereikt in  de
vorm van het terugnemen van het eerdere c.a.0.-voorstel danwel
doordat de ene partij accoord gaat met een afwijzing ter zake door de
andere partij. De resterende  ruim  11%  van de onderwerpen wordt in
gezamenlijk overleg verwezen naar een studiecommissie. Over bijna
19% van de c.a.0.-voorstellen bereiken de beide partijen een accoord
in de eerste onderhandelingsfase. Aangaande ruim 32% van de onder-
werpen komt overeenstemming tot stand in het laatste onderhande-
lingsstadium, terwijl partijen elkaar over 49% van de c.a.0.-voorstel-
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len kunnen vinden tijdens de tweede, derde of vierde fase van de
onderhandelingen.

Tabel 26. Onderhandelingsresultaten per fase betreffende zowel onderwerpen met gezamenlijk
voordeel voor werkgevers en werknemers als onderwerpen met noch voordelen noch
nadelen voor werkgevers en werknemers
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fase 2 4,3 4,3 4,3         -          13,0

fase 3 2,2 6,5         - 6,5 15,2

fase 4 10,9 2,2         -          -          13,0

fase 5 17,4 10,9 6,5 4,3 39,1

Totaal 43,5 26,1 15,2 15,2 100,0
N= 46

Het overzicht van de onderhandelingsresultaten per fase betreffende
zowel onderwerpen met gezamenlij k voordeel voor werkgevers   en
werknemers als onderwerpen welke noch voordelen noch nadelen
voor werkgevers en werknemers met zich meebrengen, laat zien dat
partijen over bijna 70% van de c.a.0.-voorstellen overeenstemming
bereiken hetzij zonder nadere bespreking hetzij na toenadering van de
wederzijdse standpunten.  Ruim   1 5%  van de onderwerpen verdwijnt
van de onderhandelingstafel en men is het daarover eens. De resteren-
de ruim  15%  van de onderwerpen wordt naar een commissie verwezen
ter nadere bestudering. Men mag verder vaststellen dat over bijna
20% van de onderwerpen overeenstemming wordt bereikt in de eerste
fase van de c.a.0.-onderhandelingen. Partijen sluiten een accoord
over ruim 41% van de c.a.0.-voorstellen tijdens de drie middenfasen
van het onderhandelingsproces. Tijdens het laatste stadium wordt
over ruim 390/o van de onderwerpen overeenstemming bereikt.
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In de categorie onderwerpen met overwegend voordelen voor werkge-
vers en geen of nauwelijks nadelen voor werknemers treffen wij vier
c.a.0.-voorstellen aan, waarover in de onderhandelingen overeen-
stemming is bereikt. Over de helft van de onderwerpen zijn partijen
het eens geworden zonder nadere bespreking en over de andere helft
nadat zij wijzigingen hebben aangebracht in de oorspronkelijke stel-
lingname met betrekking tot die onderwerpen. Over 66n onderwerp is
een accoord bereikt in de tweede fase van het onderhandelingsproces.
Betreffende twee onderwerpen is men tot overeenstemming gekomen
in de vierde fase en met betrekking tot het vierde c.a.0.-voorstel in het
laatste stadium van de onderhandelingen.

Over 14 c.a.0.-voorstellen met voordelen voor werkgevers en nadelen
voor werknemers zijn partijen het tijdens de onderhandelingen eens
geworden. Deze overeenstemming is als volgt nader te specificeren.
Over 66n onderwerp hebben partijen een accoord gesloten na weder-
zijdse toegevingen. Edn onderwerp is met de instemming van beide
partijen ter nadere bestudering naar een commissie verwezen. Over de
resterende 85,7% van de onderwerpen is overeenstemming bereikt
hetzij doordat c.a.0.-voorstellen zijn ingetrokken, hetzij doordat de
ene partij zich heeft neergelegd bij de afwijzing van de voorstellen
door de wederpartij. Partijen hebben  over alle onderwerpen eerst  in
de laatste fase van de c.a.0.-onderhandelingen overeenstemming kun-
nen bereiken.

Indeling van de c.a.0.-voorstellen naar de wijze waarop partijen daar-
over overeenstemming hebben bereikt, geeft het volgende overzicht:
- overeenstemming zonder nadere bespreking 21,0%
- overeenstemming na toenadering van de

standpunten tijdens de c.a.0.-onderhandelingen 41,4%
- overeenstemming doordat partijen zich neerleggen

bij de afwijzing van voorstellen resp. doordat zij
voorstellen intrekken 27,1%

- overeenstemming door middel van verwijzing
van voorstellen naar een studiecommissie 10,5%

Er is met betrekking tot de verdeling van de wijze waarop overeen-
stemming is bereikt, nauwelijks verschil tussen de door de werkne-
mersorganisaties ingediende c.a.0.-voorstellen en de door de werkge-
versorganisatie ter bespreking aangeboden onderwerpen.
Wanneer de verschillende jaren ten aanzien van dit kenmerk worden
beschouwd, dan vallen in een aantal jaren enige belangrijke afwijkin-
gen van de aangeduide gemiddelde uitkomsten op. Met betrekking tot
de samengevoegde eerste twee categorieen van overeenstemming zijn
er in de jaren 1974, 1980 en 1981 belangrijke uitschieters omlaag met
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cij fers tussen  de  50,0%  en  51,5%.  Ter zake worden afwijkingen  om-
hoog, varierend tussen 71,8% en 76,7%, geconstateerd in 1973, 1975,
1978 en 1979. Overeenstemming door middel van afwijzingen van
voorstellen c.q. van het intrekken van c.a.0.-voorstellen komt relatief
weinig  voor  -  met  cij fers tussen  6,7%  en  17,9%  -  in  1973,   1974  en
1975, terwijl relatief veel voorstellen worden afgewezen of ingetrok-
ken in de jaren 1977, 1980 en 1981 waarin dit betrekking heeft op
38,1% A 44,7% van de onderwerpen. In 1974 en 1975 zijn ruim 39%
resp. 20% van de onderwerpen verwezen naar een studiecommissie.
Deze verwijzing van onderwerpen komt men in de jaren 1977 tot en
met 1982 aanzienlijk minder tegen. Slechts tussen de 2,4% en 6,7%
van de voorstellen wordt dan ter bestudering aan een commissie toe-
vertrouwd.

Over de fasen waarin partijen het met elkaar eens worden, geeft
onderstaande tabel meer informatie.

Tabel 27. Overzicht van de fasen waarin over c.a.0.-voorstellen overeenstemming wordt be-
reikt

C.a.0.-voorstellen van

Fase van het de werknemers-  de werkgevers-
overeenstemmingsmoment organisaties organisatie Totaal

fase 1 12,7 12,1

fase 2 t/m 4 39,8 33,3 39,5

fase 5 47,5 66,7 48,4

Totaal 100,0% 100,0% 100,0%
N=299 N= 15 N=314

Uit dit overzicht wordt duidelijk  dat over werkgeversvoorstellen  in
een later stadium van de onderhandelingen overeenstemming wordt
bereikt dan over door de werknemersorganisaties ingediende c.a.0.-
voorstellen. Dit hangt samen met de omstandigheid dat de werk-
geversvoorstellen ook pas in een latere onderhandelingsfase voor het
eerst ter sprake worden gebracht.
Ten opzichte van de gemiddelde uitkomsten zijn in sommige jaren
aanzienlijke verschillen vast te stellen. In 1974 wordt over 21,4070 van
de voorstellen overeenstemming bereikt in de eerste fase en over
slechts 25%  van de voorstellen in de vij fde fase van de onderhandelin-
gen.  In 1975 daarentegen worden partijen  het over slechts  13,3%  van
de voorstellen eens in dit laatste stadium. In 1977 wordt over 50% van
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de onderwerpen in de eerste fase en over bijna 290/o van de voorstellen
in de laatste fase overeenstemming bereikt. Ook kan worden gecon-
cludeerd dat er jaren zijn waarin gedurende de eerste fase in het geheel
geen overeenstemming wordt bereikt. Dit is het geval in de jaren 1980,
1981 en 1982. In deze jaren worden partijen het daarentegen pas in de
laatste fase van de onderhandelingen eens over respectievelijk 100%,
30,3% en 67,4% van de c.a.0.-voorstellen.

De samenwerking binnen de onderhandelingsdelegaties

Over de relevantie van het kenmerk samenwerking binnen de onder-
handelingsdelegaties kan uit de analyse van de notulen onvoldoende
helderheid worden verkregen. Men kan vaststellen dat de onderhan-
delingsdelegaties slechts in uitzonderingsgevallen    blij k geven    van
uiteenlopende opvattingen. Over het algemeen treedt per onderhande-
lingsdelegatie een woordvoerder op. Wanneer meerdere personen
binnen de onderhandelingsdelegatie het woord voeren, dan is dit na-
genoeg altijd een ondersteuning van de eerste woordvoerder. Aan
werkgeverszijde zijn afwijkende meningen tussen participanten in
de onderhandelingsdelegatie slechts geconstateerd  in  1973 ten aanzien
van het onderwerp aangaande de invoering van een beloningssysteem
op basis van functieclassificatie. Aan de zijde van de werknemersor-
ganisaties komen verschillende opvattingen in de notulen naar voren
met betrekking tot voorstellen welke de maximering van de inkomens-
ontwikkeling betreffen, zoals het aanbrengen van een maximum in de
prijscompensatie respectievelijk in de initiele verhoging. Met betrek-
king tot deze punten heeft in het bijzonder de Unie B.L.H.P. een van de
andere werknemersorganisaties afwijkend standpunt. In 1979 kan
men in de notulen vinden dat een van de organisaties aan werknemers-
zijde een nuancering aanbrengt ten aanzien van het c.a.0.-voorstel in-
zake de compensatie van overwerk uitsluitend in de vorm van vrije
tijd. Met betrekking tot het c.a.0.-voorstel om de persoonlijke belo-
ningstoeslagen waardevast te maken komt in de notulen van  1982 tot
uitdrukking dat hierover binnen de delegatie van de werknemersorga-
nisaties de meningen uiteenlopen.

Wanneer een onderhandelingsdelegatie tijdens het c.a.0.-overleg blijk
geeft van binnen haar gelederen bestaande verschillende opvattingen,
waarbij een deel van de onderhandelaars neigt naar het eensgezinde
standpunt    van de wederpartij,    dan    kan men constateren   dat   het
onderhandelingsresultaat beinvloed wordt in het voordeel van de niet
verdeelde partij. Twee voorbeelden van de zo juist vermelde uiteenlo-
pende opvattingen binnen onderhandelingsdelegaties maken dit dui-
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delijk. In 1974 betrof een der c.a.0.-voorstellen de invoering van een
beloningssysteem op basis van functieclassificatie. De werkgeversaf-
vaardiging was ter zake verdeeld. Sommige werkgevers stonden dicht
bij de opvatting van de gezamenlijke vakbonden. Dit had tot gevolg
dat overeenstemming in de door de vakorganisaties gewenste zin  kon
worden bereikt. Het tweede voorbeeld betreft de in verschillende
jaren gevoerde onderhandelingen over het aanbrengen van maxima in
de prijscompensatie en de initiele verhoging. De notulen geven veelal
te zien dat een deel der werknemersorganisaties en de gehele werk-
geversdelegatie zich daartegen verzetten. De resterende vakbonden
blijken in deze gevallen tevergeefs te pleiten voor de toepassing van af-
topping.
Men kan vaststellen dat deze verschillen in standpunten binnen onder-
handelingsdelegaties voorkomen met betrekking tot onderwerpen met
een meer of minder sterk distributief karakter.
Het aantal waarnemingen aangaande mogelij k verschillende opvattin-
gen binnen een onderhandelingsdelegatie is echter te beperkt om in
het kader van de notulenanalyse te kunnen concluderen of deze varia-
bele wel of niet relevant is voor het onderzoek.

De uitoefening van macht

Uitoefening van macht krijgt gestalte in het dreigen met of de toepas-
sing van negatieve sancties danwel in het gebruik van positieve sanc-
ties. De uiteindelijke positieve sanctie is het bereiken van over-
eenstemming tussen de partijen. Negatieve sancties komen tot uiting in
het dreigen met publiciteit over de tussen partijen bestaande geschil-
len, het (dreigen met het) voeren van acties in de vorm van stakingen
of  in  de  vorm  van het trachten  af te sluiten  van  c.a.0.'s met indivi-
duele ondernemingen wanneer een bedrijfstak-c.a.o. niet snel genoeg
tot stand kan komen.
Het  toepassen van negatieve sancties  blij kt  uit de notulen slechts  in
een aantal gevallen. Het toepassen van negatieve sancties varieert ook
sterk van jaar tot jaar. Zo kan men uit de notulen van 1973 opmaken
dat bij voortduring uitdrukkelijk wordt afgesproken dat geen publici-
teit wordt gegeven aan de resultaten van de onderhandelingen en aan
de tussen partijen bestaande geschillen. In 1980 daarentegen is via een
aantal media uitvoerig melding gemaakt van de tussen partijen liggen-
de meningsverschillen en de daaruit voortvloeiende acties welke de
vakbonden van plan zijn te voeren. In de in hoofdstuk IV gegeven be-
schrijving van het feitelijke verloop van de c.a.0.-onderhandelingen
in de sigarenindustrie is hiervan reeds gewag gemaakt. De uitgeoefen-
de pressie heeft meestal betrekking op het gehele pakket dat in discus-
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sie is en wordt ter sprake gebracht wanneer men met betrekking tot
bepaalde cruciale onderwerpen verwacht dat deze niet kunnen worden
gerealiseerd. Analyseren wij deze onderwerpen wat nauwkeuriger,
dan zien wij dat pressie in het bijzonder wordt uitgeoefend wanneer
arbeidsvoorwaarden in het geding zijn. Zo betreft dit in 1975 de drei-
ging dat wanneer de op tafel liggende compromissen inzake de initiele
loonsverhoging en de regeling met betrekking tot de arbeidstijdver-
korting voor oudere werknemers niet zou worden aanvaard, in een
volgende onderhandelingsbijeenkomst hogere eisen ter zake zouden
worden gesteld. Ook in 1980 gaat het voornamelijk om arbeidsvoor-
waarden  en  om de looptijd  van  de c.a.0., welke looptijd  nauw  ver-
band houdt met het moment waarop bepaalde arbeidsvoorwaarden
kunnen worden gerealiseerd. Meer in detail wordt door de vakbonden
met acties gedreigd wanneer de werkgevers niet willen toegeven aan de
vakbondseisen inzake inkomensverbetering en arbeidsduurverminde-
ring in de vorm van meer vacantiedagen. Met betrekking tot onder-
werpen welke voor beide partijen gezamenlijk profijt opleveren dan-
wel met betrekking tot onderwerpen welke voor werkgevers en werk-
nemers noch voordelen noch nadelen met zich meebrengen, kunnen
geen aanwijzingen worden gevonden welke duiden op het uitoefenen
van negatieve sancties.
Een en ander lijkt de veronderstelling te bevestigen dat het uitoefenen
van pressie nauw verband houdt met distributief onderhandelen dat
plaatsvindt over fixed-sum vraagstukken.
In een eerdere paragraaf is de veronderstelling vermeld dat naarmate
een onderwerp meer harmonieus is, partijen eerder overeenstemming
zullen kunnen bereiken en omgekeerd dat wanneer de belangen meer
uiteenlopen, het bereiken van overeenstemming moeilijker zal zijn.
Dit is een nadere aanduiding van de hypothese welke aan dit onder-
zoek ten grondslag ligt, namelijk dat er verband bestaat tussen de
wijze van onderhandelen en het onderwerp van onderhandeling.
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Het verband tussen de onderhandelingswijze en het onderwerp van
onderhandeling

In het navolgende zal de relatie tussen de manier van onderhandelen
en het onderwerp van onderhandeling nader worden geanalyseerd.
Over dit verband geeft onderstaand overzicht al enige informatie.

Tabel 28. Onderwerpen, gerangschikt naar hun aard, met vermelding van de besprekingsfase
waarin overeenstemming is bereikt

Fase van het overeen-
stenmingsmoment

de beginfase een latere
van de be- fase van de

Aard van de c.a.0.-voorstellen spreking bespreking Totaal

onderwerpen zowel met nadelen voor
werkgevers en voordelen voor werk-
nemers als met voordelen voor werk-
gevers en nadelen voor werknemers 14,2 85,8 100,0%

N=211

anderwerpen zowel met overwegend
voordelen voor werknemers en geen
of nauwelijks nadelen voor werkge-
vers als met overwegend voordelen
voor werkgevers en geen of nauwe-
lijks nadelen voor werknemers 43,9 56,1 100,0%

N= 57

onderwerpen zowel met voordelen
voor werkgevers en werknemers als
met noch voordelen noch nadelen

voor werkgevers en werknemers 54,3 45,7 100,0%
N= 46

Tabel 28 is een compilatie van eerder vermelde gegevens. In deze
samenvatting zijn ondergebracht in de categorie waarin overeenstem-
ming is bereikt tijdens de beginfase van de bespreking van het onder-
werp, de onderwerpen waarover partijen overeenstemming hebben
bereikt zonder nadere bespreking in welke fase van het onderhande-
lingsproces, dit accoord ook tot stand gekomen is en de onderwerpen
waarover overeenstemming is bereikt in de eerste fase van het onder-
handelingsproces, ongeacht of dit overeenstemming betreft na bespre-
king van het onderwerp danwel omdat een van de onderhandelings-
delegaties een voorstel intrekt of zich neerlegt bij de afwijzing door de
wederpartij danwel omdat overeenstemming is bereikt in de eerste
fase door verwijzing van het voorstel naar een studiecommissie. Wan-
neer de onderhandelingsdelegaties tijdens de overige fasen over-
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eenstemming hebben bereikt, zijn de onderwerpen ondergebracht
onder het hoofd overeenstemming bereikt tijdens een latere fase van
de bespreking van het onderwerp, ongeacht de wijze waarop overeen-
stemming is bereikt, met uitzondering van de eerder genoemde over-
eenstemming zonder nadere bespreking.

Bij eerste oogopslag lijkt er inderdaad verband te bestaan tussen de
wijze van onderhandelen en het onderwerp van onderhandeling. Im-
mers, over onderwerpen zowel met nadelen voor werkgevers en voor-
delen voor werknemers als met voordelen voor werkgevers en nadelen
voor werknemers wordt in ruim 14% van de gevallen overeenstem-
ming bereikt tijdens de beginfase van de bespreking van de betreffen-
de onderwerpen en derhalve over bijna 86% van deze categorieen
c.a.0.-voorstellen in een latere fase van het onderhandelingsproces.
Aangaande onderwerpen zowel met voordelen voor werkgevers en
werknemers als met noch voordelen noch nadelen voor werkgevers en
werknemers worden partijen het in ruim 54% van de gevallen eens in
de beginfase van de bespreking van de betreffende onderwerpen. Ten
aanzien van onderwerpen zowel met overwegend voordelen voor
werknemers en geen of nauwelijks nadelen voor werkgevers als met
overwegend voordelen voor werkgevers en geen of nauwelijks nadelen
voor werknemers kan ter zake een tussenpositie worden geconsta-
teerd.

In het navolgende wordt nagegaan of het verband tussen de manier
van onderhandelen en het onderwerp van onderhandeling ook statis-
tisch is aan te tonen.
De vraagstelling of de fuse waarin onderhandelingsresultaten tot
stand komen en de mix van de onderwerpen, gerangschikt naar hun
aard, afhankelijk of onafhankelijk van elkaar zijn, kan in statistische
zin worden beantwoord door het toetsen van twee elkaar uitsluitende
hypothesen.
Als nulhypothese Ho wordt geformuleerd dat de fase waarin partijen
tot overeenstemming komen en de onderwerpenmix onafhankelijk
zijn. De alternatieve hypothese Hi luidt dan dat de fase van het over-
eenstemmingsmoment en de onderwerpenmix afhankelijk zijn.
Bij verwerping van de nulhypothese Ho wordt de alternatieve hypo-
these Ht aanvaard.
Voor deze toetsing mag gebruik gemaakt worden van de  x 2-toets.101
Door middel van deze toets kan men vaststellen, of de in een verdeling
waargenomen frequenties significant afwijken  van de frequenties
welke op grond van een bepaalde hypothese mogen worden
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verwacht.'02 In onderstaande tabellen worden de feitelijke frequenties
en de theoretische frequenties bij onafhankelijkheid onder Ho weerge-
geven.

Tabel 29. Feitelijke frequentieverdeling van de fase van het overeenstemmingsmoment en de
onderwerpenmix

Fase van het over-
eenstemmingsmoment

de beginfase  een latere
Aard van de c.a.0.-voorstellen van de fase van de

(onderwerpenmix) bespreking bespreking Totaal

onderwerpen zowel met nadelen voor
werkgevers en voordelen voor werk-
nemers als met voordelen voor werk-
gevers en nadelen voor werknemers           30 181 211

onderwerpen zowel met overwegend
voordelen voor werknemers en geen
of nauwelijks nadelen voor werkge-
vers als met overwegend voordelen
voor werkgevers en geen of nauwe-
lijks nadelen voor werknemers               25          32          57

onderwerpen zowel met voordelen
voor werkgevers en werknemers als
met noch voordelen noch nadelen

voor werkgevers en werknemers               25          21          46

Totaal                                       80 234 314
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Tabel 30. Theoretische frequentieverdeling van de fase van het overeenstemmingsmoment en
de onderwerpenmix bij onafhankelijkheid onder Ho

Fase van het over-

eenstenmingsnioment

de beginfase een latere
Aard van de c.a.0.-voorstellen van de fase van de

(onderwerpenmix) bespreking bespreking

onderwerpen zowel met nadelen voor
werkgevers en voordelen voor werk-
nemers als met voordelen voor werk-

gevers en nadelen voor werknemers 53,8 157,2

onderwerpen zowel met overwegend
voordelen voor werknemers en geen
of nauwelijks nadelen voor werkge-
vers als met overwegend voordelen
voor werkgevers en geen of nauwe-
lijks nadelen voor werknemers 14,5 42,5

onderwerpen zowel met voordelen
voor werkgevers en werknemers als
met noch voordelen noch nadelen

voor werkgevers en werknemers 11,7 34,3

Op basis van deze frequentieverdelingen is x  berekend op 44,6.103
Het aantal vrijheidsgraden bedraagt (2-1)x(3-1) = 2.
De rechterkritieke waarde van    x:  bij 2 vrijheidsgraden en betrouw-
baarheid 99,5% bedraagt 10,6.'04 r overschrijdt deze waarde  aan-
merkelijk.
De nulhypothese Ho wordt dus verworpen en daarmee de alternatieve
hypothese Hi aanvaard.
Hiermee is aangetoond dat de onderwerpen, gerangschikt naar hun .
aard, en de fase waarin partijen tot overeenstemming komen, statis-
tisch significant afhankelijke grootheden zijn.
Bij de bestudering van c.a.0.-onderhandelingen wordt uitgegaan van
twee uiteenlopende wijzen van onderhandelen. Een van de belangrijke
indicatoren van verschillend onderhandelingsgedrag is nader aange-
duid als de snelheid waarmee partijen overeenstemming bereiken.
Ook de aard van de onderwerpen waarover partijen in het c.a.0.-over-
leg onderhandelen, verschilt. In het onderzoeksmodel is aangegeven
dat een distributieve of verdelende onderhandelingswijze past bij
fixed-sum vraagstukken waarvan de belangen van partijen fundamen-
teel verschillen, terwijl integratief of probleemoplossend onderhande-
lingsgedrag samenhangt met varying-sum onderwerpen waaromtrent
de belangen van partijen niet fundamenteel uiteenlopen. Naarmate
onderwerpen harmonieuzer   van   aard   zij n,   zal het bereiken   van   een
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overeenkomst sneller, d.w.z. in een eerdere fase van de besprekingen,
mogelijk zijn. Als een onderwerp meer conflictmogelijkheden in zich
bergt, zal het moeilijker zijn om overeenstemming te bereiken, het-
geen zich zal uiten in het bereiken van een accoord ter zake in een la-
tere fase van de besprekingen.
Het verband tussen deze aspecten van het onderhandelingsmodel is
statistisch significant, hetgeen een belangrijke aanwijzing inhoudt
voor de bevestiging van de centrale hypothese van deze studie,dat er
verband bestaat tussen de wijze van onderhandelen en het onderwerp
van onderhandeling. Over andere aspecten van het onderhandelings-
model zullen de antwoorden op de aan de onderhandelaars in de siga-
renindustrie te stellen vragen uitsluitsel moeten geven.
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VI.    Onderzoek  naar de meningen  van
onderhandelaars in de sigaren-
industrie aangaande de relatie tussen
de wijze van onderhandelen en het
onderwerp van onderhandeling

1.    Inleiding

In het voorgaande hoofdstuk is gezegd dat over een aantal aspecten
van de onderhandelingsrelatie geen of onvoldoende inzicht kan wor-
den verkregen door middel van notulenanalyse. Aangeduid is dat dit
betrekking heeft op de volgende kenmerken van de twee uiteenlopen-
de wijzen van onderhandelen: de volledigheid en de nauwkeurigheid
van de informatie-uitwisseling als indicator van de interactie tussen de
onderhandelende partijen, de opvattingen van partijen over de rede-
lijkheid van de onderhandelingsvoorstellen, de verwachtingen van
partijen over de uitkomsten van het c.a.0.-overleg en de machtsver-
houdingen tussen de twee onderhandelingspartijen.
In het onderhandelingsmodel is aangeduid dat het geven van volledige
informatie aan de wederpartij en de uitwisseling tussen de onderhan-
delende partijen van nauwkeurige en objectieve inlichtingen kenmer-
ken zijn van een integratieve onderhandelingswijze, terwijl het ver-
strekken van beperkte inlichtingen en de uitwisseling van informatie
op een selectieve manier een distributieve onderhandelingswijze ka-
rakteriseren.
De opvattingen over de redelijkheid van c.a.0.-voorstellen kan bij
werkgevers worden ontleend aan bijvoorbeeld hun antwoorden op de
vraag of zij de voorstellen van de wederpartij als billijk ervaren of
niet. Naarmate de werkgevers de c.a.0.-voorstellen van de wederpartij
als billijker beoordelen, kan gesproken worden van een integratiever
onderhandelingsgedrag. Met betrekking tot het onderhandelingsge-
drag van vakbonden wordt verondersteld dat de argumentatie ten
aanzien van de redelijkheid van de eigen c.a.0.-voorstellen in een
distributieve onderhandelingsrelatie bestaat uit de verwijzing naar an-
dere ondernemingen en/of bedrijfstakken. In distributieve onderhan-
delingen worden argumenten gebruikt, die rechtstreeks betrekking
hebben op de positie van de werknemers in de sigarenindustrie ofwel
argumenten welke een relatie leggen tussen de sigarenindustrie en de
positie van andere bedrijfstakken. In integratieve onderhandelingen
verdedigen de vakbonden hun voorstellen met argumenten, welke be-
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trekking hebben op (de inhoud van) het onderwerp van onderhande-
ling.
Ook de verwachtingen aangaande de uitkomsten van het c.a.0.-over-
leg verschillen in de twee onderhandelingswijzen. Bij distributief on-
derhandelingsgedrag is het gebruik van pressiemiddelen in het geding
om resultaten te boeken. Vakbonden beoordelen de inzet van pressie-
middelen; zij trachten door middel van druk het weerstandspunt van
de werkgevers te verlagen. Werkgevers trachten in te schatten of pres-
siemiddelen voor de betreffende onderwerpen door de vakbonden zul-
len worden gebruikt. Zij taxeren voorts of het niet toegeven aan
vakbondseisen en de daaruit wellicht voortvloeiende vakbondsacties
opwegen tegen de consequenties van inwilliging van de c.a.0.-voor-
stellen. In integratieve onderhandelingen wordt geen druk uitgeoe-
fend en vindt geen inschatting van de haalbaarheid plaats. De c.a.0.-
voorstellen worden op hun merites beoordeeld. Men tracht op deze
wijze overeenstemming te bereiken, waarbij argumenten de doorslag
geven.

Dit onderscheid betekent voorts dat in distributieve onderhandelingen
macht de uiteindelijk beslissende factor is, terwijl bij integratief on-
derhandelingsgedrag - zoals gezegd - argumenten uiteindelij k
doorslaggevend zijn.
De machtsverhoudingen tussen de partijen komen in de twee typen
onderhandelingsgedrag op een verschillende manier tot uiting. Bij dis-
tributieve onderhandelingen wordt het c.a.0.-overleg beoordeeld in
termen van macht. In de bespreking van de onderwerpen op een inte-
gratieve wijze is meestal geen kracht zetten nodig: de hantering van
macht kan op de achtergrond blijven. De onderwerpen van onderhan-
deling worden tijdens probleemoplossend onderhandelen in beginsel
niet besproken op grond van de machtspositie van de ene of van de
andere partij. Macht speelt  in  dit type onderhandelingsgedrag  geen
waarneembare rol.

Door middel van een onderzoek naar de meningen van onderhande-
laars in de sigarenindustrie wordt gepoogd om deze facetten van de
distributieve en integratieve onderhandelingswijzen te belichten.
Daarnaast is informatie verzameld over twee aspecten van de gang
van zaken binnen beide onderhandelingsdelegaties, te weten: de
bijstelling van de standpunten van partijen in elkaars richting en de
formulering van een weerstandspunt bij het begin van de c.a.0.-
onderhandelingen.

Dit onderzoek houdt in het voorleggen van schriftelijke vragen aan
onderhandelaars. Hen wordt gevraagd antwoord te geven op vragen
naar aanleiding van onderhandelingsonderwerpen welke feitelijk aan
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de orde zijn geweest in het c.a.0.-overleg in de jaren 1973, 1978, 1980
en  1982.' De keuze van deze jaren is reeds eerder verantwoord.

Zoals gezegd, hebben de vragen betrekking op een aantal onderwer-
pen uit de c.a.0.-onderhandelingen. Bij de selectie van de onderwer-
pen hebben drie criteria een rol gespeeld, en wel: het sociaal beleidsge-
bied waarin het onderwerp is ingedeeld, de aard van het onderwerp en
de tijdsbesteding aan het onderwerp tijdens de c.a.0.-onderhande-
lingen. Allereerst zijn uit het sociaal beleidsgebied arbeidsvoorwaar-
den twee onderwerpen geselecteerd, welke afkomstig zijn uit twee
verschillende subcategorieen van dit beleidsgebied. Uit de overige be-
leidsgebieden is - waar mogelijk - een onderwerp per sociaal be-
leidsgebied gekozen. Ten behoeve van de betrouwbaarheid van de te
verzamelen informatie moesten de geselecteerde onderwerpen relatief
belangrijk zijn. Dit criterium is geconcretiseerd in de bepaling dat om
voor keuze in aanmerking te komen aan het betreffende onderwerp
tenminste  1 %  van de totale besprekingstijd van onderwerpen tijdens
de c.a.0.-onderhandelingen van het betreffende contractjaar moet
zijn besteed.
Binnen de categorie onderwerpen inzake arbeidsvoorwaarden zijn
twee onderwerpen geselecteerd. Het onderwerp waaraan tijdens het
c.a.0.-overleg in het betreffende jaar de meeste tijd is gewijd, is als
eerste gekozen. Het tweede onderwerp is gezocht in een andere subca-
tegorie. Bij de keuze van dit tweede onderwerp spelen bovendien de
beide andere selectiecriteria een rol, te weten: qua aard verschillen van
het eerste onderwerp en de eerder genoemde factor tijdsbesteding.
Op deze wijze zijn uit het jaar 1973 vijf onderwerpen gekozen.
Uit  1978  zijn vier onderwerpen geselecteerd.  Zes  resp. vijf onderwer-
pen zijn voortgekomen uit de jaren 1980 en 1982. De selectie heeft
derhalve in totaal twintig onderwerpen opgeleverd.
Worden deze onderwerpen gerangschikt naar sociaal beleidsgebied,
dan ontstaat het volgende overzicht. Vier onderwerpen hebben be-
trekking op het beleidsgebied continuYteit van de arbeidsplaats en
andere werkgelegenheidsaspecten. Acht onderwerpen betreffen ar-
beidsvoorwaarden, waarvan drie onderwerpen te maken hebben met
de inkomensontwikkeling, twee onderwerpen met de arbeidsduur, ter-
wijl drie onderwerpen behoren tot de subcategorie overige arbeids-
voorwaarden. Uit het beleidsgebied arbeidsomstandigheden zijn twee
onderwerpen geselecteerd. Eveneens twee onderwerpen betreffen de
categorie onderwerpen inzake arbeidsinhoud. Vier onderwerpen
tenslotte komen voort uit het sociaal beleidsgebied medezeggenschap

en participatie van werknemers.
Bij de rangschikking van deze onderwerpen naar hun aard, kan men
constateren dat negen onderwerpen nadelen voor werkgevers en voor-
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delen voor werknemers veroorzaken. Zes onderwerpen hebben over-
wegend voordelen voor werknemers en geen of nauwelijks nadelen
voor werkgevers. Een onderwerp behoort tot de categorie onderwer-
pen met voordelen voor werkgevers en nadelen voor werknemers. Uit
de selectie zijn voorts vier onderwerpen naar voren gekomen met ge-
zamenlijk voordeel voor werkgevers en werknemers.

De vragen zijn voorgelegd aan alle onderhandelaars die tenminste aan
de c.a.0.-onderhandelingen voor twee contractperioden hebben deel-
genomen, met uitzondering van de onderzoeker. Uiteraard zijn de
vragen naar aanleiding van de geselecteerde onderwerpen uit de ver-
schillende c.a.0.-jaren ter beantwoording toegezonden aan de onder-
handelaars die in het c.a.0.-overleg van de betreffende jaren hebben
geparticipeerd. Deze handelwijze houdt in dat aan de diverse onder-
handelaars vragen zijn voorgelegd  over een uiteenlopend aantal  on-
derwerpen. Dit aantal onderwerpen varieert van vier tot twintig on-
derwerpen, samenhangend met de deelname van de onderhandelaars
aan de c.a.0.-onderhandelingen in het jaar 1973 en/of 1978 en/of
1980 en/of 1982.
De enquete is toegezonden aan vij ftien onderhandelaars van werkge-
verszijde en aan elf onderhandelaars van de werknemersorganisaties.
Alle werkgeversonderhandelaars hebben de vragenlijst ingevuld.
Negen van de elf onderhandelaars aan werknemerszijde hebben de
vragenlijst ingevuld teruggestuurd. Twee onderhandelaars lieten we-
ten het enqueteformulier niet te kunnen invullen omdat de betreffen-
de onderhandelingen  in  het jaar 1973 respectievelijk  het jaar  1978 hun
onvoldoende in herinnering waren gebleven. Voorts zij vermeld dat
enkele vragen in sommige van de door de werkgevers- en werknemers-
onderhandelaars teruggezonden vragenlijsten niet waren beantwoord.
In een enkel geval werd daarbij aangegeven dat de herinnering tekort
schoot.
Het aantal geheel of gedeeltelijk ingevulde vragenlijsten bedroeg der-
halve aan werkgeverszijde 100070 en 81,8% bij de werknemersorgani-
saties. Ondanks de hoge response is het absolute aantal respondenten
niettemin klein. Een antwoord meer of minder op een bepaalde keuze-
mogelijkheid  van een vraag  gee ft soms procentueel een aanmerkelij k
verschil. Dit is een reden waarom voorzichtigheid ten aanzien van de
beoordeling van de resultaten is geboden. Een andere reden voor
voorzichtigheid is het feit dat de jaren waarover vragen zijn gesteld,
nogal uiteen liggen. Weliswaar geven de resultaten per jaar geen aan-
leiding  tot  twij fel  aan de betrouwbaarheid  van de uitkomsten,   toch
mag niet worden uitgesloten dat de herinnering aan in het bijzonder het
jaar 1973 en in mindere mate het jaar 1978 de respondenten bij de
beantwoording  van de vragen parten heeft gespeeld.
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2. Resultaten van het onderzoek naar de meningen
van onderhandelaars over de c.a.o. voor de
sigarenindustrie

Per onderzocht aspect van de onderhandelingsrelatie zullen de resul-
taten worden gepresenteerd. Bij deze presentatie zal worden aangeslo-
ten bij de volgorde van de in het onderhandelingsmodel aangeduide
elementen van de onderhandelingsrelatie.
De uilkomsten van de enquete zijn evenais de resuitaten van de notu-
lenanalyse in verband gebracht met twee kenmerken, welke met be-
trekking tot de inhoudelijke karakterisering van onderwerpen in
c.a.0.-onderhandelingen relevant zijn gebleken. Deze kenmerken zijn
de indeling van de c.a.0.-onderwerpen naar sociaal beleidsgebied en
de rangschikking van de c.a.0.-voorstellen naar de aard van de onder-
werpen.

Besluitvorming en interactie

Met betrekking tot besluitvorming en interactie zijn in het onderhan-
delingsmodel twee elementen genoemd: de samenwerking binnen de
eigen onderhandelingsdelegatie en de interactie tussen de onderhande-
lende partijen. Het aspect samenwerking binnen de onderhandelings-
delegatie heeft betrekking op de samenwerking zoals die tijdens de
eigenlijke onderhandelingen tot uitdrukking komt in de vertolking
van een gezamenlijk standpunt van de onderhandelingsdelegatie. Dit
aspect vormt daarom onderdeel van de notulenanalyse. Vanwege on-
voldoende waarnemingsmogelijkheden aangaande dit element was het
niet mogelijk conclusies te trekken.
De besluitvorming binnen de onderhandelingsdelegaties onttrekt zich
voor het merendeel aan de waarneming. Immers, de vertolking van
een gezamenlijk standpunt is veelal het resultaat van besprekingen,
welke plaatsvinden in het kader van het onderlinge overleg van de on-
derscheiden onderhandelingsdelegaties, dat aan de onderhandelings-
bijeenkomsten van partijen voorafgaat. Daarom ook is dat aspect niet
opgenomen in het onderhandelingsmodel. Men mag niettemin veron-
derstellen dat de betreffende besluitvorming weI invloed uitoefent op
de c.a.0.-onderhandelingen. Meer inzicht in hetgeen zich afspeelt bin-
nen de onderhandelingsafvaardigingen, zou dan ook aan een betere
kijk op de eigenlijke c.a. 0.-onderhandelingen kunnen bijdragen.
Door middel van een tweetal vragen in de enquete is getracht meer in-
zicht te verwerven omtrent de besluitvorming binnen de onderhande-
lingsdelegaties van werkgeversvereniging en werknemersorganisaties.
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Allereerst is nagegaan of partijen ten aanzien van de verschillende
c.a.0.-voorstellen bij het begin van de onderhandelingen binnen de
eigen onderhandelingsafvaardiging een weerstandspunt hebben vast-
gesteld. Voor werkgevers is dit weerstandspunt geformuleerd als een
maximaal aanbod, voor de werknemersorganisaties als een minimaal
te bereiken resultaat. De tabellen 31 en 32 geven inzicht in deze aange-
legenheid.

Tabel 3 1. Vaststelling  van een weerstandspunt binnen de eigen onderhandelingsdelegatie met
betrekking tot de c.a.0.-voorstellen, gerangschikt naar sociaal beleidsgebied

Sociaal beleidsgebied van de c.a.0.-voorstellen

werkgevers werknemers

L             A 
Z. if H. gi

E83      ii   . S

0   3.§ 0& E   lia
1   E  .5 8 0 -O         -2      .: E.0
·.                     ed             -0   C ·. .*         9     -3 g  ,0
-*         2      /0/                 4         2      3 .9 *
a          a      i I f Ea          §        .§ 2

--1                  7)            W  C 0 -      .    U) C W

Vaststelling 8  3 3 'm 4 2 &       3     3   a     9
van een S  i *3% 2 d          Q      0 -0 Z      /0         '2      €Ou      oweerstandspunt              3          cs       H -O  1/1      +           3           d       a n 1,9       

ja 56,0 57,8 29,8 46,2 62,5 48,4 60,6 56,2

neen 44,0 42,2 70,2 53,8 37,5 51,6 39,4 43,8

Totaal 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
N= 25  N= 45 N= 47 N=117 N= 16  N= 31  N= 33  N= 80
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Tabel 32. Vaststelling van een weerstandspunt binnen de eigen onderhandelingsdelegatie met
betrekking tot de c.a.0.-voorstellen, gerangschikt naar de aard van de onderwerpen

Aard van de c.a.0.-voorstellen

werkgevers werknemers

4                                     4
 .  88              
R.0 529 5- 56
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r#   1 81. 1 f § f N . 1
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d 9    W 00 0   W +' t  t=%  tu    3     v kE g :1  E g k E R e gE E g 8 E &
8.:2 S &C § i,8

Vaststelling R S:  MIS     ME        ,       ril a  il i     /2        9van een
f a l  f l i    1 i       A      f a f  1 w i    f i       Aweerstandspunt

ja 55,4 46,7 18,2 46,2 50,0 63,6 62,5 56,2

neen 44,6 53,3 81,8 53,8 50,0 36,4 37,5 43,8

Totaal 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
N= 65  N= 30  N= 22 N=117 N= 42  N= 22  N= 16  N= 80

Door de werkgevers is een weerstandspunt het meest geformuleerd ten
aanzien van arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid, namelijk in
57,8% respectievelijk 56,0% van de betreffende c.a.0.-voorstellen.
Beduidend minder komt dit voor, namelijk in 29,8%, ten aanzien van
onderwerpen inzake arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en mede-
zeggenschap en participatie. Deze resultaten corresponderen ook met
de uitkomst dat aangaande 55,4% van de onderwerpen met voordelen
voor de ene partij en nadelen voor de andere partij, respectievelijk
46,7% van de onderwerpen met voordelen voor de werknemers en
geen of nauwelijks nadelen voor de werkgevers een weerstandspunt
wordt bepaald tegenover slechts 18,2% van de onderwerpen met
voordelen voor beide partijen.
Bij de vakbonden is eenzelfde handelwijze te constateren ten aanzien
van alle onderwerpen, met uitzondering van de c.a.0.-voorstellen in-
zake arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en medezeggenschap en
participatie. Ten aanzien van 48,4% van de onderwerpen arbeids-
voorwaarden betreffende en ten aanzien van de helft van de onder-
werpen met voordelen voor de ene partij en nadelen voor de andere
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partij wordt een weerstandspunt bepaald. Aangaande de overige on-
derwerpen varieert dat tussen de 60,6% en 63,60/0.
Het feit dat meestal weerstandspunten worden vastgesteld met betrek-
king  tot de diverse c.a.0.-voorstellen  ligt  in de rede. Daarom  ook  zij n
de meeste uitkomsten weinig verrassend. Opvallend zijn de resultaten
aangaande de vaststelling van een weerstandspunt door werkgevers
ten aanzien van arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, medezeggen-
schap en participatie en betreffende onderwerpen met voordelen voor
beide partijen met scores van 29,8% respectievelijk 18,2070. Ook de
vaststelling van een weerstandspunt door de vakbonden ten aanzien
van 48,40/0 van de c.a.0.-voorstellen aangaande arbeidsvoorwaarden
mag merkwaardig genoemd worden. Gegeven de overheersende aan-
dacht voor arbeidsvoorwaarden welke uit het gehele onderhandelings-
proces spreekt, had men een hogere uitslag ten aanzien van deze on-
derwerpen mogen verwachten.

Wanneer de standpunten ten aanzien van bepaalde onderwerpen bin-
nen de onderhandelingsdelegatie uiteenlopen, willen partijen dit
meestal en zeker bij het begin van de c.a.0.-onderhandelingen niet aan
de wederpartij kenbaar maken. In deze situaties moet binnen de on-
derhandelingsdelegatie een compromis worden gesloten aangaande de
presentatie van een gezamenlijk standpunt met betrekking tot die on-
derwerpen.
Interessant is te weten hoe vaak de standpunten binnen de delegaties
uiteenlopen. Wanneer sprake is van een compromis, mag men conclu-
deren dat de opvattingen niet gelijkluidend zijn.
De werkgevers duiden aan dat zij ten aanzien van 20,0070 van de on-
derwerpen inzake werkgelegenheid, 24,4070 van de arbeidsvoorwaar-
denvoorstellen en slechts 6,4% van de overige onderwerpen onderling
uiteenlopende opvattingen hadden. Bij de vakbonden is sprake van
het sluiten van compromissen ten aanzien van de helft van de c.a.0.-
voorstellen de werkgelegenheid betreffende, 32,30/0 van de c.a.0.-
voorstellen inzake arbeidsvoorwaarden en 45,50/0 van de onderwerpen
met betrekking tot arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en mede-
zeggenschap en participatie. Het meest eensgezind zijn de werk-
nemersorganisaties derhalve ten aanzien van de c.a.0.-voorstellen in-
zake arbeidsvoorwaaiden, hetgeen verklaard zou kunnen worden  uit
de doorwerking van het centraal gecoordineerde arbeidsvoorwaarden-
beleid. Men kan zich de vraag stellen of deze factor bevordert dat in
de c.a.0.-onderhandelingen in zo overheersende mate aandacht wordt
geschonken aan dit aspect van sociaal beleid. De werkgevers vertonen
de grootste eensgezindheid bij de onderwerpen inzake arbeidsomstan-
digheden, arbeidsinhoud en medezeggenschap en participatie. Deze
gevolgtrekking uit de enqutte-resultaten komt overeen met mijn erva-
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ring tijdens de onderhandelingen. Werkgevers zijn het er over eens dat
deze aangelegenheden ten principale behoren te worden geregeld op
het vlak van de onderneming. In het kader van de c.a.0.-onderhande-
lingen op bedrij fstakniveau kan volstaan worden  met het maken  van
globale afspraken ter zake.

Vervolgens is onderzocht of de aanvankelijke standpunten in de loop
van de onderhandelingen zijn bijgesteld in de richting van de weder-
partij. De tabellen  33  en 34 geven hierin inzicht.

Tabel 33. Bijstelling van het standpunt in de richting van de wederpartij ten aanzien van de
c.a.0.-voorstellen, gerubriceerd naar sociaal beleidsgebied

Sociaal beleidsgebied van de c.a.0.-voorstellen

werkgevers werknemers

L*            46
M.%2 1 XB
083 0 82

9 74% 0   31 31
1           f        :5 N .8 .·O          .2      .Sf E .C          g      .0 g ..1 .91          m     C g ..0

1                                                8           E       B.0 :1
9<t

=          0       17 2. ,      §    te A#           A        g 8 E -i     '0   @.N  
Bijstelling '&         3       3 4 0. 9

&          3       3 3  @.      3-* 0 131 2valt het b     €s tandpunt                                            3                      H                M  -0   U)             F<
w o u       o          b          €      ·2   0 0       0d         '6-0  .        .

ja 60,0 60,0 40,4 51,1 62,5 61,3 39,4 52,5

neen 40,0 40,0 59,6 47,9 37,5 38,7 60,6 47,5

Totaal 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
N= 25  N= 45 N= 47 N=117 N= 16  N= 31 N= 33  N= 80
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Tabel 34. Bijstelling van het standpunt in de richting van de wederpartij ten aanzien van de
c.a.0.-voorstellen, gerubriceerd naar de aard van de onderwerpen

Aard van de c.a.0.-voorstellen

werkgevers werknemers

4 '0  -0 2» 8   » A-
114 er §4  §e
%  =3 9 g8 01  63§ 32'.2 - > .8 = 2 1  g       '2 '8   '  p        E'M N    E

03  0 53 3.% 03 0 53 #i
p 2       p & t    p ..0 +Jc . a t    .1
N g :P   *0 3 2%    :3, 1 1 5      *R
a : S      & 2  0 9.8 P·'Si Fte #   Mt#A * 4    k. 0       k ./

Bijstelling M a 2 + N 1 + B  -  4 4 v % 0 % 9 3  -
van het

.8 v .8  ·§  .4  7§        E N '8 1 4 7  2 8    1
9      b = t  t; 1 1      k       9

standpunt gE% 0 3 C O>    E    O Q* 0 3 0 0 >    E-

ja 64,6 20,0 59,1 52,1 64,3 40,9 37,5 52,5

neen 35,4 80,0 40,9 47,9 35,7 59,1 62,5 47,5

Totaal 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
A= 65  N= 30 N= 22 N=117 N= 42  N= 22  N= 16  N= 80

Zowel werkgevers als vakbonden verklaren in ongeveer dezelfde mate
hun standpunten ten gunste van de andere partij te wijzigen. Ten aan-
zien van c.a.0.-voorstellen betreffende werkgelegenheid en arbeids-
voorwaarden geschiedt dit in 60,0% tot 62,50/0 van de onderwerpen.
Met betrekking tot de c.a.0.-voorstellen inzake arbeidsomstandighe-
den, arbeidsinhoud en medezeggenschap en participatie vindt bijstel-
ling van de standpunten in mindere mate plaats, namelijk in 40,40/0
respectievelijk 39,4% van de betreffende onderwerpen.
Gevraagd in hoeverre deze toenadering tot stand komt onder druk
van de tegenpartij, melden de werkgevers dat dit het geval is in 36,1070
van de onderwerpen aangaande werkgelegenheid, in 17,8070 van de
c.a.0.-voorstellen betreffende arbeidsvoorwaarden en in 12,80/0 van
de overige onderwerpen. De werknemersorganisaties zeggen hun
standpunten onder druk van de werkgevers bij te stellen in 15,6% van
de onderwerpen inzake werkgelegenheid, in 6,5% van de arbeidsvoor-
waardenvoorstellen en in 15,2070 van de c.a.0.-voorstellen betreffende
arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en medezeggenschap en parti-
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cipatie van werknemers. De werkgevers blijken gevoeliger te zijn voor
druk van de tegenpartij dan de vakbonden, in het bijzonder ten aan-
zien van onderwerpen inzake werkgelegenheid en arbeidsvoorwaar-
den.

Bij de rangschikking van de c.a.0.-voorstellen naar de aard van de on-
derwerpen valt op dat de werkgevers het minst, namelijk ten aanzien
van 20,0% van de c.a.0.-voorstellen, hun standpunt hebben bijgesteld
inzake onderwerpen met voordelen voor werknemers en geen of nau-
welijks nadelen voor werkgevers. De vakbonden wijzigen het minst
van standpunt bij onderwerpen met voordelen voor beide partijen;
ten aanzien van 37,5070  van deze onderwerpen vindt bijstelling plaats.

In de tabellen 35 tot en met 38 wordt de interactie tussen de partijen
aan een nadere beschouwing onderworpen. Deze interactie komt tot
uitdrukking in de wijze van informatieverstrekking van de ene partij
aan de andere partij en in de uitwisseling van inlichtingen tussen de
partijen.

Tabel 35. Informatieverstrekking  aan de wederpartij inzake c.a.0.-voorstellen, gerangschikt
naar sociaal beleidsgebied

Sociaal beleidsgebied van de c.a.0.-voorstellen

werkgevers werknemers

L*            A#
ew 1 gs
0 8.11   8.11

c  210 *4 g      j.§ a

.'  1  5 N .3     1  2 .:f G l
A         Cd       -0 C ·r-1

.H                           m                .2    @   ..C

   i  ;i 4          2      8 1  A

5
0 8   R=oa2         8.E g                    e          >       94 9

Wij ze van 10         9        E ·: 4      9          10         1      9 1 1     9
g BEA B . .,4 0       (D -0  cd       Hinformatie-

verstrekking  i
;-1     + a.) U o b €   €0 6   0
d         4 -0  0      [=           3          H       d A Ul      »

volledige
informatie 60,0 75,0 72,3 70,7 81,2 90,3 90,9 88,8

beperkte
informatie 40,0 25,0 27,7 29,3 18,8 9,7 9,1   11,2

Totaal 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
N= 25  N= 44 N= 47 N=116  N= 16  N= 31 N= 33· N= 80
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Tabel 38. Informatie-uitwisseling tussen de partijen betreffende c.a.0.-voorstellen, gerang-
schikt naar de aard van de onderwerpen

Aard van de c.a.0.-voorstellen

werkgevers werknemers

4           '4
§·8       § S 40  Ok#

er  27
im ii. 1 ma 3 0 3
.§ g     .  '8   .  20 20> E
§1 »ZE »2 a 19      0 5 3    § 1.

ec& 8%
4 9     4 % 0 44 +C a) %    I.

+-1 00(1)    +3 +-1
1 1   .1 2*g r l i a 11 0 :1  gig:    11 mi
0 ·-, V   E  u,  8      5 0 5 -, t    5  W  8      0
EE 2  6. m : 8,3 e..2 2.   e t>     a.§

Wijze van
a) A    q) EC

.i 3.i  49 ·  :i    ,i 19        64       2 FL :   E M "     a ig        'tinformatie- 8   4 04 4%€  4 0     2
uitwisseling Eg S 5 9 53  0  8 5@ S g*2 82  iE

nauwkeurig en
objectief 58,5 66,7 70,0 65,8 78,6 95,5 87,5 85,0

selectief 41,5 33,3 30,0 34,2 21,4 4,5 12,5 15,0

Totaal 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
N= 64  N= 30  N= 20  N=114  N= 42  N= 22  N= 16  N= 80

Partijen zijn van oordeel dat zij ten aanzien van de c.a.0.-voorstellen
inzake arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud
en medezeggenschap en participatie meestal volledige informatie ver-
strekken aan de andere partij en dat zij ook de inlichtingen op een
nauwkeurige en objectieve wijze tussen hen uitwisselen. De scores ter
zake varieren tussen de 68,90/0 en 75,0% bij de werkgevers en tussen
de 80,6% en 93,9070 bij de vakbonden. Ook met betrekking tot werk-
gelegenheidsvoorstellen wordt - zij het in mindere mate dan het
geval is bij de andere c.a.0.-voorstellen - volledige informatie ver-
strekt, en wel aangaande 60,0070 van deze onderwerpen naar het oor-
deel van de werkgevers en aangaande 81,2% van deze onderwerpen
naar de mening van de vakbonden. Verder worden ten aanzien van
52,0% van deze onderwerpen volgens de werkgevers en ten aanzien
van 75,0% volgens de werknemersorganisaties op een nauwkeurige en
objectieve manier inlichtingen tussen de partijen uitgewisseld.
Rangschikking van de onderwerpen naar hun aard toont aan dat alle
onderwerpen een hoge score laten zien ten aanzien van de volledigheid
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van de aan de andere partij verstrekte informatie. Deze scores varie-
ren tussen 69,2070 en 72,7% bij de werkgevers en tussen 87,5% en
90,9% bij de werknemersorganisaties. Partijen zijn voorts van me-
ning dat zij in hoge mate nauwkeurig en objectief informatie uitwisse-
len. Ten aanzien van dit aspect lopen de scores van 52,0070 tot 70,4%
bij de werkgevers; bij de werknemersorganisaties varieren de scores
tussen 75,0% en 95,5%.
Op grond van een distributieve onderhandelingswijze met betrekking
tot onderwerpen met voordelen voor de ene partij en nadelen voor de
andere partij en, daarmee samenhangend, betreffende arbeidsvoor-
waarden zou men hoge scores mogen verwachten aangaande het ver-
strekken van beperkte informatie aan de andere partij en het uitwisse-
len van inlichtingen tussen de partijen op een selectieve manier inzake
deze onderwerpen. De werkelijkheid is echter, zoals tabel 35 laat zien,
dat de werkgevers zeggen dat zij ten aanzien van 25,0% van de onder-
werpen betreffende arbeidsvoorwaarden beperkte inlichtingen geven;
de werknemersorganisaties zijn van oordeel dat zij dit doen met be-
trekking tot slechts 9,7% van deze onderwerpen. Uit tabel 36 blijkt
dat ten aanzien van onderwerpen met voordelen voor de ene partij en
nadelen voor de andere partij beperkte inlichtingen gegeven worden
aangaande 30,8% van deze onderwerpen door de werkgevers en aan-
gaande slechts  11,9%  van deze onderwerpen door de werknemersor-
ganisaties.
Selectieve informatie-uitwisseling vindt plaats - tabel 37 laat dit
zien - met betrekking tot 29,6% van de onderwerpen inzake arbeids-
voorwaarden door de werkgevers en ten aanzien van 19,4% van deze
onderwerpen door de werknemersorganisaties. In tabel 38 kan men
lezen dat betreffende de onderwerpen met voordelen voor de ene par-
tij en nadelen voor de andere partij de informatie op een selectieve
manier tussen de partijen wordt uitgewisseld door de werkgevers ten
aanzien van 41,5070 en door de werknemersorganisaties ten aanzien
van slechts 21,4% van deze onderwerpen. De hoge scores ten aanzien
van de volledige informatieverstrekking en de nauwkeurige en objec-
tieve informatie-uitwisseling betreffende onderwerpen met voordelen
voor de ene partij en nadelen voor de andere partij en, daarmee sa-
menhangend, betreffende arbeidsvoorwaarden mogen derhalve op-
vallend worden genoemd.
Uit bovenstaande overzichten kan men voorts concluderen dat de
werknemersorganisaties meer van mening zijn dat zij volledige infor-
matie verstrekken aan de wederpartij dan de werkgevers. Bovendien
vinden zij meer dan de werkgevers dat partijen op een nauwkeurige en
objectieve manier informatie uitwisselen. Deze relatief hoge scores
voor de vakbonden houden verband met het feit dat de resultaten be-
trekking hebben op de eigen c.a.0.-voorstellen. Men beoordeelt en be-
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leeft c.a.0.-onderhandelingen over de eigen voorstellen, zeker ten
aanzien van het eigen aandeel in die onderhandelingen, kennelijk als
in beginsel gericht op probleemoplossing.
Deze verklaring vindt bevestiging in de resultaten met betrekking tot
de informatieverstrekking en informatie-uitwisseling over het onder-
zochte werkgeversvoorstel. In dit verband kan als additionele infor-
matie worden vermeld dat de werkgevers van oordeel zijn dat zij over
hun eigen voorstel 100% volledige informatie verstrekt hebben en ook
100% nauwkeurige en objectieve inlichtingen hebben uitgewisseld,
terwijl de scores ter zake bij de vakbonden liggen op 60,0% en 80,0070.

Samenvattend kan met betrekking tot de interactie tussen partijen als
aspect van de onderhandelingsrelatie gezegd worden dat - als totaal
gezien - inzake de informatieverstrekking de werkgevers ten aanzien
van 70,7070 van de onderwerpen volledige informatie verstrekken aan
de wederpartij en de vakbonden ten aanzien van 88,8% van de onder-
werpen. Tabel 35 laat dit zien. Betreffende de informatie-uitwisseling
kan in het algemeen geconcludeerd worden, zoals men in tabel 37 kan
lezen, dat de werkgevers van oordeel zijn ten aanzien van 65,8% van
de onderwerpen nauwkeurig en objectief inlichtingen tussen de par-
tijen uit te wisselen en dat de vakbonden menen hetzelfde te doen ten
aanzien van 85,0% van de onderwerpen.

Verwachtingen van partijen

Achtereenvolgens zullen behandeld worden de opvattingen van par-
tijen over de redelijkheid van de onderhandelingsvoorstellen en de
verwachtingen ten aanzien van de uitkomsten van het c.a.0.-overleg.
Bij de werkgevers blijkt de opvatting over de redelijkheid van de on-
derhandelingsvoorstellen uit de beoordeling van de oorspronkelijke
voorstellen van de werknemersorganisaties. Bij de werknemers kan
een en ander worden ontleend aan de argumentatie bij de verdediging
van de eigen voorstellen.
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I abel 39. Beoordeling door J: Herkge,er,onderhatidelaar. ian de naar sociaal beleidsgebied
gerubriceerde oor4pronkelijke c.a.0.- oor,tellen

Socia:il beleidsgebied van
de c.,1.0.-i·oorstellen

arbeids-

omstandig-
heden,ar-
beidsinhoud

arbeids- en medeze:-
beoordeling ,-an Aerkgele- voorwaar- genschap en
oorspronkel ijk Ioorstel genheid den participatie Totaal

te vergaand resp. niet
vergaand genoeg 04,0 66,7 48,9 59,0

billiik en evenwichtic 36,0 33,3 51,1 41,0

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0
I= 25 N= 45 N= 47 N=117

l'abel 4(). Beoordeling door de werkgeversonderhandelaars van de naar de aard van de onder-
werpen gerubriceerde oorspronkelijke c.a.0.-voorstellen

Aard van de c.a.0.-voorstellen

onderwer-

onderwer-  pen met
pen met voordelen
voordelen  voor werk-
voor de nemers en onderwer-

ene partij geen of pen met
en nadelen nauwelijks voordelen
roor de nadelen voor

beoordeling Lan andere voor werk- beide

oorspronkelijk Loorstel partij gevers partijen  Totaal

te vergaand resp. niet

vergaand genoeg 38,5 56,7 63,6 59,0

billijk en evenwichtig 41,5 43,3 36,4 41,0

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0
N= 65 N= 30 N= 22 N=117

De werkgevers beoordelen ruim de helft van de voorstellen inzake ar-
beidsomstandigheden, arbeidsinhoud en medezeggenschap en partici-
patie als billijk en evenwichtig, terwij 1 dezelfde kwalificatie aan
36,000 van de voorstellen aangaande werkgelegenheid en aan 33,3%
van de c.a.0.-voorstellen betreffende arbeidsvoorwaarden wordt ge-
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hecht. Gerangschikt naar de aard van de onderwerpen zijn geen grote
verschillen in de beoordeling van de redelijkheid van de c.a.0.-voor-
stellen te constateren. Tussen de 36,4% en 43,30/0 van de onderwerpen
worden in hun oorspronkelijke formulering als billijk en evenwichtig
gekenschetst. Op het eerste gezicht lijkt het merkwaardig dat in het
bijzonder de voorstellen met voordelen voor beide partijen het minst
als billijk en evenwichtig worden omschreven. Nadere beschouwing
leert dat deze beoordeling grotendeels verband houdt met de sterke
detaillering van de betreffende voorstellen, zoals men in bijlage 6 kan
zien.

Tabel 41.  Argumentatie met betrekking toi de ..a.o.ioorsiellen, gerubriceerd naar *ociaal be-
leidsgebied, \an de vakbondsonderhandelaars

Sociaal beleidsgetied i.in
de c.a.0.-,-oorstellen

Arbe ids-

,DE.I S t.111J 1 C -

ill'dell , 'it'-
Ill· i US i If 10lIU

Belangrijkste argumenten .il-lle ids- eli 1:IL·.iczeg-

in de verdediging van r,erkeele- 1-oon,aar- AL'11:.h.IP .'11
de voorstellen mnheid den particlpHtle Totaal

vergel ij king met andere

bedrijven en/of bedrijfs-
takken 3,1 Ill,n -1,3

inhoudelij kheid  van
het onden,·erp 11 0,9 3.,S .f:,4

ander argument , , 2 1,2

Totaal 1 ()0,0 1()0,0 I l} (1,0 100,0
\= 1(1 X= 31 A- 33     1- 80
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Tabel 42. Argumentatie met betrekking lot de c.a.0.-voorstellen, gerubriceerd naar de aard
van de onderwerpen, van de vakbondsonderhandelaars

Aard van de c.a.0.-voorstellen

onderwer-

onderwer-  pen met
pen met voordelen
voordelen  voor werk-
voor de nemers en  onderwer-
ene partij geen of pen met
en nadelen nauwelijks voordelen

Belangrij kste argumenten voor de nadelen voor
in de verdediging van andere voor wer-  beide
de voorstellen partij gevers partijen Totaal

vergelijking met andere
bedrijven en/of bedrijfs-
takken 28,6 9,1 18,8 21,3

inhoudelijkheid van
het onderwerp 69,0 90,9 81,2 77,5

ander argument 2,4         -           -         1,2

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0
N= 42 N= 22 N= 16 N= 80

Van de onderwerpen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden wordt
54,8070 door de werknemersorganisaties verdedigd met inhoudelijke
argumenten, terwijl voor ruim 45070  van deze onderwerpen andere ar-
gumenten worden gebruikt. De werkgelegenheidsvoorstellen worden
in 96,9% en de c.a.0.-voorstellen inzake arbeidsomstandigheden, ar-
beidsinhoud en medezeggenschap en participatie in 89,4% van de ge-
vallen inhoudelijk beargumenteerd. Dit duidt erop - zoals in de rede
ligt - dat over c.a.0.-voorstellen inzake arbeidsvoorwaarden het
meest distributief wordt onderhandeld.
Wij zien voorts dat inhoudelijke argumenten het minst gehanteerd
worden met betrekking tot onderwerpen met voordelen voor de ene
partij en nadelen  voor de andere partij,   en  wel met betrekking  tot
69,0% van deze onderwerpen. Niettemin kan deze hoge score aange-
merkt worden als een aanduiding van een integratieve onderhande-
lingswijze inzake deze onderwerpen. Als nog meer integratief ten aan-
zien van dit aspect van de onderhandelingsrelatie kan de handelwijze
betreffende onderwerpen met voordelen voor beide partijen worden
aangemerkt. Het meest gericht op probleemoplossing is naar het oor-
deel van de vakbonden de argumentatie aangaande onderwerpen met
voordelen voor werknemers en geen of nauwelijks nadelen voor werk-
gevers, welke voor 90,9% verdedigd worden aan de hand van de in-
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houdelijkheid van de onderwerpen.

De verwachtingen van partijen aangaande de uitkomsten van het
c.a.0.-overleg verschillen in de twee typen onderhandelingsgedrag. Bij
een distributieve onderhandelingswijze speelt de inzet van pressiemid-
delen en de inschatting van de effecten daarvan een grote rol in de
besluitvorming. Bij integratief onderhandelen worden de c.a.0.-voor-
stellen op hun eigen merites beoordeeld.
Hoe beide onderhandelende partijen over een en ander oordelen,
blijkt uit onderstaande tabellen.

Tabel 43. Beoordeling van de wijze van bespreking van de c.a.0.4oorstellen, gerangschikt
naar sociaal beleidsgebied

Sociaal beleidsgebied Lan de c.a.0.-voorstellen

werkgevers berknemers
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m.b.t. onderwerp
geschiedde na
(afweging van de
effecten van) in-
zet van pressie-
middelen 28,0   44,4     -    23,1      -              -     3,0

onderwerp is op
eigen merites
beoordeeld 72,0 55,0 1 ( )0,0 76,9 100,0   87,1 IUO,0 95,0

Totaal 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
N= 25  A- 45  N- 4- 1-117 N= 16 1= 31  N- 33  N= 80
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Tabel 44. Beoordeling van de wijze van bespreking van de c.a.0.-voorstellen, gerangschikt
naar de aard van de onderwerpen

Aard van de c.a.0.-voorstellen

werkgevers werkliemers
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toegeeflijkheid
m.b.t. onderwerp
geschiedde na
(afweging van de
effecten van) in-
zet van pressie-
middelen 33,8 3,3 18,2 23,1 4,8 -    12,5    5,0

onderwerp is op
eigen merites
beoordeeld 66,2 96,7 81,8 76,9 95,2 100,0 87,5 95,0

Totaal 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
N= 65 N= 30  3= 22 N=117  N= 42  N= 22  N= 16  N= 80

Partijen zijn van mening dat in de c.a.0.-onderhandelingen in de siga-
renindustrie in het algemeen de meeste onderwerpen op hun eigen me-
rites worden beoordeeld: een kenmerk van een integratieve wijze van
onderhandelen.
Ten aanzien van de c.a.0.-voorstellen betreffende arbeidsomstandig-
heden, arbeidsinhoud en medezeggenschap en participatie zeggen par-
tijen zelfs volledig integratief te onderhandelen. De vakbonden heb-
ben hetzelfde oordeel ten aanzien van alle voorstellen op het gebied
van de werkgelegenheid; de werkgevers zijn deze mening toegedaan
met betrekking tot 72,0% van deze onderwerpen.
Enigermate distributief- althans volgens de werkgevers - wordt on-
derhandeld aangaande arbeidsvoorwaarden en onderwerpen met
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voordelen voor de ene partij en nadelen voor de andere partij, en weI
ten aanzien van 44,4070 respectievelijk 33,8070 van de betreffende on-
derwerpen.

Met betrekking tot het aspect van de onderhandelingsrelatie, aange-
duid als verwachtingen van partijen, kan samenvattend het volgende
worden gezegd.
Ten aanzien van de redelijkheid van de c.a.0.-voorstellen menen de
werkgevers in het algemeen dat 41,0070 van de voorstellen van de werk-
nemersorganisaties als billijk en evenwichtig kan worden beoordeeld,
zoals men in tabel 39 kan lezen. De vakbonden beargumenteren deze
redelijkheid vanuit de inhoudelijkheid van de onderwerpen bij 77,5%
van hun voorstellen, zoals blijkt uit tabel 41.
Inzake de wijze van bespreking van de c.a.0.-voorstellen zijn de werk-
gevers van mening dat 76,90/0 van de onderwerpen op hun eigen meri-
tes wordt beoordeeld. De vakbonden zeggen dat dit het geval is met
betrekking tot 95,0070 van de onderwerpen. Tabel 43 laat dit zien.

Machtsverhoudingen en machtsuitoefening

Inzake machtsverhoudingen en machtsuitoefening zijn twee factoren
onderzocht. Nagegaan is wat partijen als de doorslaggevende factor in
het besluitvormingsproces betreffende de c.a.0.-voorstellen beschou-
wen. Voorts is onderzocht of partijen de bespreking van de onderwer-
pen al dan niet definieren in termen van het gebruiken van macht of
machtsposities.
De tabellen 45 en 46 geven inzicht in de factoren welke de doorstag
geven in het besluitvormingsproces van de c.a.0.-onderhandelingen.
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Tabel 45. Oordeel van partijen omtrent de doorslaggevende factor in de besluitvorming ten
aanzien van de c.a.0.-voorstellen, gerubriceerd naar sociaal beleidsgebied

Sociaal beleidsgebied van de c.a.0.-voorstellen

werkgevers werknemers
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andere factor 8,0    8,9 4,3 6,8   12,5    6,4 - 5,0

Totaal 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
N= 25 N= 45 N= 47 N=117 N= 16  N= 31 N= 33  N= 80
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Tabel 46. Oordeel van partijen omtrent de doorslaggevende factor in de besluitvorming ten
aanzien van de c.a.0.-voorstellen, gerubriceerd naar de aard van de onderwerpen

Aard van de c.a.0.-voorstellen

werkqevei·s werknemers
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macht 33,8 16,7 13,6 25,6 28,6 18,2 12,5 22,5

argumenten 58,5 80,0 77,3 67,5 61,9 81,8 87,5 72,5

andere factor 7,7    3,3    9,1    6,8    9,5    - - 5,0

Totaal 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
N= 65 N= 30 N= 22 N=117  N= 42  N= 22 N= 16  3= 80

Argumenten zijn meestal beslissend inzake c.a.0.-voorstellen betref-
fende arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en medezeggenschap en
participatie: volgens de werkgevers inzake 91,4070 en volgens de
werknemersorganisaties inzake 87,9070 van deze onderwerpen. Met
betrekking tot de voorstellen omtrent werkgelegenheid en arbeids-
voorwaarden geven argumenten de doorslag bij 43,80/0 A 71,0% van
de voorstellen. De score van de vakbonden ten aanzien van de
doorslaggevende betekenis van argumenten als factor in de besluitvor-
ming bij 71,0070 van de c.a.0.-voorstellen betreffende arbeidsvoor-
waarden kan als opvallend hoog worden beschouwd.
Bekijkt men de onderwerpen naar hun aard, dan kan men vaststellen
dat argumenten het meest beslissend zijn bij onderwerpen met voor-
delen voor werknemers en geen of nauwelijks nadelen voor werkge-
vers en bij onderwerpen met voordelen voor beide partijen, en wet bij
77,3070 A 87,5070 van de betreffende c.a.0.-voorstellen. Macht speelt
volgens de werkgevers in 33,8% en volgens de vakbonden in 28,6%
van de onderwerpen met voordelen voor de ene partij en nadelen voor
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de andere partij een beslissende rot.

In de tabellen 47 en 48 zijn de enquete-resultaten met betrekking tot
de hantering van de machtsrelatie tussen de partijen in de bespreking
van de c.a.0.-voorstellen verzameld. In distributieve onderhandelin-
gen treedt het gebruik van macht duidelijk op de voorgrond. In de ta-
bellen wordt de bespreking van de onderwerpen op grond van de
machtsposities  van de partijen aangeduid met 'machtsrelatie'.  In  de
bespreking van de c.a.0.-voorstellen op een integratieve wijze blijft de
hantering van macht op de achtergrond. Macht speelt in dit type on-
derhandelingsgedrag geen duidelijk waarneembare rol. In de tabellen
wordt dit onderhandelingsgedrag aangeduid met 'men spreekt niet in
termen van macht'.

Tabel 47. Het gebruik van macht in de bespreking van de c.a.0.-voorstellen, gerangschikt naar
sociaal beleidsgebied

Sociaal beleidsgebied van de c.a.0.-voorstellen

werkgevers werknemers
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van macht 36,0 48,9 68,1 53,8 50,0 58,1 69,7 61,3

Totaal 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
N= 25   = 45  X= 47  N=117  N= 16  N= 31 N= 33  N= 80
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Tabel 48. Het gebruik van macht in de bespreking van de c.a.0.-voorstellen, gerangschikt naar
de aard van de onderwerpen

Aard van de c.a.0.-voorstellen

werkgevers werknemers
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machtsrelatie 52,3 43,3 31,8 46,2 42,9 40,9 25,0 38,7

men spreekt
niet in termen
van macht 47,7 56,7 68,2 53,8 57,1 59,1 75,0 61,3

Totaal 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
N= 65  N= 30  N= 22 N=117 N= 42  N= 22  N= 16  N= SO

Partijen zijn het er bij ongeveer 68% A 70% van de c.a.0.-voorstellen
betreffende arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en medezeggen-
schap en participatie over eens dat men deze onderwerpen in de c.a.0.-
onderhandelingen niet kan bespreken in termen van macht. De
meningen over het gebruik van macht lopen wat uiteen bij de overige
onderwerpen. De werkgevers zijn van oordeel dat wel van machtshan-
tering sprake is bij 64,0% van de werkgelegenheidsvoorstellen en bij
51,1070 van de c.a.0.-voorstellen aangaande arbeidsvoorwaarden. Uit
aanvullende gegevens, ontleend aan de enquete-resultaten, blijkt
voorts dat de werkgevers als hun mening te kennen geven dat de vak-
bonden in de besprekingen ter zake een machtsoverwicht bezitten, en
wel ten aanzien van 28,0% respectievelijk 31,1070 van de betreffende
c.a.0.-voorstellen. De vakbonden daarentegen menen dat ten aanzien
van de helft van de werkgelegenheidsvraagstukken en ten aanzien van
58,1070 van de arbeidsvoorwaardenvoorstellen niet onderhandeld
wordt op basis van macht of machtsposities.  Zij zijn overigens van
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mening dat de werkgevers een machtsoverwicht bezitten ten aanzien
van de helft van de onderwerpen werkgelegenheid betreffende en ten
aanzien van slechts 12,900 van de c.a.0.-voorstellen inzake arbeids-
voorwaarden. Met betrekking tot onderwerpen aangaande arbeids-
omstandigheden, arbeidsinhoud en medezeggenschap en participatie
van werknemers schatten de vakbonden het machtsoverwicht van de
werkgevers op ruim 24070.

De werkgevers in de sigarenindustrie zeggen dat men 68,2% van de
onderwerpen met gezamenlijk profijt en 56,7070 van de onderwerpen
met voordelen voor werknemers en geen of nauwelijks nadelen voor
werkgevers niet in termen van het gebruiken van macht kan beoorde-
len. Wat meer opmerkelijk mag worden genoemd, is dat zij hetzelfde
oordeel geven ten aanzien van 47,70/0 van de onderwerpen met voor-
delen voor de ene partij en nadelen voor de andere partij. De vakbon-
den zijn van mening dat ten aanzien van 75,00/0 van de onderwerpen
met voordelen voor beide partijen niet onderhandeld wordt op basis
van macht of machtsposities. Hetzelfde oordeel spreken zij uit betref-
fende 57,1%  van de onderwerpen met voordelen voor de ene partij  en
nadelen voor de andere partij en aangaande 59,1% van de onderwer-
pen met voordelen voor werknemers en geen of nauwelijks nadelen
voor werkgevers.

Samenvattend kan men omtrent de enqu8te-uitkomsten betreffende
het aspect machtsverhoudingen en machtsuitoefening vaststellen, dat
de  werkgevers van oordeel  zijn  dat  in het algemeen argumenten  ten
aanzien van 67,5% van de c.a.0.-voorstellen de doorslag geven in de
onderhandelingen. De vakbonden menen dat dit voor 72,5% van de
onderwerpen geldt, zoals uit tabel 45 blijkt.
De werkgevers hebben voorts de opvatting dat ten aanzien van 53,8%
van de c.a.0.-voorstellen niet onderhandeld wordt op basis van de
hantering van macht. De werknemersorganisaties zijn van mening dat
men  bij  61,3070  van de onderwerpen  niet kan spreken  van het gebrui-
ken van machtsposities. Tabel 47 laat dit zien.

Op grond van de uitkomsten van de enqu6te met betrekking tot de on-
derzochte aspecten van de onderhandelingsrelatie is de conclusie ge-
rechtvaardigd dat de werkgevers een voorkeur hebben voor onderhan-
delen op een integratieve manier. Deze onderhandelingswijze komt
ook tot uiting in de opstelling van de werkgevers die er naar streven
om in hun reactie op de c.a.0.-voorstellen van de vakbonden een
eerste tegenvoorstel te doen dat serieus kan worden genoemd. Dat dit
aanbod in de publiciteit rond de c.a.0.-onderhandelingen nogal eens
als ondermaats wordt betiteld, behoort bij het onderhandelingsspel.
Deze conclusie wordt verder ondersteund door uitspraken van vroege-
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re en huidige werkgeversonderhandelaars in de sigarenindustrie, dat
zij prijs stellen op harmonieuze relaties met de werknemersorgani-
saties. Ook wordt aan de werkgevers in de sigarenindustrie door werk-
gevers of werkgeversorganisaties in andere bedrijfstakken soms het
verwijt gemaakt te snel in te stemmen met vakbondsverlangens waaro-
ver in c.a.0.-onderhandelingen in andere sectoren de meningen nog
uiteenlopen. Hiertoe draagt wellicht ook het feit bij dat de werkgevers
in de sigarenindustrie geen beroep doen op de onderhandelingsdes-
kundigheid van A.W.V. of N.C.W.
De wijze van onderhandelen van de vakbonden vertoont een nog ster-
kere tendens in de richting van probleemoplossend onderhandelen.
Men moet bij deze uitkomst echter in beschouwing nemen dat de uit-
spraken van de onderhandelaars aan werknemerszijde betrekking
hebben op de eigen c.a.0.-voorstellen. Onderhandelen over het afslui-
ten van een c.a.o. is ten dele een emotioneel proces.2 Waarschijnlijk
verklaart dit het verschil in beoordeling van de eigen voorstellen en
voorstellen van de andere partij. Men beoordeelt en beleeft de c.a.0.-
onderhandelingen over de eigen voorstellen in het algemeen als meer
gericht op probleemoplossing dan onderhandelingen omtrent de
c.a.0.-voorstellen  van de wederpartij.

Op basis van de uitkomsten van de enquete kan worden geconclu-
deerd, dat - althans ten aanzien van de onderzochte aspecten van de
onderhandelingsrelatie - in de sigarenindustrie sprake is van een
mengvorm van distributief en integratief onderhandelingsgedrag,
welke tendeert naar probleemoplossend onderhandelen. Ook in de
bespreking van de c.a.0.-voorstellen, waarbij men op grond van de li-
teratuur een distributief onderhandelingspatroon zou verwachten,
blijkt in de sigarenindustrie een voorkeur te bestaan voor een integra-
tieve onderhandelingswijze.

Het is niet uitgesloten dat de meer integratieve onderhandelingswijze
soms leidt tot een c.a.o. met enigszins hogere kosten dan uit distribu-
tieve onderhandelingen zouden zijn voortgevloeid. Daartegenover
staat dat deze integratieve manier van onderhandelen, gecombineerd
met de verwevenheid van de diverse instituties in de sigarenindustrie,
soms ook mogelijkheden schept om kostenproblemen op te lossen.
De werkgevers in de sigarenindustrie kunnen zich afvragen of zij in de
toekomst de geschetste integratieve handelwijze willen blijven volgen
danwel een meer distributief onderhandelingsgedrag willen ontwikke-
len, waarbij desgewenst ook externe onderhandelingsdeskundigheid
kan worden betrokken. Zolang de voordelen van distributief onder-
handelen niet zeer evident zijn, lijkt een ontwikkeling in die richting
niet  aangewezen.
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Noten en literatuur bij hoofdstuk VI
1. De vragen alsmede de onderwerpen, w·aarop de vragen betrekking hebben, zijn vermeld in

bijlage 6
2.  Walton, R.E. en R.B. McKersie, A behavioral theory of labor negotiations. An analysis of a

social interaction system. New York 1965, p 184-185 en 279.
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VII.   Nabeschouwing en vooruitblik

In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens een beoordeling van de op
basis van het in deze studie gebruikte onderhandelingsmodel gehan-
teerde onderzoeksinstrumenten en een samenvatting van de belang-
rijkste onderzoeksresultaten worden gegeven.
Bij de presentatie van de resultaten van de notulenanalyse is al enig
commentaar gegeven met betrekking tot sommige analysekenmerken.
Teneinde de bruikbaarheid van de voor de notulenanalyse ontwikkel-
de kenmerken en van de vragenlijst voor de bestudering van de c.a.0.-
onderhandelingen volledig te kunnen beoordelen, lijkt het gewenst
om de evaluatie als zodanig in een paragraaf samen te vatten. Als af-
sluiting zal een korte beschouwing worden gehouden ten aanzien van
de toekomst van c.a.0.-onderhandelingen in het algemeen.

1.   Evaluatie van de onderzoeksinstrumenten

De c.a.0.-onderhandelingen in de sigarenindustrie zijn bestudeerd aan
de hand van een onderzoeksmodel, waarin voor twee typen onderhan-
delingsgedrag een aantal variabelen zijn opgenomen. Als relevante va-
riabelen zijn aangemerkt: de inhoud en strijdigheid van de belangen
van partijen, de samenwerking binnen de onderhandelingsdelegaties,
de interactie tussen de onderhandelende partijen, de opvattingen van
partijen over de redelijkheid van de onderhandelingsvoorstellen, de
verwachtingen van de onderhandelingsdelegaties over de resultaten
van het c.a.0.-overleg, en de machtsverhoudingen en machtsuitoefe-
ning.
Voor een aantal elementen van de twee contrasterende typen van on-
derhandelingsgedrag zijn karakteristieken ontwikkeld, welke het
mogelijk maken om de notulen van het c.a.0.-overleg in de sigarenin-
dustrie te analyseren. Andere onderdelen uit het beschreven model
lenen zich niet voor onderzoek via notulen. Deze elementen zijn aan
de orde gesteld in schriftelijke vragen, welke zijn voorgelegd aan on-

274



derhandelaars over de c.a.o. voor de sigarenindustrie.

Door middel van notulenanalyse is gepoogd inzicht te verkrijgen in de
inhoud van de belangen van de twee onderhandelende partijen en in
de strijdigheid van hun belangen. Ook met betrekking tot de samen-
werking binnen de delegaties kan uit de notulen duidelijk worden of
partijen een uniform standpunt vertolken danwel dat meerdere me-
ningen welke binnen de onderhandelingsafvaardigingen leven, naar
voren worden gebracht. Voorts zijn het dreigen met negatieve sancties
en het toepassen van positieve sancties vormen van machtsuitoefe-
ning, welke men eveneens in notulen kan aantreffen. Met betrekking
tot deze variabelen zijn karakteristieken ontwikkeld zowel ter analyse
van de inhoud van de onderwerpen welke in de c.a.0.-onderhande-
lingen in de sigarenindustrie aan de orde zijn geweest als ter bestude-
ring van de wijze waarop de betreffende onderwerpen zijn besproken.
De onderwerpen welke in de onderhandelingen over de c.a.o. voor de
sigarenindustrie aan de orde zijn gesteld, zijn inhoudelijk gekarakteri-
seerd naar een drietal kenmerken: naar het gebied van het sociaal be-
leid waarop zij betrekking hebben, naar de aard van de aangelegen-
heden waarover zij handelen of in termen waarvan zij als probleem
worden gedefinieerd, en naar hun geldingsniveau.
Als karakteristieken van de besprekingswijze van onderwerpen zijn
aangeduid: de initiatiefname tot de bespreking van onderwerpen in
het c.a.0.-overleg, de fase van de c.a.0.-onderhandelingen waarin on-
derwerpen woi den besproken, de vasthoudendheid van partijen met
betrekking tot onderwerpen, het optreden van een of meer woord-
voerders van eenzelfde onderhandelingsdelegatie, het dreigen met c.q.
het gebruik van pressiemiddelen, en de onderhandelingsfase waarin
partijen tot overeenstemming komen over onderwerpen.
Ten aanzien van de vasthoudendheid van partijen aangaande onder-
werpen  zijn van betekenis: het aantal malen  dat een onderwerp  ter
sprake komt, de tijd die er aan wordt besteed en de vaststelling met
betrekking tot welke onderwerpen partijen hun standpunten in el-
kaars richting bijstellen. Het optreden binnen een onderhandelingsde-
legatie van meerdere woordvoerders met uiteenlopende meningen is
beschouwd als een kenmerk van het geringe conflictkarakter van een
onderwerp.
Partijen trachten tot overeenstemming te komen over onderwerpen
welke zij belangrijk vinden. Het tijdstip waarop pressiemiddelen in de
onderhandelingen ter sprake komen en het niveau van de pressiemid-
delen waarvan melding wordt gemaakt, zijn aangemerkt als indicato-
ren van de belangrijkheid van c.a.0.-voorstellen. Ook de fase van de
onderhandelingen waarin partijen tot overeenstemming komen,
vormt een aanduiding voor het conflictkarakter van een onderwerp.
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Bovenstaande facetten van de wijze waarop onderwerpen in de c.a.0.-
onderhandelingen worden besproken, zijn in verband gebracht met de
in het c.a.0.-overleg behandelde onderwerpen, beschouwd naar hun
beleidsgebied, aard en geldingsniveau.

Op grond van de uit het onderzoek verkregen resultaten kan men
vaststellen dat de inhoudelijke indeling van de c.a.0.-voorstellen naar
de kenmerken sociaal beleidsgebied en aard van de onderwerpen zin-
vol is gebleken. Daarentegen heeft de analyse van de notulen naar het
kenmerk geldingsniveau weinig bijgedragen aan een verdieping van
het inzicht in de c.a.0.-onderhandelingen in de sigarenindustrie.
Bij de rangschikking van c.a.0.-voorstellen naar sociaal beleidsgebied
en aard zijn er - zoals eerder gezegd - onderwerpen waarbij men
kan twij felen bij welk sociaal beleidsgebied danwel bij welk aspect van
de aard van de onderwerpen het betreffende c.a.0.-voorstel moet wor-
den ingedeeld. In deze studie is gekozen voor een indeling, welke be-
schouwd naar de bedoeling die aan het betreffende c.a.0.-voorstel ten
grondslag lag, het meest aangewezen leek. Er kleven aan deze indeling
niettemin arbitraire elementen. Indien aan de hand van het in deze
studie gebruikte onderzoeksmodel onderzoek zou worden gedaan in
andere bedrijfstakken, lijkt standaardisatie van de wijze van indeling
van c.a.0.-voorstellen naar sociaal beleidsgebied en aard van de on-
derwerpen gewenst. Wellicht zijn hiervoor criteria te ontwikkelen.

De analyse van de notulen met behulp van criteria verband houdend
met de besprekingswijze van de onderwerpen geven aanleiding tot de
volgende kanttekeningen bij de analysekenmerken.
De feitelijke gebeurtenissen ten aanzien van de initiatiefname tot de
bespreking van c.a.0.-voorstellen en ten aanzien van het al in het be-
gin van het onderhandelingsproces ter sprake brengen van de meeste
onderwerpen hebben tot gevolg, dat aan de variabelen initiatiefname
tot de bespreking van onderwerpen in het c.a.0.-overleg en de fase
van de c.a.0.-onderhandelingen waarin onderwerpen worden bespro-
ken, nagenoeg geen verklarende waarde kan worden toegekend bij de
bestudering van c.a.0.-onderhandelingen.
Ik heb - zoals gezegd - getracht om de vasthoudendheid van par-
tijen aan hun c.a.0.-voorstellen vast te stellen aan de hand van
drie criteria: het aantal malen dat een onderwerp in de onderhande-
lingsbijeenkomsten is genoemd, de hoeveelheid tijd welke aan een
onderwerp in de besprekingen is besteed en ten aanzien van welke on-
derwerpen partijen wijzigingen aanbrengen in hun aanvankelijke
standpunten. Betreffende het aantal malen dat een onderwerp in de
onderhandelingsbijeenkomsten wordt genoemd, kan worden opge-
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merkt dat dit kenmerk als zodanig geen directe aanwijzing geeft voor
de belangrijkheid van dat onderwerp voor partijen. Wel kan een ana-
lyse van de meest genoemde onderwerpen enige indicatie daarvoor
opleveren. Analyse van de notulen aan de hand van de hoeveelheid
tijd welke aan de diverse onderwerpen wordt gewijd, toont de bruik-
baarheid van dit kenmerk als analyse-instrument duidelijk aan. De va-
riabele het wijzigen door partijen van de wederzijdse standpunten in
elkaars richting heeft geen functie vervuld in de notulenanalyse. Het is
niet  mogelij k gebleken  om  aan  de  hand  van de notulen  vast te stellen
welke concessies er aangaande sommige onderwerpen tijdens de ver-
schillende fasen van het onderhandelingsproces door de ene en/of de
andere partij zijn gedaan. Wat door een onderhandelingsdelegatie als
een concessie wordt gepresenteerd, blijkt soms een andere formule-
ring van een eerder voorstel te zijn danwel betreft de genoemde toege-
ving een alternatief met een gelijke waarde. Om dit kenmerk bruik-
baar te maken voor notulenanalyse zullen eerst objectieve maatstaven
moeten worden gevonden om concessies te kunnen vaststellen.
Over de relevantie voor het gehouden onderzoek van het kenmerk sa-
menwerking binnen de onderhandelingsdelegatie zoals deze tot uiting
komt in het optreden van meerdere woordvoerders per onderhande-
lingsafvaardiging die uiteenlopende meningen vertolken, kon uit de
notulenanalyse onvoldoende inzicht worden verkregen. De onderhan-
delingsdelegaties hebben slechts in uitzonderingsgevallen blijk gege-
ven van uiteenlopende standpunten binnen de eigen afvaardiging.
Over het algerieen trad per onderhandelingsafvaardiging een woord-
voerder op. Wanneer echter meerdere onderhandelaars van dezelfde
delegatie het woord voerden, dan was dat nagenoeg altijd bedoeld als
ondersteuning of aanvulling van het betoog of van de argumenten van
de eerste woordvoerder. Het aantal waarnemingen aangaande moge-
lijk verschillende opvattingen binnen een onderhandelingsdelegatie is
in dit onderzoek te beperkt om te kunnen concluderen of deze varia-
bele wel of geen bruikbare informatie kan opleveren in het kader van
de bestudering van c.a.0.-onderhandelingen.
Machtsuitoefening kan worden vastgesteld aan de hand van de toe-
passing van positieve en negatieve sancties. Positieve sancties komen
tot uitdrukking in het bereiken van overeenstemming over uiteen-
lopende onderwerpen in de diverse fasen van het onderhandelings-
proces. De notulen maken daarvan ook melding. Het toepassen van
negatieve sancties  blij kt slechts  in een beperkt aantal gevallen  uit  de
notulen. Wanneer vakbonden in c.a.0.-onderhandelingen dreigen met
sancties, dan heeft dit veelal betrekking op situaties waarin werkge-
vers niet willen toegeven aan vakbondsverlangens inzake arbeidsvoor-
waarden. Met betrekking tot onderwerpen welke voor beide partijen
gezamenlijk profijt opleveren en met betrekking tot onderwerpen
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welke voor werkgevers en werknemers noch voordelen noch nadelen
met zich meebrengen, zijn in de notulen geen aanwijzingen gevonden
welke duiden op het uitoefenen van negatieve sancties. Dit lijkt de
veronderstelling te bevestigen dat het uitoefenen van pressie nauw ver-
band houdt met distributief onderhandelen dat plaatsvindt over fixed-
sum vraagstukken. Onderzoek van aanvullende bronnen, zoals pers-
berichten, radioberichten en publicaties in dagbladen en vakbondspe-
riodieken, zal echter nodig zijn om duidelijker te kunnen vaststellen
of, en zo ja, op welke wijze er door welke partij druk wordt uitge-
oefend  op de andere partij.
De fase waarin partijen overeenstemming bereiken, ligt meestal in de
notulen vast. Ook kan aan de hand van de notulen worden vastgesteld
op welke wijze partijen tot een accoord komen. De resultaten uit de
analyse van de notulen met behulp van dit kenmerk tonen het belang
van deze variabele voor het onderzoek van c.a.0.-onderhandelingen
aan.

Behalve een inhoudsanalyse van notulen als waarnemingsmethode ten
behoeve van de informatieverzameling voor het onderzoek van de
c.a.0.-onderhandelingen in de sigarenindustrie, is ook het houden van
een schriftelijke enquBte als onderzoeksmethode gehanteerd.

Na de beoordeling van de voor de notulenanalyse ontwikkelde ken-
merken volgen thans enige opmerkingen ten aanzien van de bruik-
baarheid van de gehouden schriftelijke enquete als instrument voor
het onderzoeken van enige aspecten van de c.a.0.-onderhandelingen
in de sigarenindustrie.
Kenmerken van de twee manieren van onderhandelen, waarover notu-
len geen of onvoldoende uitsluitsel geven, zijn: de volledigheid en de
nauwkeurigheid van de informatie-uitwisseling als indicator van de
interactie tussen de onderhandelende partijen, de opvattingen van
partijen over de redelijkheid van de onderhandelingsvoorstellen, de
verwachtingen van partijen over de uitkomsten van het c.a.0.-overleg
en de machtsverhoudingen tussen de twee onderhandelingspartijen.
In het kader van het onderzoek van deze aspecten van de onderhande-
lingsrelatie zijn daarover aan onderhandelaars over de c.a.o. voor de
Sigarenindustrie schriftelijke vragen voorgelegd. Daarnaast is infor-
matie verzameld over twee aspecten van de gang van zaken binnen de
onderscheiden onderhandelingsdelegaties, en wel over de bijstelling
van de standpunten van partijen in elkaars richting en over de vaststel-
ling van een weerstandspunt bij de aanvang van de c.a.0.-onder-
handelingen.
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Een evaluatie van de bruikbaarheid van de schriftelijke enquete als
onderzoeksinstrument is moeilijker dan een beoordeling van de voor
de notulenanalyse ontwikkelde kenmerken. Men kan met betrekking
tot de kenmerken voor de notulenanalyse vaststellen of zij resultaten
opleveren. Wanneer de gevonden karakteristieken resultaten te voor-
schijn brengen welke conclusies toelaten, dan zijn de betreffende ken-
merken bruikbaar. Leveren zij geen resultaten op welke het trekken
van conclusies mogelijk maken, dan hangt de beoordeling van de
bruikbaarheid af van de redenen waarom geen gevolgtrekkingen mo-
gelijk zijn. Zo geven bijvoorbeeld redenen zoals onvoldoende waarne-
mingsmogelijkheden of onvoldoende onderscheidend vermogen van
een analysekenmerk een verschillende beoordelingsuitkomst.
Bij de uitkomsten van de vragenlijsten moet men er echter rekening
mee houden, dat de diverse respondenten de uiteenlopende aspecten
van de onderhandelingsrelatie op een verschillende manier beleefd
kunnen hebben en dat de gezichtshoek van waaruit zij de c.a.0.-
onderhandelingen beoordelen, doorklinkt in de beantwoording van
de vragen. De beoordeling van de bruikbaarheid van deze enqu8te als
onderzoeksinstrument moet zich dus richten op de waarde van de uit-
komsten.
Op grond van de resultaten van de gehouden enquete kan niet met
zekerheid worden vastgesteld welke elementen van de onderhande-
lingsrelatie, waarop het onderzoek was gericht, het meest bepalend of
karakteristiek zijn voor een distributieve respectievelijk een integratie-
ve onderhandelingswijze. Ook liggen geen criteria vast op grond waar-
van de waarde van de enqu6te-resultaten kunnen worden gewogen.
Een objectieve beoordeling van de bruikbaarheid van deze enqu8te is
dan ook op basis van dit onderzoek niet mogelijk. Wel is in dit ver-
band vermeldenswaard dat de werknemersonderhandelaars aan wie
de vragenlijst was toegezonden, overleg noodzakelijk vonden alvo-
rens zij tot beantwoording van de vragen konden besluiten, omdat
naar hun oordeel een correcte beantwoording van de vragenlijst essen-
tiele informatie over hun onderhandelingsstrategie zou prijsgeven. Dit
doet vermoeden dat de gehanteerde vragenlijst ter zake doende is.

Mijn laatste opmerking betreft het gebruikte onderhandelingsmodel
als zodanig. In paragraaf 3 van hoofdstuk V is een algemeen onder-
handelingsmodel beschreven, waaraan het onderhandelingsmodel is
ontleend dat gebruikt is voor het onderzoek van de c.a. 0.-onderhan-
delingen in de sigarenindustrie. Wanneer men dit onderhande-
lingsmodel zou willen hanteren in onderzoek van c.a.0.-
onderhandelingen van andere bedrijfstakken of van ondernemingen,
dient wel te worden nagegaan of de elementen uit het algemene onder-
handelingsmodel welke niet zijn gebruikt in het onderhandelingsmo-
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del voor de sigarenindustrie, wellicht wel relevant zijn voor andere si-
tuaties. Deze opmerking sluit aan bij de opvatting van Richardson dat
'collective bargaining negotiation is not an easily described process
nor does it lend itself to being reduced to what one might describe as a
typical situation. It is the product of many environmental forces that
shape its nature, some general and some unique to the particular ne-
gotiation'.1

2. Samenvatting van de belangrijkste onderzoeks-
resultaten

C.a.0.-resultaten komen ten volle tot hun recht, wanneer de resulta-
ten van het c.a.0.-overleg door partijen worden geeerbiedigd. Anders
gezegd, in tijden waarin meer loon wordt betaald en betere arbeids-
voorwaarden worden toegekend dan op grond van het c.a.0.-overleg
is toegestaan, boet het c.a.0.-overleg aan betekenis in. C.a.0.-onder-
handelingen verworden in een dergelijke situatie tot een schimmen-
spel.
Gezegd kan worden dat partijen de uitkomsten van het c.a.0.-overleg
in het algemeen gedurende het onderzoekstijdvak hebben gerespec-
teerd. Ook kan worden gesteld dat de wettelijke beperkingen welke
ten aanzien van de arbeidsvoorwaardenvorming zijn aangebracht,
eveneens door partijen zijn gevolgd.2

Uit de notulenanalyse kan worden opgemaakt dat het initiatief voor
het indienen van c.a.0.-voorstellen in hoge mate ligt bij de werkne-
mersorganisaties: 94,9070 van de voorstellen wordt ingediend door de
vakbonden en slechts 5,1% door de werkgeversorganisatie. Op zich
genomen, is dit verschijnsel niet zo verrassend. Ook Albeda en
Frenkel en zijn mede-auteurs vermelden dat werkgevers in c.a.0.-
onderhandelingen in het algemeen reageren op voorstellen van werk-
nemerszijde en dat zij zelf in bescheiden mate eigen c.a.0.-voorstellen
ter sprake brengen.3

Wat wel enige verbazing mag wekken, is dat een aantal van de inge-
diende voorstellen tijdens het c.a.0.-overleg niet wordt besproken. In
totaal betreft dit 64 c.a. 0.-voorstellen, hetgeen 17,3% van de onder-
werpen vertegenwoordigt. Van de door de vakbonden ingediende
voorstellen heeft dit betrekking op 17,0%, terwijl 21,1% van de werk-
geversonderwerpen niet ter sprake komt. Men kan zich niet aan de in-
druk onttrekken dat partijen een aantal onderwerpen in hun c.a.0.-
voorstellen opnemen als onderhandelingsstof. Walton en McKersie
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geven hiervoor als verklaring: 'Including extra items can be a tactic
for concealing his true utilities or for creating some 'trading horses'.'4

Tijdens het c.a.0.-overleg wordt de eigenlijke bespreking van de
c.a.0.-voorstellen omgeven door wat omschreven kan worden als al-
gemene beschouwingen. Gedurende de onderzoeksperiode bedroeg
dit onderdeel 9% van de totale tijdsbesteding. Algemene beschouwin-
gen zijn gehouden zowel  door de werkgeversdelegatie  als  door  de
werknemersdelegatie. De werkgeversdelegatie besteedt aanmerkelijk
meer tijd aan deze algemene beschouwingen dan de werknemersaf-
vaardiging.
De algemene beschouwingen door de werkgeversafvaardiging hielden
meestal in een verhandeling over de positie van de bedrij fstak, over de
raming van de kosten welke zouden voortvloeien uit de c.a.0.-voor-
stellen van de werknemersorganisaties resp. uit inwilliging van onder-
delen daarvan, en over de betekenis van de kosten van de arbeidsvoor-
waardenverbeteringen voor de sigarenindustrie. Op grond van de
beschrijving van de gang van zaken in de bedrijfstak is van werk-
geverszijde veelal betoogd dat de financiele ruimte voor wijziging van
de c.a.0. beperkt is. Van de zijde van de werknemersorganisaties zijn
in de algemene beschouwingen de grondgedachten verwoord waarop
de essentiele c.a.0.-voorstellen zijn gestoeld.
Er is sprake van een duidelijke toeneming van het houden van algeme-
ne beschouwingen. Het is niet onmogelijk dat de verklaring voor het
grotere tijdsbeslag van de algemene beschouwingen in de tweede helft
van het onderzoekstijdvak gevonden kan worden in de moeilijker
wordende positie van de sigarenindustrie in het bijzonder gedurende
de laatste jaren. De werkgevers kunnen zich daardoor genoopt ge-
voeld hebben om de noodzaak van kostenmatiging indringend te be-
nadrukken.

In de c.a.0.-onderhandelingen in de sigarenindustrie overheerst de
aandacht van partijen voor onderwerpen aangaande arbeidsvoor-
waarden. Deze aandacht neemt tijdens het verloop van het onderhan-
delingsproces toe. Onderstaand overzicht, waarin de onderwerpen ge-
rangschikt zijn naar sociaal beleidsgebied, maakt dit duidelijk.
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Ingediende c.a.0.- Besproken c.a.0.- Tijdsbeslag in 070
voorstellen in % voorstellen in % van de totale be-
van het totale van het totale sprekingstijd van

Sociaal beleidsgebied aantal ingediende aantal besproken de c.a.0.-

van de c.a.0.-voorstellen c.a.0.-voorstellen c.a.0.-voorstellen voorstellen

Werkgelegenheid 13,5 13,0 13,7

Arbeidsvoorwaarden 69,5 71,3 75,4

Arbeidsomstandigheden,
arbeidsinhoud en
medezeggenschap en
participatie 11,1 9,8                      4,8

Algemeen en diversen 5,9 5,9                      6,1

Totaal 100,0 100,0 100,0
N=371 N = 307

De aandacht voor onderwerpen betreffende werkgelegenheid en voor
onderwerpen uit de categorie algemeen en diversen blijft tijdens het
c.a.0.-overleg nagenoeg constant.
Op grond van het samenvattende overzicht kan worden gezegd dat de
grote aandacht voor arbeidsvoorwaarden ten koste is gegaan van on-
derwerpen betreffende de arbeidsomstandigheden, de arbeidsinhoud,
en de medezeggenschap en participatie van werknemers. In dit ver-
band wijs ik nogmaals op de behartigenswaardige verklaring welke De
Sitter met betrekking tot de primaire looninteresse van de werknemer-
sorganisaties aanvoert.5 De eerder vermelde conclusie met betrekking
tot de belangstelling van partijen voor de diverse onderwerpen wordt
ondersteund wanneer wij de relatieve belangrijkheid van de onderwer-
pen in ogenschouw nemen aan de hand van het aantal malen dat on-
derwerpen tijdens het c.a.0.-overleg worden genoemd. Kenmerkend is
dat in de 20% meest genoemde onderwerpen uitsluitend c.a.0.-voor-
stellen inzake arbeidsvoorwaarden, werkgelegenheid en algemeen en
diversen voorkomen.

Men kan, zich baserend op deze gegevens, voorts concluderen dat in
de sigarenindustrie geen bewijzen worden gevonden voor de stelling
dat de werknemersorganisaties in de c.a.0.-onderhandelingen langza-
merhand minder belangstelling tonen voor (materiele) arbeidsvoor-
waarden en hun aandacht in toenemende mate richten op andere
onderwerpen welke soms immateriele aangelegenheden worden ge-
noemd. Wel kan gezegd worden dat in de tweede helft van de onder-
zoeksperiode onderwerpen met betrekking tot de continuYteit van de
arbeidsplaats en andere werkgelegenheidsaspecten beduidend meer
aandacht kregen dan in de periode van 1973 tot en met 1977.
Op grond van factoren zoals het centraal gecoordineerde arbeidsvoor-
waardenbeleid en de imitatiedrang bij vakbonden6, mag men stellen
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dat de situatie ter zake in de sigarenindustrie geen uitzondering zal
zijn. Dit leidt tot de conclusie dat de vaak gehoorde opvatting7 dat de
werknemersorganisaties in het c.a.0.-overleg in toenemende mate be-
langstelling tonen voor en aandacht geven aan zogenaamde immate-
riele aangelegenheden waarschijnlijk meer stoelt op de wens die de
vader van de gedachte is dan op feiten. Mijn gevolgtrekking wordt
ondersteund door Vos, die zegt dat bij de onderhandelingen tussen de
sociale partners het zwaartepunt door de jaren heen lag 'op de
vaststelling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden. Daarnaast werd
veel aandacht besteed aan de opbouw van een stelsel van sociale
zekerheid, dat voorziet in die situaties waarin men om wat voor reden
dan ook niet (meer) aan het arbeidsproces kan deelnemen. Incidenteel
werden verder als 'compensatoren' gehanteerd: verkorting van de ar-
beidstijd en bepaalde vormen van medezeggenschap (ondernemings-
raad). Tot vrij recent speelden echter elementen als arbeidsomstandig-
heden, arbeidsinhoud en personeelsbeleid als zodanig nauwelijks een
rol in de onderhandelingen tussen de organisaties van werkgevers en
werknemers'.8

Samenhangend met de aandacht voor onderwerpen betreffende ar-
beidsvoorwaarden is te verwachten dat zowel onderwerpen met na-
delen voor werkgevers en voordelen voor werknemers als onderwer-
pen met voordelen voor werkgevers en nadelen voor werknemers rela-
tief sterk in de belangstelling staan. Onderstaand overzicht van de on-
derwerpen, gerangschikt naar hun aard, laat dit ook zien.

Ingediende c.a.0.- Besproken c.a.0.- Tijdsbeslag in 070
voorstellen in % voorstellen in % van de totale be-
van het totale van het totale sprekingstijd van

Aard van de aantal ingediende aantal besproken de c.a.0.-
c.a.0.-voorstellen c.a.0.-voorstellen c.a.0.-voorstellen voorstellen

Voordelen voor de ene partij
en nadelen voor de andere
partij 66,3 68,4 75,6

Overwegend voordelen voor
de ene partij en geen of nau-
welijks nadelen voor de an-
dere partij 18,1 18,6 10,9

Hetzij uitsluitend voordelen
hetzij noch voordelen noch
nadelen voor beide partijen 15,6 13,0 13,5

Totaal 100,0 100,0 100,0

N = 371 N = 307

In c.a.0.-onderhandelingen overheerst derhalve de belangstelling voor
fixed-sum vraagstukken. Deze aandacht neemt tijdens het c.a.0.-
overleg toe en gaat ten koste van de aandacht voor de andere onder-
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werpen. Dit beeld wordt - zij het met variaties - in de c.a.0.-onder-
handelingen in de sigarenindustrie van jaar tot jaar aangetroffen.

Indeling van de c.a. 0.-voorstellen naar de wijze waarop partijen daar-
over overeenstemming hebben bereikt, geeft het volgende overzicht:
- overeenstemming zonder nadere bespreking 21,0%
- overeenstemming na toenadering van de standpunten

tijdens de c.a.0.-onderhandelingen 41,4%- overeenstemming doordat partijen zich neerleggen bij de
afwijzing van voorstellen resp. doordat zij voorstellen
intrekken 27,1%

- overeenstemming door middel van verwijzing van
voorstellen naar een studiecommissie 10,5070

Er is met betrekking tot de verdeling van de wijze waarop overeen-
stemming is bereikt, nauwelijks verschil tussen de door de werkne-
mersorganisaties ingediende c.a.0.-voorstellen en de door de werkge-
versorganisatie ter bespreking aangeboden onderwerpen.
Van alle onderwerpen waarover partijen tijdens het c.a.0.-overleg
overeenstemming hebben bereikt, heeft 50,9% betrekking op c.a.0.-
voorstellen inzake inkomensontwikkeling en arbeidsduur, welke on-
derwerpen kunnen worden aangemerkt als fixed-sum vraagstukken.

Met betrekking tot de fasen waarin partijen tot overeenstemming
komen kan het volgende worden geconstateerd.
Er is een verschil in het tijdstip waarop overeenstemming wordt be-
reikt over werkgeversvoorstellen en werknemersvoorstellen. Over
werkgeversvoorstellen bereiken partijen in het algemeen in een latere
onderhandelingsfase een accoord dan over werknemersvoorstellen.
Dit houdt verband met de omstandigheid dat de werkgevers hun voor-
stellen ook in een later stadium van de c.a.0.-onderhandelingen voor
het eerst ter sprake brengen.
In de loop van het onderzoekstijdvak is voorts een wijziging opgetre-
den in de fase waarin partijen over de diverse c.a.0.-voorstellen in be-
ginsel overeenstemming bereiken. Men kan vaststellen dat in de latere
jaren van de bestudeerde periode het overeenstemmingsmoment ver-
schuift naar een latere fase in de onderhandelingen. Zo is bijvoor-
beeld  in  1980,  1981  en  1982  over geen der onderwerpen overeenstem-
ming bereikt tijdens het eerste onderhandelingsstadium. Dit zou
kunnen duiden op een verharding van de c.a.0.-onderhandelingen.

In onderstaande tabel zijn de onderwerpen waarover partijen over-
eenstemming hebben bereikt, gerangschikt naar hun aard en naar de
onderhandelingsfase waarin de overeenstemming tot stand kwam.
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Fase van het overeenstemmingsmoment
Aard van de de beginfase van een latere fase

c.a.0.-voorstellen de bespreking van de bespreking Totaal

Onderwerpen zowel met na-
delen voor werkgevers en
voordelen voor werknemers
als met voordelen voor werk-
gevers en nadelen voor werk-
nenners 14,2 85,8 100,0%

N = 211
Onderwerpen zowel met
overwegend voordelen voor
werknemers en geen of nau-
welijks nadelen voor werkge-
vers als met overwegend
voordelen voor werkgevers
en geen of nauwelijks nade-
len voor werknemers 43,9 56,1 100,0%

N =  57
Onderwerpen zowel met
voordelen voor werkgevers
en werknemers als met noch
voordelen noch nadelen voor
werkgevers en werknemers 54,3 45,7 100,00/0

N =   46

Bij een eerste bestudering van dit overzicht lijkt er verband te bestaan
tussen de wijze van onderhandelen en het onderwerp van onderhande-
ling. Immers, over onderwerpen zowel met nadelen voor werkgevers
en voordelen voor werknemers als met voordelen voor werkgevers en
nadelen voor werknemers is in ruim 14% van de gevallen overeen-
stemming bereikt tijdens de beginfase van de bespreking van de
betreffende onderwerpen en derhalve over bijna 86% van deze cate-
gorieen c.a.0.-voorstellen in een latere fase van het onderhandelings-
proces. Aangaande onderwerpen zowel met voordelen voor werk-
gevers en werknemers als met noch voordelen noch nadelen voor
werkgevers en werknemers zijn partijen het in ruim 54% van de geval-
len eens geworden in de beginfase van de bespreking van de betreffen-
de onderwerpen. Ten aanzien van onderwerpen zowel met overwe-
gend voordelen voor werknemers en geen of nauwelijks nadelen voor
werkgevers als met overwegend voordelen voor werkgevers en geen of
nauwelijks nadelen voor werknemers kan ter zake een tussenpositie
worden geconstateerd.
Vervolgens is nagegaan of het verband tussen de manier van onder-
handelen en het onderwerp van onderhandeling ook statistisch is aan
te tonen.
Door middel  van  de x: -toets is vastgesteld dat de  fase van overeen-
stemming en de aard van de onderwerpen statistisch significant afhan-
kelijke grootheden zijn.
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Naarmate onderwerpen harmonieuzer zijn, komt sneller overeenstem-
ming tot stand en naarmate c.a.0.-voorstellen conflictueuzer van aard
zijn, wordt overeenstemming daarover moeizamer bereikt. Op deze
wijze komt een integratieve respectievelijk een distributieve manier
van onderhandelen het meest saillant tot uiting in de snelheid waar-
mee partijen tot overeenstemming komen.

Een samenvatting van de resultaten van de enquete met betrekking tot
enige aspecten van de twee typen onderhandelingsgedrag kan grafisch
worden weergegeven in wat een onderhandelingsprofiel genoemd zou
kunnen worden. In dit profiel wordt per onderzocht aspect van de on-
derhandelingsrelatie aangeduid hetzij welk standpunt elk der partijen
naar eigen zeggen ten aanzien van dat aspect heeft ingenomen, hetzij
op welke wijze elk der partijen het betreffende aspect van de onder-
handelingen heeft beleefd of beoordeeld. Deze uitspraken over stand-
punt, beleving of beoordeling kunnen worden aangetekend op een lijn
met als uitersten: ideaal-typisch distributief onderhandelingsgedrag en
ideaal-typisch integratief onderhandelingsgedrag.
Zoals vermeld, zijn de onderzochte aspecten van de onderhandelings-
relatie:
1.    de  informatieverstrekking  aan de wederpartij,
2.  de informatie-uitwisseling tussen partijen,
3.     de  beoordeling  van de werknemersvoorstellen  door de werkgevers

en de verdediging van de eigen voorstellen door de vakbonden,
4. het al dan niet inschatten van voorstellen op hun haalbaarheid

door de werkgevers en het al dan niet uitoefenen van druk door de
vakbonden,

5. de uiteindelijk doorslaggevende factor in de besluitvorming, en
6.  het al dan niet gebruiken van macht.
In het distributieve onderhandelingsgedrag is de informatieverstrek-
king aan de wederpartij beperkt, terwijl voorts tussen partijen op een
selectieve manier informatie wordt uitgewisseld. Werkgevers vinden
de voorstellen van de werknemersorganisaties te ver gaan en het al dan
niet toegeven aan vakbondsvoorstellen geschiedt op grond van de af-
weging van de effecten van het wel of niet inwilligen en de mogelijke
gevolgen van deze beslissing. De vakbonden verdedigen hun voorstel-
len door te verwijzen naar de situatie in andere ondernemingen en/of
bedrijfstakken en zij trachten hun voorstellen ingewilligd te krijgen
door het uitoefenen van druk. In de besluitvorming speelt macht een
beslissende rol; de relatie tussen de partijen is in essentie gebaseerd op
macht. Daarentegen is bij volledig integratieve onderhandelingen
sprake van het verstrekken van volledige informatie aan de andere
partij. De informatie-uitwisseling tussen partijen geschiedt  op  een
nauwkeurige en objectieve wijze. Werkgevers beoordelen de vak-
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bondsvoorstellen als billijk en evenwichtig en de vakbonden verdedi-
gen hun voorstellen met inhoudelijke argumenten. De voorstellen
worden door beide partijen op hun merites beoordeeld; argumenten
geven de doorslag. Partijen bespreken de c.a.0.-voorstellen niet met
gebruikmaking van hun machtsposities.

Ten aanzien van elk aspect van de onderhandelingsrelatie neemt elk
van beide partijen een bepaalde positie in. Deze posities kunnen wor-
den aangegeven door een punt op een lijn tussen A en B, waarbij A
weergeeft het ideaal-typisch distributieve onderhandelingsgedrag en B
het ideaal-typisch integratief onderhandelen voorstelt.
De diverse lijnen welke genummerd zijn van 1 tot en met 6, duiden de
verschillende aspecten van de onderhandelingsrelatie aan. De posities
van partijen inzake informatieverstrekking en informatie-uitwisseling
worden vermeld op lijn 1 respectievelijk lijn 2. De beoordeling door
de werkgevers van de werknemersvoorstellen en de wijze van verdedi-
ging door de vakbonden worden aangegeven door posities op lijn 3.
Op lijn 4 wordt voor de werkgevers vermeld in hoeverre zij bij de
besluitvorming de vakbondsvoorstellen al dan niet op hun haalbaar-
heid inschatten mede met het oog op de effecten van het niet inwilli-
gen van deze voorstellen. Op dezelfde lijn wordt voor de werknemer-
sorganisaties aangeduid de mate waarin zij druk uitoefenen bij de rea-
lisering van hun voorstellen. De beoordeling door elk der partijen van
macht of argumenten als beslissende factor in de besluitvorming
wordt aangegeven door punten op lijn 5, terwijl op lijn 6 wordt ver-
meld of en in welke mate elk der partijen hun relatie in de bespreking
van de c.a.0.-voorstellen definieert in termen van macht of machtspo-
sities.

Worden nu de posities, welke door punten op de lijnen zijn aange-
duid, met elkaar verbonden, dan ontstaat een profiel met betrekking
tot de betreffende aspecten van de onderhandelingsrelatie zoals deze
gezien worden door de twee partijen ten aanzien van de wijze van on-
derhandelen over de door de werknemersorganisaties ingediende
c.a.0.-voorstellen. Samenhangend met mogelijk uiteenlopende feiten
kunnen ook de posities van elk der partijen met betrekking tot de in-
formatieverstrekking aan de wederpartij verschillen vertonen. Voorts
kan het aspect betreffende enerzijds de beoordeling van de werkne-
mersvoorstellen door de werkgevers en anderzijds de verdediging van
de eigen voorstellen door de vakbonden op feiten gebaseerde verschil-
len laten zien. Hetzelfde geldt voor het aspect aangaande het al dan
niet inschatten van voorstellen op hun haalbaarheid door de werkge-
vers en het al dan niet uitoefenen van druk door de vakbonden. Indien
de posities van partijen ten aanzien van de overige drie aspecten uit-
eenlopen, dan wordt dit veroorzaakt door een verschillende beoorde-
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ling respectievelijk beleving van dezelfde feitelijke situatie. Een rol
hierbij speelt dat uitsluitend door de werknemersorganisaties inge-
diende voorstellen in het geding zijn. Partijen oordelen over (situaties
met betrekking tot) eigen voorstellen anders dan over (situaties ten
aanzien van) voorstellen  van de wederpartij.
Ter illustratie van de gegeven beschrijving van de constructie van de
onderhandelingsprofielen wordt het onderhandelingsprofiel van de
werkgevers en de werknemersorganisaties met betrekking tot de c.a.0.-
voorstellen inzake werkgelegenheid nader uitgewerkt, waarbij tevens
het verband met de eerdere tabellen wordt verduidelijkt.
Met betrekking tot de informatieverstrekking - tabel 35 geeft inzicht
hierin - oordelen de werkgevers dat over 60,0070 van de c.a.0.-voor-
stellen inzake werkgelegenheid volledige informatie wordt verstrekt
aan de andere partij; de werknemersorganisaties scoren ten aanzien
van dit facet  81,2%.  Op lijn  1  worden deze posities nu aangetekend.
Ten aanzien van de informatie-uitwisseling tussen de partijen - zie
tabel 37 - zijn de werkgevers van mening dat de inlichtingen op een
nauwkeurige en objectieve wijze tussen de partijen worden uitgewis-
seld betreffende 52,0% van de werkgelegenheidsonderwerpen, terwijl
de vakbonden dezelfde mening vertolken aangaande 75,000 van de
desbetreffende onderwerpen. De 52,0% voor de werkgevers en de
75,0% voor de werknemersorganisaties worden op lijn 2 vermeld. De
werkgevers beoordelen 36,0% van de vakbondsvoorstellen inzake
werkgelegenheid als billijk en evenwichtig, zoals uit tabel 39 blijkt. De
vakbonden verdedigen 96,9% van hun voorstellen rechtstreeks vanuit
de inhoudelijkheid van de werkgelegenheidsonderwerpen. Tabel 41
laat dit zien. Op lijn 3 wordt als werkgeverspositie 36,0% en als posi-
tie van de werknemersorganisaties 96,9% genoteerd. Volgens tabel 43
beoordelen de werkgevers 72,0% van de werkgelegenheidsonderwer-
pen op hun eigen merites; de werknemersorganisaties doen dit ten
aanzien van al hun voorstellen inzake werkgelegenheid. De aldus ge-
vonden scores van 72,0% en 100070 vormen de respectievelijke posities
van de werkgevers en van de vakbonden op lijn 4. Zoals men in tabel
45 kan lezen, geven argumenten volgens de werkgevers de doorslag in
de besluitvorming bij 56,0% van de c.a.0.-voorstellen betreffende
werkgelegenheid en volgens de werknemersorganisaties bij 43,8% van
deze onderwerpen. Op lijn 5 wordt de positie van de werkgevers aan-
getekend op 56,0070 ende vakbondspositie op 43,8%. Het gebruik van
macht blijft op de achtergrond in de c.a.0.-besprekingen, zoals uit
tabel 47 duidelijk wordt, bij 36,0% van de werkgelegenheidsonder-
werpen naar het oordeel van de werkgevers en bij de helft van deze
onderwerpen naar de mening van de vakbonden. De 36,0% en de
50,0070 zijn de respectievelijke posities voor de werkgevers en voor de
werknemersorganisaties op lijn 6.

288



Wanneer de profielen worden getekend ten aanzien van de onderwer-
pen welke naar verschillende kenmerken worden gerangschikt, dan
kunnen ook enigszins uiteenlopende profielen van onderhandelings-
gedrag naar voren komen.
Onderstaand overzicht illustreert dit.
Bij rangschikking van de c.a.0.-voorstellen naar sociaal beleidsgebied
ontstaan de volgende profielen:
C.a.0.-voorstellen C.a.0.-voorstellen C.a.0.-voorstellen
inzake werkgelegen- met betrekking tot ten aanzien van
heid arbeidsvoorwaarden arbeidsomstandighe-

den, arbeidsinhoud
en medezeggenschap
en participatie

\ \ 11   1   .1
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Het onderhandelingsprofiel van de werkgevers in de sigarenindustrie
is aangegeven door een ononderbroken lijn; het profiel van- de werk-
nemersorganisaties is met behulp van een stippellijn getekend.
Wanneer de c.a.0.-voorstellen overeenkomstig de aard van de onder-
werpen worden ingedeeld, kunnen de volgende profielen worden
weergegeven:
C.a.0.-voorstellen C.a.0.-voorstellen C.a.0.-voorstellen
met voordelen voor met voordelen voor met voordelen voor
de ene partij en na- werknemers en geen zowel werkgevers als
delen voor de andere of nauwelijks nadelen werknemers
partij voor werkgevers
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Zoals eerder is vermeld, kan op basis van de uitkomsten van de en-
quete worden geconcludeerd, dat- althans ten aanzien van de onder-
zochte aspecten van de onderhandelingsrelatie - in de Nederlandse
sigarenindustrie gesproken kan worden van een mengvorm van een
distributieve en een integratieve onderhandelingswijze, waarin het
integratieve onderhandelingsgedrag enigermate overheerst. Ook in
onderhandelingssituaties, waarin op grond van de literatuur een dis-
tributief onderhandelingspatroon kan worden verwacht, blijkt in de
sigarenindustrie een voorkeur te bestaan voor probleemoplossend
onderhandelen. Wel zijn in de c.a.0.-onderhandelingen betreffende
de diverse onderwerpen enige verschillen te zien, welke de centrale
hypothese van deze studie ondersteunen, dat er een verband bestaat
tussen het onderwerp waarover wordt onderhandeld en de wijze
waarop c.a.0.-onderhandelingen plaatsvinden. Immers, men kan
constateren dat de profielen het meest integratief zijn met betrekking
tot c.a.0.-voorstellen aangaande arbeidsomstandigheden, arbeidsin-
houd en medezeggenschap en participatie, en - beschouwd naar de
aard van de onderwerpen - met betrekking tot c.a.0.-voorstellen met
hetzij voordelen voor beide partijen hetzij voordelen voor werkne-
mers en geen of nauwelijks nadelen voor werkgevers.
Wanneer wij de onderwerpen indelen naar sociaal beleidsgebied, kan
gezegd worden dat het minst integratief en derhalve het meest
distributief wordt onderhandeld over c.a.0.-voorstellen inzake ar-
beidsvoorwaarden en werkgelegenheid. Worden de onderwerpen ge-
rangschikt naar hun aard, dan kan men constateren dat het minst
integratief en het meest distributief onderhandeld wordt over c.a.0.-
voorstellen met voordelen voor de ene partij en nadelen voor de an-
dere  partij.
Uit deze profielen kan worden geconcludeerd dat de vakbonden in het
algemeen een enigszins meer integratief onderhandelingsgedrag verto-
nen dan de werkgevers. Dit hangt samen met het eerder vermelde ver-
schil in beoordeling van onderhandelingen over eigen voorstellen en
over  voorstellen  van de andere partij. Men beoordeelt en beleeft  on-
derhandelingen over eigen voorstellen, althans ten aanzien van het
eigen aandeel in die onderhandelingen, als meer gericht op probleem-
oplossing. Deze verklaring vindt enige bevestiging in het profiel dat
met betrekking tot het werkgeversvoorstel inzake een onderdeel van
de arbeidsvoorwaarden kan worden getekend. Dit profiel vertoont het
volgende beeld:
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Nagegaan is voorts of in de onderzoeksperiode wijziging is opgetreden
in de wijze van onderhandelen, voor zover dit tot uitdrukking komt in
de door middel van de enqu8te onderzochte aspecten van de onder-
handelingsrelatie. Een en ander geeft het volgende resultaat:

Onderhandelingsprofiel Onderhandelingsprofiel
1973-1978 1980-1982

1                    1    )

3 /

4                                                                                                             4"

6                                                              6 i             i /
A                             B                                         A                             B

Voor de werkgevers is het onderhandelingsprofiel slechts in geringe
mate veranderd. Het onderhandelingsprofiel van de vakbonden ver-
toont in de tweede helft van de onderzoeksperiode een tendens in de
richting van een meer distributief onderhandelingsgedrag. Dit kan
samenhangen zowel met veranderingen in de personele samenstelling
van de onderhandelingsdelegatie als met het feit dat vanwege de ver-
anderde economische situatie de onderhandelingen over arbeidsvoor-
waarden, welke - zoals is aangetoond - de hoofdmoot van de c.a.0.-
onderhandelingen vormen, moeizamer verlopen. Dit komt overeen
met de eerdere vaststelling dat het moment waarop partijen overeen-
stemming bereiken, in de latere jaren van het onderzoekstijdvak ver-
schuift naar een latere fase van de onderhandelingen.

Eerder is gezegd, dat niet onomstotelijk kan worden vastgesteld welk
aspect van de onderhandelingsrelatie het meest kenmerkend is voor
een distributieve of een integratieve onderhandelingswijze. Wel kan
men uit bestudering van de profielen de indruk krijgen, dat de aspec-
ten betreffende de uiteindelijk doorslaggevende factor in de besluit-
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vorming en betreffende het al dan niet gebruiken van macht in de
besprekingen wellicht de belangrijkste elementen van de profielen uit-
maken. Alleen meer onderzoek ter zake kan duidelijk maken of deze
indruk op feiten berust.

3.   Vooruitblik  op de toekomst  van
c.a.0.-onderhandelingen

Flanders wijst op twee kenmerken van collectieve onderhandelingen.
Op zich is het collectieve onderhandelen in essentie een 'rule-making
process'. Het tweede aspect verwijst  naar het gegeven dat collectieve
onderhandelingen gebaseerd zijn op een 'power relationship between
organizations'.9
Eerder is aangegeven dat men ten aanzien van c.a.0.-onderhandelin-
gen gedurende de afgelopen jaren kan spreken van een machtsover-
wicht van de vakbonden. In het bijzonder is de weerstand van de
werkgevers ten aanzien van looneisen van de vakbeweging geringer ge-
worden. Factoren welke daartoe hebben bijgedragen, zijn: de moge-
lijkheid om nominale loonsverhogingen om te zetten in prijsverhogin-
gen, de omstandigheid dat loonsverhogingen doorgaans gelden voor
een gehele bedrijfstak waardoor de onderlinge concurrentieverhou-
ding tussen afzonderlijke ondernemingen door deze verhogingen ge-
woonlijk niet wordt aangetast, de ten gevolge van investeringen toege-
nomen betekenis van de vaste kosten in het productieproces en het
door rendementsontwikkelingen verslechterde weerstandsvermogen
van vele ondernemingen waardoor menig ondernemer kwetsbaarder is
geworden in geval van stakingen.10
Sinds kort is een ontwikkeling te bespeuren dat door de gewijzigde
economische situatie, resulterend in hoge werkloosheid, de machtsba-
lans ten aanzien van c.a.0.-onderhandelingen en meer in het bijzonder
met betrekking tot het overleg over lonen en andere arbeidsvoorwaar-
den zal gaan doorslaan in het voordeel van de werkgevers.11 Tot op
heden  zijn in Nederland  in het algemeen  (nog) geen afspraken  ge-
maakt tijdens het c.a.0.-overleg tussen werkgevers en vakbonden om
de arbeidsvoorwaardenpositie van werknemers aan te tasten. In bij-
zondere situaties is dit niettemin al wel onderwerp van bespreking. Re-
cente voorbeelden van verslechtering van de arbeidsvoorwaardenposi-
tie van werknemers zijn te vermelden in het kader van de reorganisatie
van het Bijenkorfconcern en in verband met het behoud van werkgele-
genheid  bij het vleeswarenbedrij f Homburg.  Men moet niet uitsluiten
dat de benarde financiele positie van vele ondernemingen en/of be-
drij fstakken en het toenemende machtsoverwicht van werkgevers  in
toekomstige c.a. 0.-onderhandelingen zullen leiden t6t vaststelling van
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lagere bruto inkomens van werknemers. Wij kunnen van dit ver-
schijnsel reeds voorbeelden vinden in de Verenigde Staten waar c.a.0.-
onderhandelingen in de automobielindustrie en de staalindustrie heb-
ben geresulteerd in salarisverminderingen.12 In de mate dat de werk-
loosheid stijgt, zal de bereidheid van werknemers en vakbonden
toenemenom in te stemmen met minder inkomen teneinde ar-
beidsplaatsen te behouden. Een begin van een ontwikkeling in deze
richting is in 1983 te zien in de c.a.0.-onderhandelingen in Nederland.
Bij het in c.a.0.-onderhandelingen vaststellen van lagere bruto inko-
mens is overigens voorzichtigheid geboden in verband met een moge-
lijke uitval van de vraag naar goederen en diensten. Het verdient mede
daarom aanbeveling deze aangelegenheid in het kader van het tripar-
tite overleg tussen regering, centrale werkgevers- en werknemersorga-
nisaties aan de orde te stellen. Bij het op peil houden van de binnen-
landse vraag is immers de koopkracht van belang, welke uiteindelijk
wordt bepaald door de netto inkomens. Een zorgvuldige vaststelling
van belastingen en van premies van diverse sociale zekerheidswetten,
welke op de bruto lonen in mindering worden gebracht, kan er voor
zorgen dat ook in een situatie van lagere bruto lonen de koopkracht
niet beneden een aanvaardbaar niveau zal dalen.
Juist in het kader van een mogelijke daling of - in het gunstigste
geval - een stabilisatie van de bruto lonen van werknemers wil ik mij
aansluiten bij degenen, die een pleidooi (ge)houden (hebben) voor de
invoering van een systeem van winstdeling bij alle ondernemingen in
Nederland.13
Het ter beschikking stellen van een aandeel in de ondernemingswinst
aan de werknemers van de betreffende onderneming heeft een aantal
voordelen:
- de winstdeling kan een compensatie bieden voor de mogelijke da-

ling van de bruto lonen;
- de bereidheid van werknemers om vaststelling van lagere bruto

lonen te aanvaarden zal worden vergroot, wanneer een deel van de
winst aan de werknemers ten goede komt;

- door een systeem van winstdeling en meer in het bijzonder een
juiste uitwerking van het systeem kan een grotere differentiatie in
de beloning worden aangebracht;

- de betrokkenheid bij de ondernemingsdoelstellingen zal door in-
voering van winstdeling worden verhoogd;

- werknemers krijgen een meer zichtbaar en meetbaar belang bij een
efficiente en kostenbewuste uitvoering van hun werk;

- het financiele aspect van de ondernemingsdoelstellingen - thans
in eerste instantie van betekenis voor aandeelhouders en andere
geldverschaffers - zal door middel van winstdeling ook voor de
werknemers meer in betekenis toenemen.
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Wel dienen aan een systeem van winstdeling een aantal voorwaarden
te worden gesteld. Omschreven moet zijn wat als winst wordt be-
schouwd. Voorts moet worden bepaald welk gedeelte van deze winst
aan de werknemers toevalt, terwijl dit deel ook substantieel moet zijn.
Dit houdt tevens in dat het werknemersdeel in de winst varieert met de
totale winst welke de onderneming in een jaar maakt. Het winstaan-
deel van de individuele werknemer zou dan een percentage van zijn
loon kunnen zijn, welk percentage resulteert uit deling van de aan de
werknemers toevallende winst van de onderneming door de loonsom
van alle werknemers van die onderneming.
Wanneer de sociale partners op centraal niveau in staat zouden zijn
om overeenstemming te bereiken omtrent de invoering van winstde-
ling als zodanig en de voorwaarden welke aan een winstdelingssysteem
moeten worden gesteld, dan zou - gebaseerd op de aanbevelingen
van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties - in de c.a.0.-
onderhandelingen op bedrijfstakniveau of ondernemingsvlak overleg
gevoerd kunnen worden aangaande de omvang van het werknemers-
aandeel in de winst en omtrent de tijdstippen van invoering van een
winstdelingsregeling.

De gedachte dat over dit onderdeel van de arbeidsvoorwaardenpositie
van werknemers onderhandelingen tussen de sociale partners dienen
te worden gevoerd, komt overeen met de opvatting dat de inkomens-
vorming in beginsel tot de verantwoordelijkheid van de sociale part-
ners behoort. De ondernemersleden, de werknemersleden en een
meerderheid van de kroonleden van de Sociaal-Economische Raad
komen in een advies tot de conclusie 'dat de overheid geen verant-
woordelijkheid dient te hebben op het terrein van de primaire inko-
mensvorming, met uitzondering van die situatie waarin sprake is van
een acute noodsituatie van de nationale economie, veroorzaakt door
externe, schoksgewijze veranderingen'.14
Crijns merkt bij deze keuze voor het beginsel van de vrije loonvor-
ming op dat het overgrote deel van de SER zich aansluit bij het
V.N.0./N.C.W.-pleidooi voor een decentrale loonvorming.15 On-
danks deze eensgezindheid benadrukken werkgevers en werknemers
overigens uiteenlopende aspecten van de inkomensvorming. De werk-
gevers benadrukken - aldus Drabbe - de economische doelmatig-
heid, terwijl de werknemersorganisaties in het bijzonder wijzen op de
sociale rechtvaardigheid welke bij een te voeren inkomensbeleid in
acht genomen dient te worden.16 Hij voegt er aan toe dat de betrok-
kenheid van werknemers in termen van participatie, beYnvloeding en
deelname aan de besluitvorming over inkomensvorming en -verdeling
weleens de belangrijkste factor zou kunnen zijn voor de mate waarin
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zij vinden dat er uiteindelijk ook sprake is van een rechtvaardige ver-
deling. 17
Niet alleen voor arbeidsvoorwaarden - zoals eerder betoogd, een
aspect van het sociaal beleid - geldt dat de verantwoordelijkheid
daarvoor berust bij de sociale partners. Hetzelfde kan gezegd worden
ten aanzien van de andere aspecten van sociaal beleid. Sociaal beleid
in ondernemingen is een aangelegenheid van het bedrijfsleven zelf. 18
Bepleit wordt dat in de ondernemingen zelf in goed overleg tussen on-
derneminasleiding en de werknemers van de betrokken onderneming
en de werknemersvertegenwoordigers richting en inhoud wordt gege-
ven aan het sociaal beleid. 19 Op deze wijze kan ook rekening worden
gehouden met de specifieke omstandigheden van de betreffende ar-
beidsorganisatie.20

C.a.0.-onderhandelingen hebben, zoals duidelijk geworden zal zijn,
betrekking op aspecten van sociaal beleid.
Een betoog dat aan sociaal beleid gestalte moet worden gegeven in een
overleg op ondernemingsniveau tussen werkgever en werknemers, is
in feite een opwekking tot het voeren van c.a.0.-onderhandelingen op
ondernemingsvlak en derhalve een pleidooi voor een verdere decen-
tralisatie van de c.a.0.-onderhandelingen.
Eerder is vastgesteld dat de belangstelling van de sociale partners in
hoge mate is gericht op het arbeidsvoorwaardenaspect van het sociaal
beleid. Tegelijkertijd kan men constateren dat een lans gebroken
wordt voor een verbreding van het c.a.0.-overleg.21 Dit overleg kan
het meest vruchtbaar vorm gegeven worden op het niveau van de on-
derneming. Ook andere onderwerpen dan lonen en overige arbeids-
voorwaarden kunnen daar in ruimere mate dan thans het geval is tij-
dens de besprekingen in het kader van c.a.0.-onderhandelingen aan
de orde worden gesteld. Materiele en zogenaamde immateriele wensen
moeten bekostigd worden uit dezelfde budgettaire ruimte.22 Wind-
muller en De Galan betogen dat bij werkgevers weerstand kan worden
geconstateerd ten aanzien van vakbondsverlangens op het zogenaam-
de immateriele vlak.23 Inderdaad kan op nationaal niveau en ook op
het vlak van bedrij fstakken weerstand worden geconstateerd  bij  werk-
gevers om over een aantal andere onderwerpen dan lonen en arbeids-
voorwaarden 'harde' afspraken te maken. Windmuller en De Galan
zoeken de verklaring daarvoor in het feit dat zulke afspraken de werk-
geversinvloed verminderen en dat deze vermindering van invloed niet
kan worden afgewenteld zoals dat wel mogelijk is bij loonstijging. Het
is niet uitgesloten dat de weerstand tegen het maken van afspraken
over andere onderwerpen dan lonen en arbeidsvoorwaarden soms en
voor sommige onderwerpen voortspruit uit de door werkgevers onge-
wenste vermindering van hun zeggenschap. Voor een aantal onder-

295



werpen echter zoals bijvoorbeeld het aanstellings- en ontslagbeleid en
het vakbondswerk in de ondernemingen, ligt een andere verklaring
meer voor de hand: de weerstand tegen het op centraal niveau en/of
op bedrij fstakniveau regelen van onderwerpen waarover  het  best  af-
spraken gemaakt kunnen worden op het vlak van de onderneming. De
weerstand richt zich dan niet zozeer op het overeenkomen van een re-
geling ter zake van het betreffende onderwerp als zodanig, maar op de
vaak gedetailleerde uitwerking van een dergelijke regeling  op een  te
hoog niveau. Het opnemen in centrale overeenkomsten en/of in be-
drijfstak-c.a.0.'s van raambepalingen betreffende vele terreinen  van
sociaal beleid zal op minder bezwaren van werkgeverszijde stuiten dan
kostenstijging voortvloeiend uit arbeidsvoorwaardenverbeteringen.
Bij raambepalingen kan de uitwerking in de onderneming geschieden,
waarbij het mogelijk is in te spelen op het bedrij fseigene en op de om-
standigheden van de individuele onderneming.24
Althans met betrekking tot de inkomenspolitiek is ook de vakbewe-
ging voorstander van het maken van centrale raamafspraken, waarbij
de feitelijke invulling van de c.a.o. op ondernemings- en bedrijfstak-
niveau plaatsvindt.25
Bij een verdere decentralisatie van het c.a. 0.-overleg zullen de
vakbonden hun activiteiten meer moeten richten op de individuele on-
dernemingen. Ook Teulings duidt hierop wanneer hij in bloemrijke
bewoordingen zegt: 'De vakbonden moeten zich op straffe van het
verlies van hun bestaansgrond noodzakelijk accommoderen aan de
ontwikkeling van de produktie-verhoudingen, en in die accommoda-
tie ontkomt zij er niet aan de verplaatsing van het front van de klasse-
tegenstellingen van buiten naar binnen de poort van de onderneming
te volgen'.26

Samenvattend kom ik tot de conclusie dat de richting en de vorm van
het sociaal beleid in de onderneming het meest zinvol gestalte kan
krijgen door middel van c.a.0.-onderhandelingen op het niveau van
de onderneming. Ten aanzien van bepaalde aspecten van het sociaal
beleid, zoals bijvoorbeeld lonen en arbeidsvoorwaarden, zouden de
onderhandelingen over een ondernemings-c.a.0. kunnen plaatsvinden
binnen het raam van afspraken of aanbevelingen van de sociale part-
ners op centraal niveau of bedrijfstakvlak. Ook bij c.a.0.-onderhan-
delingen op ondernemingsniveau zal ongetwij feld vanuit de centrale
werkgevers- en werknemersorganisaties en/of vanuit de werkgevers-
en werknemersorganisaties welke in de bedrijfstakken werkzaam zijn,
een zekere coordinatie plaatsvinden. Zo zegt de voorzitter van de Al-
gemene Werkgevers-Vereniging, dat het meer dan ooit nodig zal zijn
'dat werkgevers juist in de verkregen ruimte voor vrije en decentrale
loononderhandelingen bereid zijn elkaar te steunen in een gezamen-
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lijk beleid, terwille van het algemeen belang op langere termijn. Een
grotere vrijheid brengt immers ook een grotere verantwoordelijkheid
met zich mee'.27 Men mag verwachten dat van centrale richtlijnen of
aanbevelingen een duidelijke invloed zal uitgaan op het te voeren
c.a.0.-beleid.28
Wanneer in het kader van het c.a.0.-overleg op ondernemingsniveau
over andere aspecten van sociaal beleid dan over arbeidsvoorwaarden
zal worden onderhandeld, zullen de gesprekspartners ook aandacht
dienen te besteden aan (vergroting van) hun deskundigheid inzake so-
ciaal beleid, opdat ter zake relevante afspraken kunnen worden ge-
maakt.
Wie als vertegenwoordigers van de werknemers in de c.a.0.-onder-
handelingen op ondernemingsniveau zouden moeten optreden, is on-
getwijfeld een belangrijke vraag. Dit vraagstuk wordt echter niet ver-
der uitgediept, omdat deze vraag buiten het kader van het onderwerp
van deze studie valt. Bij de samenstelling van de werknemersvertegen-
woordiging voor de onderhandelingen over een ondernemings-c.a.0.
zou men kunnen denken aan vakbondsbestuurders, aan kaderleden
van de bedrij fsledengroepen   in de onderneming  en/0 f aan onderne-
mingsraadsleden, maar ook aan een gecombineerde delegatie bestaan-
de uit vakbondsbestuurders en bedrijfskaderleden.
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Summary

Collective bargaining
Collective bargaining is an important factor in the Dutch system of la-
bour relations. Three parties are involved in the process leading to
settlement of the conditions of employment: the government, repre-
sentatives of the employees or of the trade unions and representatives
of the employers or of the employers' associations.
Settlement of the terms of employment takes place partly at central or
national level, partly at the level of individual industries by collective
bargaining and partly at company level by the drawing-up of a com-
pany collective agreement or by making company arrangements in ad-
dition to the collective agreement for the particular industry.

This study is intended to serve two purposes:
- to outline a research model and identify characteristics for the

analysis of collective bargaining,
and

- to describe the collective bargaining process in the cigar industry
and  analyse the relevant negotiations during the period  from  1973
to 1983.

In negotiations for a collective agreement two different types of bar-
gaining behaviour can be distinguished, viz. distributive bargaining
and integrative or problem-solving bargaining. In this study distribu-
tive bargaining behaviour is assumed to be more appropriate for ne-
gotiations concerning terms of employment and other personnel ma-
nagement aspects with conflicting elements, whereas integrative bar-
gaining is more suited to negotiations concerning the other subjects of
personnel management. Analysis is focussed on the discovery of a re-
lation between the subject of negotiation and the character of collect-
ive bargaining. So far as analysis is concerned, the research aim of the
study is to combine both qualitative and - where possible - quantita-
tive  elements.
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After the introductory chapter I, chapter II offers a brief description
of some distinguishing developments in the Dutch system of labour
relations. The functions of the trade unions, the employers' associa-
tions and the government are described in that order, after which the
importance of the collective agreement and of collective bargaining is
considered.
Chapter III gives a general review of bargaining. Bargaining can be
considered as a method of dealing with conflicting interests. It is a
means whereby conflicts or potential conflicts can be resolved.
Conflict-theory elements are related to bargaining aspects. More spe-
cifically, the conflict behaviour model presented by Katz and Kahn is
connected with bargaining behaviour. The chapter ends with a sum-
mary of the variables relevant to a general research model of bargai-
ning.
Chapter IV is devoted to a description of the way in which collective
bargaining is conducted in the Dutch cigar industry. Attention is paid
to the preparations for negotiations by the employers' association for
the cigar industry and by the trade unions - the two parties to the col-
lective agreement for the cigar industry. The organisation of the nego-
tiating teams of both parties and the process whereby they arrive at
proposals regarding the terms of employment are described. After a
description of the factual progress of the negotiations, illustrated with
examples of the two different types of bargaining behaviour, the pro-
cedure followed after agreement in principle has been reached and
leading to formulation of the actual agreement is explained.
Chapter V offers a description of the two 'modes' of bargaining refer-
red to above. The bargaining model proposed by this study includes
characteristics relating both to the contents of negotiations and to the
ways in which the subjects have been discussed. In this chapter
characteristics are identified which are thought to be relevant to ana-
lysis of the minutes of collective bargaining sessions of the cigar in-
dustry. The results of the analysis of the subjects of these negotiations
during the period from 1973 to 1983 are also presented. Then the rela-
tion between the method of bargaining and the subject of negotiation
is examined more closely. Analysis of the minutes gives insufficient or
no insight into some aspects of the bargaining relation. Research into
the views of the cigar industry's negotiators is used to shed light on
these aspects of the distributive and integrative modes of bargaining.
Chapter VI gives an account of the results of this research.
The concluding chapter VII successively comprises a brief commenta-
ry on the usefulness of the bargaining model and characteristics of the
analysis, a summary of the most important research results and an
examination of the future of collective bargaining.
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The study has produced a number of research results, the most im-
portant of which are reported below.
From an analysis of the minutes it can be concluded that it is mainly
the trade unions which take the initiative in putting forward proposals
for the collective agreement. A proportion of these proposals, namely
well over 17%, never appeared on the agenda at bargaining consulta-
tion meetings.
Collective bargaining in the cigar industry is dominated by the atten-
tion paid by the parties to matters connected with the terms of
employment.
This attention increases in the course of the negotiation process.
The interest in subjects related to employment as such remains almost
constant. It can be said that the great attention given to the terms of
employment is detrimental to subjects such as working conditions,
job content and workers' participation.
It can also be concluded that no evidence has been found in the cigar
industry for the thesis that in collective bargaining the trade unions
gradually pay less attention to the (material) terms of employment
and address their interest increasingly to other subjects, which are
sometimes referred  to as 'immaterial'.
In connection with the attention paid to terms of employment, sub-
jects involving disadvantages for employers and advantages for em-
ployees as well as subjects involving advantages for employers and
disadvantages for employees attract a relatively high level of interest.
Consequently, interest in fixed-sum problems predominates in collec-
tive bargaining. This interest increases in the course of negotiations
and it does so at the cost of attention to other subjects.
During the period under review a change occurred in the phase at
which the parties agree in principle on the various collective agree-
ment proposals. It will be seen that during the latter half of the period
studied the moment of agreement shifts to a later stage of the negotia-
tion process.
The %2 -test has shown that the phase of agreement and the nature

of the subjects are statistically significant dependent variables. Accord-
ing as subjects are more harmonious, the parties agree more readily
and according as proposals are of a more conflicting nature agree-
ment on them is reached more laboriously. Thus an integrative or a
distributive manner of bargaining is reflected most strikingly in the
rapidity with which the parties reach agreement.

On the basis of the results of this research into the opinions of the ci-
gar industry's negotiators it can be concluded - so far as the aspects of
the bargaining relation which have been studied are concerned - that
what we have in the cigar industry may be typified as a mixed distri-
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butive and integrative manner of bargaining, in which integrative bar-

gaining behaviour is slightly predominant. Even in bargaining situa-
tions in which, to judge by the literature, distributive bargaining
behaviour might be expected, a preference for problem-solving bar-
gaining is found in the cigar industry. Some differences can, indeed,
be seen in collective bargaining about individual subjects, but this fur-
ther supports the study's central hypothesis that the subject about
which the parties negotiate is connected with the manner of collective
bargaining. For it has bccn iound that 'bargaining profiles' are most
integrative with respect to collective agreement purposals concerning
working conditions, job content and workers' participation and   -
considered as to the nature of the subjects - regarding proposals
with either advantages for both parties or advantages for employees
and hardly any or no disadvantages for employers.
We may further conclude from the bargaining profiles that bargain-
ing behaviour of the trade unions is generally somewhat more integra-
tive than that of the employers. With regard to this conclusion it has
to be appreciated that the research results from which the profiles have
been composed refer  to the negotiators' opinions about the collect-
ive agreement proposals of the employees' organisations. It has been
established that a difference exists between the view which a party has
of negotiations concerning its own proposals and that which it enter-
tains concerning the other party's. Each considers and feels that its
bargaining about its own proposals - at least so far as its own share in
the negotiations is concerned - is more definitely directed at problem-

solving.
There was little change in the employers' bargaining profile during
the period under review. The unions' bargaining profile showed a
tendency towards more distributive bargaining behaviour during the
second half of this period.
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86, 91, 129, 136, 137, 173, 202, 205, voorwaarden buiten collectieve

206, 211, 213-215, 221-223, 250-255, arbeidsovereenkomsten, 85
257, 261-265, 267-271, 282, 288, 290,
292

310



Wet van den 5den November 1936,
S. 639 E, houdende tijdelijke maat-
regelen betreffende de mechanisatie
in de sigarenindustrie, 91

Winst, 36, 38, 84, 149, 154, 214, 294
Winstdeling, 293, 294

Ziektewet, 94, 113, 118, 121
Ziektewetpremie, 119
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Onderwerp van onderhandeling ingedeeld naar: Jaar waarin het voorstel is inRediend     6

S6                                                                         (D
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1    UE    &    E    &    6    5    m    &    E    E       m:Sociaal beleidsgebied CS    boc    -    -   -    -    -    -    -    -    - - 9:
CONTINUITEIT VAN DE ARBEIDSPLAATS EN ANDERE WERKGELEGEN-
HEIDSASPECTEN. MS

ta
Verruiming van de mogelijkheid tot een arbeidsovereen-

komst van bepaalde duur B  I              x
Bevordering van deeltijdarbeid E I                x   3 
ARBEIDSVOORWAARDEN                                                                                                  

Inkomensontwikkeling                                                                                               %
Z

Afbouw van persoonlij ke toeslagen D I x
Waardevast maken van persoonlijke toeslagen AI        x
Koppeling aanbrengen in de ingangsdata van nieuwe lonen
en van sociale premies BI       x Individualisering van de beloning CI       X

8Ebeidsdyyr                                                                                                         

Aanpassing van de vakantiedagen-bepaling i.v.m. ver-

jaring van verlofrechten D I         * 8.
9Yer-ig                                                                                                              

Verandering van het systeem van ziektewetuitvoering                                                                %
(d.w. z. invoering van een eigen risico voor werkgever
en werknemer) D I x  x
Redactionele aanpassingen om c.a.0.-artikelen een-

W
-       duidiger te formuleren FIxx    x
W



W Vergemakkelijking van de mogelijkheid tot girale
Z loon/salarisbetaling BI     x

Geen opzegtermijn tijdens de proeftijd DI       x

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
ARBEIDSLNHOUD
RE EZEGGENSCHAP EN PARTICIPATIE
ALGWEEN EN DIVERSEN

Looptijd van de c.a.0. FI   x
Algemeen verbindend verklaring aanvragen EI       x
Verduidelijking van het begrip werknemer FI       x
Aanscherpinp van de vredesbepaling DI       x
Aanscherping van de clausule inzake
openbreking van de c.a.0. DI       x
AanscherpiIlg van de bepaling m.b.t.
verpl icht ingen  van de werknemer DI       x
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' W

9

i 1
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Sociaal beleidsgebied &    bo C - -  99

R:
CONTINUITEIT VAN DE ARBEIDSPLAATS EN ANDERE WERKGELEGEN-                                                         2.4
HEIDSASPECTEN.        ·                                                                                           E. 8

eM
Opneming in de c.a.o. resp. aanpassing van een/de                                                                   ES
bepaling m.b.t. inschakeling van organisatiebureaus A Ix X           (D  M

Opneming in de c.a.o. van een bepaling inzake fusie,                                       
                      ' 3

reorganisatie en sluiting AIx                                      Aanvrage van vergunning tot overwerk niet zonder

voorafgaand overleg met de vakbondsvertegenwoordiging C I x         %
Meer aangepaste arbeidsplaatsen voor partieel-leer- X
plichtigen en gedeeltelijk gehandicapten A   III           x

Afspraken over doorzichtiger maken van de interne
arbeidsmarkt binnen de onderneming d.m.

v. informatie

aan de ondernemingsraad CI   x
Opneming in de c.a.o. resp. verbetering van een/de                                                                 8

bepaling inzake aanstellings- en ontslagbeleid  met                                                                                                                                                                                                  (2
bijzondere aandacht voor op de arbeidsmarkt kwetsbare

groepen C   III               x   x  x                        i
Verplichting tot vacaturemelding C I     x x x        
Opneming in de c.a.o. van een bepaling inzake het via                                                             5.
de G.A.B.'s tewerkstellen van part-time krachten en
tijdelijke werknemers C I X X         6
Garanties voor resp. afspraken over behoud/uitbreiding
van het aantal arbeidsplaatsen A I     x x x   x   %
Afspraken over beperking van overwerk A   I                 x

Vroegtijdige inspraak van vakbonden en ondernemingsraadbij veranderingen van omvang en samenstelling van het
W
- personeelsbestand A   I                  x
/4



w       Informatie over investeringsplannen aan vakbonden en
Ch vakbondsvertegenwoordiging C    I                     x

Informatie over partieel leerplichtigen en

gedeeltelijk arbeidsgeschikten C   III                   x
Afspraken over regelmatige "doorlichting" van
de ondernemingen A   I                  x
Invoering resp. verbetering van een/de arbeids-
plaatsenovereenkomst over omvang en verdeling
van de werkgelegenheid, investeringsbeleid enz. A I XXX X
Beperking van het gebruik van uitzendkrachten A I X X
Opneming van een bepaling inzake deeltijdarbeid
resp. bevordering van deeltijdarbeid E I X X
Afspraken over bezetting van arbeidsplaatsen A I X X
Geen ontslag tenzij om in de persoon gelegen redenen A   I                     x      xx
Toestaan van overwerk alleen met toestenmling  van de
vakbondsvertegenwoordiging A   I                             xx
Hantering van een sollicitatiecode bij aanname
van personeel E I X X
Afspraken van een meerjarenbeleid m.b.t. arbeidsduur
en werkgelegenheid AI       x
Indienstneming van tijdelijk personeel slechts na
toestemming van ondernemingsraad c.q. vakbondsver-
tegenwoordiging A   I                     x             x
Ploegendienst en nachtdienst slechts na instemming van
de   vakbondsvertegenwoordiging c.q. ondernemingsraad A   I                        x         x
Uitbreiding van het aantal leer-arbeidsplaatsen A   III                                       x

Gelij ke behandeling van deeltij d-werkers en volle
tijd-werkers CI       x
Geen te hoge eisen stellen bij aanname van nieuwe
werknemers EI       x
Opneming in de c.a.o. van een algemene anti-discrimi-
natie-bepaling EI       x
Opheffing van voor de vrouw discriminerende c.a.0.-
bepalingen EI    x  x
Opvulling van tenminste de helft van de vacatures
door jongeren B   III                                       x



Bij vervulling van vacatures voorrang voor eigen
werknemers EI    x

ARBEIDSVOORWAARDEN

Inkomensontwikkeling

Voortzetting c.q. herstel van het systeem van prijs-
compensatie A I X X XX X XXXX

Vaststelling van een initiele loon/salarisverhoging A I x  x xx X X

Vaststelling  van een minimum   in   de prij scompensatie A III X         X X X X XXX

Vaststelling van een minimum bij  de initiele salaris/
loonsverhoging A   III   x               x

Verhoging   van de eindej aarsuitkering A I x  x x x x x X X

Verhoging van een minimum in de vakantietoeslag A III XXX XXXXXX

Vaststelling  van een maxirm.im  in  de prij scompensatie D   III x X X X X X

Vaststelling van een maximum bij de initiale salaris/
loonsverhoging D   III   x               x
Indeling van een aantal functies in hogere loongroepen      A    I    x
Afschaffing van de wachtdag bij ziekte voor het
productiepersoneel A II XXX
Verhoging van de toeslag voor overwerk op zaterdag A   Ix
Verlaging  van de vakvolwassen leeftij d   (in de laagste
loongroepen) A III XXX    X X X
Toekenning van het vakvolwassen loon aan gehuwde
kostwinners A   III   x

Mogelij kheid openen  voor een hogere ploegentoeslag A   Ixx
Invoering resp. verbetering van een/de afbouwregeling
voor ploegenwerkers die in dagdienst gaan werken A   Ix                x
Invoering veul een beloningssysteem op basis van functie-
classificatie A   I   xx          x
Invoeging in de loonlijn van een aantal loongroepen A   I       x
Aanpassing van de pensioenpremie-bedragen A   I       x
Verhoging van het loon voor gedeeltelijke kostwinners
van 18-21 jaar A   III       x

w Indexering van vloeren  in prij scompensatie en vakantie-
- toeslag A    III          x       x
-1



w       Loongaranties bij overgang van een premieloonfunctie
00 naar een vastgeldfunctie A    II       x

Vaststelling  van een nominaal bedrag  in  de prij scompen-
satie A I X X X X
Verwerking van de loontoeslag c.q. loonmaatregel in
de lonen A I X         X                     X

Vaststelling van een nominaal bedrag in initiele
loonsverhoging A   I           x             xxx
Regeling van salarisverhoging c.q. periodiekentoekenning
in geval van promotie CI  x    x
Verbetering van pensioenen en pensioenregeling A   I          x xxx X X
Geen loonverlies voor oudere werknemers bij overplaatsing
in een lagere functie                             ·          A   III           x           x
Aanbrengen van (loonsverhogende) correcties in de

prijscompensatie A   I              x      x
Wijziging van het systeem van prijscompensatie A   I           x      x
Bij arbeidstij dverkorting loonsuppletie   door de werkgever
als aanvulling op de uitkering door de bedrijfsvereniging   A I X X
Laten vervallen van de mogelijkheid van loonafbouw bij
functieverandering A   I                 x
Geen invloed van ziek-zijn op vakantietoeslag en einde-
jaarsuitkering A I X X
Afspraak over betaling van kostwinners A   III                       x

Verhoging van de ploegentoeslag A I X         X                     X

Uitbreiding van het aantal periodieken in de lagere
loongroepen A III X X
Verlaging van de leeftijdsgrens inzake bepaling van
geen loonverlies voor oudere werknemers bij overplaatsing
in een lagere functie A III X X
Structurele verhoging  van de vloer  in  de prij scompensatie A III                           x           x
Invoering c.q. verhoging van een/de toeslag voor bezwa-
rende werkomstandigheden A   I                             xxx
Afschaffing van de laagste loongroepen A   III                               x
Verdere tegemoetkoming door de werkgever in de premie en

het eigen risico van de ziektekestenverzekering voor niet-
verplicht-verzekerde werknemers A III X X
Invoering van een weduwnaarspensioen A   III                        x       x   x



Nadere afspraken over de wijze van periodiekentoekenning    A    I                       
             x

Aanvulling van het ziekengeld tot het volledige netto-
loon/salaris ten laste van de werkgever AI       x
Handhaving van de koopkracht (tot het modale inkomen) A III X X

Verhoging van de basislonen AI       x
Uitbreiding van de werkingssfeer van de toeslag voor
bezwarende werkomstandigheden AI        X
Compensatie voor verhoging van AOW-premie en aftoppings-
effecten A III            x
Waardevast maken van persoonlijke toeslagen AI       x

Verhoging van de pensioengrondslagen AI       x
Indeling van bedieningspersoneel aan compleetmachines

in een hogere loongroep
A    II                                         x

Loongaranties bij overplaatsing naar een lagere loongroep  A    I                            
            x

Verbreding van deelname aan de pensioenregeling AI       x

Verhoging van jeugdlonen A   III                                       x

Laten vervallen van extra pensioenbijdrage voor bepaalde

groepen beambten C    II                                       x

Vaststelling van een maximum in de vakantietoeslag D   III                                         x

Uitbreiding van het aantal periodieken AI        x

8rbeiQsdyyI

Uitbreiding van de basisvakantie c.q. het aantal vakan- A   Ix                 xxxxx
tiedagen
Vermindering van het aantal werkuren per week A Ix X X X X

Toekenning van extra verlofdagen aan resp. arbeidstijd-

verkorting voor oudere werknemers A III X         X X XXX   X

Uitbreiding van de regeling m.b.t. kort verzuim A I XX   XXXX

Vrijaf met behoud van loon op 5 mei A   I           x

Verlaging van de leeftijd voor deelname aan de senioren-
regeling

AIII x x xxxx

Verbetering van het recht op onderwijs voor niet-(parti-
eel) leerplichtige jongeren A   III               x

Vrijaf met behoud van loon op 1 mei A   I                  x          x

Verlaging  van de pensioengerechtigde leeftij d A III      x

        Invoering van betaald educatief
verlof A   I                     xxxx



  Mogelijkheid scheppen voor vrijwillig vervroegd
uittreden (VUS-regeling) A   III                       x
Extra verlof voor cursussen voor ouderen A III X   X

Vermindering van het aantal werkuren in ploegen- en
nachtdienst A   I                         x
Verlaging van de leeftijd voor deelname aan de VUS-
regeling

X X
A III X X X X

Uitbreiding van het aantal vakantiedagen voor jeugdigen A   III
Invoering c.q. verruiming van mogelijkheden tot het

opnemen van onbetaald verlof C I X   X

Extra verlofdagen op basis van leeftijd A   III                                       x

Extra verlofdagen voor jonge werknemers die een vak-
opleiding volgen A   III                                       x

9YeriS

Verhoging van de afdracht aan Steinkllhlerfonds A   III   x

Vastlegging in de c.a.o. van de uitkering bij overlijden C I x
Vastlegging van salaris/loonbedragen ook per vier weken C I      x

Studie m.b.t. c.q. concretisering van harmonisatie en
integratie van arbeidsvoorwaarden EIxxx X X
Gelij kschakeling  van het vakantiejaar  aan het kalenderjaar C I      x

Redactionele wiJ ziging  van  de c.a.0. -bepaling betreffende
de onderverdeling van de vakantiedagen F I x
Vastlegging van de verplichting van de werkgever tot het
verstrekken van periodieke informatie over pensioenrege-

ling en pensioenrechten C I x
Redactionele aanpassing m.b.t. het recht op loon naar
tijdsevenredigheid (voor partieel-leerplichtigen) C   III   x

Aanpassing van de premiegrens ziektewet en andere gebrui-
kelij ke redactionele aanpassingen FIxxxxxxxxx
Aanbeveling inzake inkomensverhoging voor het niet onder
de c.a.o. vallende personeel C    II   x

Mogelijkheid van individuele vaststelling van de aaneen-
gesloten vakantie A I XX X XXX
Ontslag tijdens proeftijd met inachtname van een opzeg-

tennij n CI x



Interpretatie inzake het artikel m.b.t. kort verzuim

in  geval van huwelijk  van de werknemer CI x
Aanbrengen van verduidelijking in de bepaling m.b.t.

het Steinkithlerfonds C   III       x

Compensatie voor overwerk in vrije tijd CI     x
In de c.a.o. geen loonbedragen lager dan het wettelijk

minimumloon C   III           x       x

Collectieve verlofdag(en) vervangen door individuele
verlofdag(en) c.q. vermindering van het aantal collec-

tieve vakantiedagen A    I                   x          xxx

Vaststelling van inhaaluren na overleg met vakbonds-

vertegenwoordiging
C    I                      x

Niet-voortzetting resp. afschaffing van de splitsing

ziektewetpremie
F    II                   X       X

Toepassing van nieuwe c.a.0.-afspraken voor boven -
c.a.0.-ers C I I X X X X XX

Implementatie van afspraken m.b.t. functieclassificatie     C    I                        x

Compensatie van overwerk in vrije   tij d  of  geld  naar
keuze van de werknemer CI    x

Harmonisatie van opzegtermijnen en ontslagbepaling E I X X

Laten vervallen van de beperking tot splitsing van C    I
snipperdagen                                                           

                       x

Herwaardering van leidinggevende functies A    II                               x   x   x

Verkorting van de periode tussen verlof-aanvrage en

verlof CI      x

Studie c.q. concretisering van de afspraken m.b.t. her-

structurering van het loongebouw E I X X

Wettelijke verplichtstelling van de pensioenregeling A    Iaanvragen                                                              
                                   X

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Opneming in de c.a.o. van een resp. verbetering van de

bepaling betreffende veiligheid, gezondheid en milieu
van de arbeidssituatie C I x X X X

W
W
-



        Verbod van tariefwerk voor oudere
werknemers A III X         X         X

Overzetting van premiewerkers op vast geld c.q.
afschaffing van tariefwerk A II X X
Opneming in de c.a.o. van de verplichting tot perio-
dieke medische keuring CI  x
Afschaffing van de verplichting tot overwerk voor
oudere werknemers C   III           x
Afschaffing van de verplichting tot ploegendienst
voor oudere werknemers C III X X
Bevriezing van premieverdiensten A    II                   x
Informatie over periodieke medische keuringen C    I                     x

Bepaling in de c.a.o. over werkoverleg EI    X
Verlaging van de leeftijdsgrens inzake bepaling m.b.t.
overwerk voor oudere werknemers C   III                       x
Maatregelen i.v.m. een aanvaardbaar geluidsniveau AI      x
Infonnatie over namen en gezondheidsrisico' s  van  che-
mische stoffen welke worden gebruikt CI      x
Maatregelen inzake het terugdringen van het ziekte-
verzuim EI      x

ARBEIDSINHOUD

Regelmatige bijstelling van functiebeschrijvingen C I X X
Jaarlijkse herziening van functiebeschrijvingen en in-
formatie daarover aan de werknemer CI       x

MEDEZEGGENSCHAP EN PARTICIPATIE

Wijziging van de c.a.0.-bepaling m.b.t. de fabrieks-
commissie C   III   x

Deelname van de Belgische vakbonden aan het c.a.0.-
overleg C   III   x

Invoering van een arbeidsreglement per onderneming i.p.v.
het verouderde fabrieksreglement C I x
Vastlegging van de verplichting van de werkgever om aan
buitenlanders (een samenvatting van) de c.a.o. in diens
landstaal te verstrekken C   III   x



Opneming in de c.a.o. van een resp. aanpassing van het
artikel betreffende (uitgangspunten van) sociaal beleid
in de onderneming E I x X X
Openheid inzake de hoogte en de structuur van de inkomens
van het niet-c.a.0.-personeel, de commissarissen en de
externe adviseurs C    II       x

Openheid van inkomens van alle medewerkers CI  x
Verbetering van de faciliteiten t.b.v. het vakbondswerk
in de onderneming A III X X X   X

Opneming in de c.a.o. van een bepaling betreffende een
sociaal jaarverslag                                         C    I                x
Openbaarheid van functie-inkomens C    I                      x

Afspraak over controle door de ondernemingsraad op de be-
stemming van geldelij ke overheidssteun  aan de onderneming       C           I                                                    x
Bij ontslag mogelijkheid scheppen van voorafgaand gesprek
tussen betrokkene en vakbondsvertegenwoordiging C    I                      x

Aanpassing van de bepaling inzake bescherming van vak-
bondskaderleden C   III                       x
Aandacht in het personeelsbeleid in de onderneming voor
buitenlandse werknemers E   III                       x
Meer aandacht voor de vrouw in het productieproces E III X   X

Laten vervallen van de beinvloedingsmogelijkheid van de
werkgever op de benoeming van vakbondsvertegenwoordigers C   III                                       x

ALGEMEEN EN DIVERSEN

Looptijd van de c.a.0. F I XXX XX X X X X
Uitbreiding van de werkingssfeer van de c.a.0. F II X         X         X

Regeling m.b.t. geschillen EI x
Bepaling inzake de Commissie van Overleg en Samenwerking    E    I        x
Automatische beaindiging van de c.a.o. aan het einde
van de contractperiode FI  x
Verlenging van de c.a.o. met 6 maanden F    I                  x

Voortgang van het werk van de studiecommissie EI   x
Regeling m.b.t. het Steinkilhlerfonds uit de c.a.o. en
onderbrengen in een aparte overeenkomst C III X XW

tj       Opneming in de c.a.o. van actuele notulaire
besluiten FI     x



Bijlage 3.

De Nederlandse sigarenindustrie bestaat in 1983 uit 24 ondernemingen.

Zelfstandig zijn:
- Agio Sigarenfabrieken N.V. te Duizel.
Met deze N.V. zijn gelieerd de ondernemingen:
- Panter Sigarenfabrieken B.V. te Veenendaal en

- Sigarenfabriek Smit en ten Hove B.V. te Kampen, welke
beide tot medio 1983 Douwe Egberts Sigaren B.V. vormden.

- Cadena Claassen B.V. te Hapert.

- de met elkaar verbonden ondernemingen:
- Carl Upmann Sigarenfabrieken te Utrecht en
-   B.V. Sigarenfabriek Denova te Utreclit.

- Hofnar Sigarenfabrieken B.V. te Valkenswaard.

- B.V. Willem II Sigarenfabrieken te Valkenswaard.

Als dochteronderneming verbonden danwel anderszins gelieerd met
Willem II zijn:
- Hudson Sigarenfabrieken B.V. te Roosendaal

- Jasneva Sigarenfabrieken te Valkenswaard
- Karel I Sigarenfabrieken B.V. te Valkenswaard- Paladijn Sigarenfabrieken  B.V.·- te Valkenswaard

De Willem II groep maakte tot voor kort deel uit van Consolidated

Cigar Company (V.S.), dat eigendom was van Gulf + Western Ltd. (V.S.).
Via een zogenaamde management buy out is Willem II weer zelfstandig
geworden en in handen gekomen van Nederlandse aandeelhouders.

Onderdeel van buitenlandse concerns zijn:
- Elisabeth Bas Sigarenfabrieken B.V. te Boxtel en
- La Paz Sigarenfabrieken B.V. te Boxtel,

welke bedrijven eigendom zijn van Svenska Tobaks Aktiebolaget (Zweden) .

- Ritmeester Sigarenfabrieken B.V. te Veenendaal.
Met deze onderneming zijn verbonden:
- Sigarenfabriek Oud Kampen B.V. te Kampen en- Sluis' Verenigde labaks- en Sigarenbedrij ven te Kampen.

Ritmeester en de met deze onderneming verbonden bedrijven behoren
aan Gallaher Ltd. (Engeland), dat weer onderdeel is van American
Brands Inc. (V.S.).

- Schimmelpenninck Sigarenfabrieken B.V. te Wageningen, onderdeel van
Brinkmann Holding (W. Duitsland), welke onderneming eigendom is van
Rothmans International Ltd. (Engeland).

- Velasques Sigarenfabrieken N.V. te Eersel en
- Henri Wintermans Sigarenfabrieken B.V. te Eersel,

welke bedrij ven onderdeel vormen van British American Tobacco  Co.
Ltd.  (Engeland) .
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De grotere Nederlandse ondernemingen hebben in Belgie gevestigde

nevenbedrijven, die voornamelijk als toeleveringsbedrijven voor
de in Nederland werkende fabrieken produceren, de zogenaamde

loonveredeling. Daarnaast hebben sommige bedrij ven ook nevenvesti-
gingen in andere landen (o.a. Ierland en Malta).

De 20 genoemde Nederlandse sigarenfabrieken zijn lid van de Neder-
landse Vereniging voor de Sigarenindustrie.

Daarnaast opereren in Kederland nog 4 sigarenfabrieken (deels als

producent en verkoopmaatschappij deels uitsluitend als handelsonder-

neming),  die niet zijn aangesloten bij  de N.V.S.
Dc N.V.S.-leden vertegenwoordigen ruim 90% van de omzet van sigaren
op de Nederlandse markt. Zij nemen verder nagenoeg 100% van de export
voor hun rekening.

Bronnen:

- Izaks, B., Sigarenindustrie, in: Het Financieele Dagblad, nr. 259,

d.d. 24 december 1981, p. 2.

- Tobacco Reporter for the International Tobacco Industry,

volume 107 number 4, april 1980.

- Tobacco Reporter, Interconnecting Interests of Major Tobacco
Manufacturers, 13th Edition, 1981.

- World Tobacco Directory, 27th Edition, London, International
Trade Publications Ltd., 1979.

- Persbericht van Schimmelpenninck Sigarenfabrieken B.V.
d.d. 5-4-1982.

- Informatie van het N.V.S.-secretariaat.
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Bijlage 4.

Aantal ondernemingen in de sigarenindustrie in Nederland:

1973 1982

niet-lid N.V.S.                            7             4

N.V.S.-lid                                22            20

Totaal                                    29            24

(teldatum: 1 oktober)

Aantal werknemers van deze ondernemingen:

1973 1982

niet-lid N.V.S. 114            92

N.V.S.-lid:

werknemers in dienst van de
Nederlandse vestiging 5.677 2.492

werknemers in dienst van de

Belgische vestiging 3.138 1.755

werknemers in dienst van

vestigingen in andere landen             -             642

Totaal 8.929 4.981

(teldatum: 1 oktober)

Bronnen: - Jaarverslag van de N.V.S. over 1973, p. 49 - 59.

- N.V.S.-brief d.d. 17-12-1982 betreffende de
personeelssamenstelling per 1 oktober 1982.

- Informatie over 1982 van het N.V.S.-secretariaat

en van de Bedrijfsvereniging voor de Tabakverwerkende
Industrieen.
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Bijlage 5.

De arbeidsintensiteit van de sigarenindustrie kan worden ontleend
aan het onderstaande kostenoverzicht.

Kosten 1939 1949 1958 1973 1982

Algemene kosten 14,3 9,7 16,8 25,2 24,7

Fournituren en

verpakkingskosten 8,0 8,6 10,5 11,5 13,0

Tabakskosten 25,9 54,8 42,4 19,6 19,5

Loonkosten 51,8 26,9 30,3 43,7 42,8

Fabriekskostprijs 100,0% 100,01 100,0% 100,0% 100,0%
(excl.accijns, O.B./
B.T.W., handels-
marges, bedrijfs-
resultaat)

Bronnen:

- Brands, J., De echte Hollandse sigaar, in:
Economisch Statistische Berichten, 35e jaargang nr. 1710, p.133-136.
(procentuele kostenopbouw   in   1939  en   1949)

- Algemene gegevens over de NEDERLANDSE SIGARININDUSTRIE,
Utrecht, Verbond van Sigarenfabrikanten in Nederland,
april 1960, p. 7.(procentuele kostenopbouw in 1958)

- Boomen, A.H.E.M. van den, Verkenning omzet-, kosten-, en rentabi-
liteitsontwikkeling in de Nederlandse sigarenindustrie in de jaren
1970 t/m 1975, Eindhoven 1976, p. 38. (procentuele kostenopbouw
in 1973)

- Resultaten kwartaalsgewijze rendementsenquBte in de Nederlandse
sigarenindustrie over 1982. (procentuele kostenopbouw in 1982)
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Bijlage 6.

Onderzoek naar de meningen van onderhandelaars in de sigarenindustrie
over enige aspecten van de onderhandelingsrelatie.
In dit onderzoek   zijn aan onderhandelaars van werkgeverszij de  en  van
werknemerszijde een aantal vragen gesteld. De vragen en de onderwerpen,
waarop deze vragen betrekking hadden, worden in het onderstaande ver-
meld.

Vragen aan onderhandelaars van werkgeverszij de

1. Is het standpunt van de eigen onderhandelingsdelegatie dat met be-
trekking tot dit onderwerp is vastgesteld, tijdens de loop van de

c.a.0.-onderhandelingen nog bijgesteld in de richting van de we-
derpartij?

a) Ja
b) Neen

Zo ja:
116FHEeft deze toenadering tot het standpunt van de wederpartij
plaatsgevonden?

a) op eigen beslissing van de onder-
handelingsdelegatie

b) na raadpleging c.q. beslissing
van de achterban

c) onder druk van c.q. vanwege de
argumenten van de wederpartij

2.   Is  er  bij het begin  van de onderhandelingen sprake geweest  van
een binnen de eigen onderhandelingsdelegatie afgesproken maximaal
aanbod met betrekking tot het c.a.0.-voorstel inzake dit onderwerp?

a) Ja
b) Neen

Zo ja:
Men7BJn zich voorstellen dat binnen de eigen onderhandelingsdele-
gatie de standpunten ten aanzien van bovenvermeld c.a.0.-voorstel

uiteenlopen. Wanneer men deze verschillende opvattingen niet wil
laten blijken aan de wederpartij, kan het sluiten van een com-
promis een oplossing zijn.
Is er met betrekking tot dit onderwerp binnen de onderhandelings-
delegatie een compromis gesloten ten aanzien van de presentatie
van het gezamenlij ke standpunt?

a) Ja
b) Neen

3. Op welke manier is ten aanzien van dit onderwerp informatie ver-
strekt aan de onderhandelingsdelegatie ter andere zijde?

De informatie-overdracht geschiedde:

a) zo volledig mogelijk

b)   beperkter dan mogelij k  was
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4.  Op  welke  wij ze is aangaande dit onderwerp tussen de onderhande-
lingsdelegaties informatie uitgewisseld?
De informatie-uitwisseling gebeurde:

a) zo nauwkeurig en objectief mogelijk

b) op een selectieve manier

5. Hoe beoordeelt u het oorspronkelijk ingediende c.a.0.-voorstel
(als bovenvermeld) inzake dit onderwerp?
liet   oorspronkel ij ke c.a.0. -voorstel betreffende dit onderwerp:

a) ging te ver c.q. was te hoog

b) was billijk en evenwichtig

c) ging niet ver genoeg c.q. was te laag

6. Welke is het belangrijkste argument, op grond waarvan het c.a.0.-
voorstel aangaande dit onderwerp gewoonlijk tijdens de onderhan-
delingsbij eenkomsten is verdedigd?
In  hoofdzaak   is dit onderwerp   tijdens  het c.a.0. -overleg beargu-
menteerd vanuit:

a) de vergelijking van de positie van de
de sigarenindustrie ten aanzien van
dit onderwerp met de positie terzake
in andere bedrijven en/of bedrijfs-
takken

b)   de inhoudelij kheid  van het betreffen-
de onderwerp

c) een ander argument,
te weten: - - - - - - - - - - - - - -
- - -   -     - - - - - -   - - - - -

7. Welke van de twee onderstaande stellingen is ten aanzien van de

c.a.0.-onderhandelingen betreffende dit onderwerp het meest van
toepassing?

a) Na een afweging van enerzijds de ef-
fecten van eventuele acties van vak-

bondszijde en anderzijds de gevolgen
van inwilliging van de vakbondseisen
zijn de werkgevers tot een grotere
toegeeflijkheid aangaande dit onder-
werp gekomen.

b) Vanwege de eigen merites van dit on-
denverp is door partijen gezocht naar
een aanvaardbare oplossing terzake.

8. Welke factor heeft naar uw mening in de c.a.0.-onderhandelingen
uiteindelijk de doorslag gegeven ten aanzien van de overeenstem-
ming inzake het c.a.0.-voorstel betreffende dit onderwerp?
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a) In laatste instantie is macht de be-
slissende factor geweest voor het be-
reiken van overeenstemming.

b) Niet de machtsfactor is bepalend ge-
weest voor het resultaat, maar argu-
menten hebben geleid tot wilsovereen-
stemming.

c) Een andere factor heeft de doorslag
gegeven, te weten: - - - - - - - - -
------------------

9. Hoe beoordeelt u de machtsverhoudingen tussen de c.a.0.-partijen
in de sigarenindustrie ten aanzien van het bereiken van overeen-

stemming over dit onderwerp?

a) Betreffende dit onderwerp is er sprake
van een machtsoverwicht van de vak-
bonden.

b) Aangaande dit onderwerp kan men spreken
van een machtsoverwicht van de werk-
gevers.

c) 'Nn aanzien van dit onderwerp is er
sprake van een machtseverrwicht tussen
de partijen.

d) Met betrekking tot dit onderwerp kan
men niet spreken in termen van machts-

posities.

Vragen aan onderhandelaars van werknemerszijde

1. Is het standpunt van de eigen onderhandelingsdelegatie dat met
betrekking tot dit onderwerp is vastgesteld, tijdens de loop van

de c.a.0.-onderhandelingen nog bijgesteld in de richting van de
wederpartij?

a) Ja
b) Neen

Zo ja:
IEFTEeft deze toenadering tot het standpunt van de wederpartij
plaatsgevonderi?

a) op eigen beslissing van de onder-
handelingsdelegatie

b) na raadpleging c.q. beslissing van
de achterban

c) onder druk van c.q. vanwege de argu-
menten van de wederpartij
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2. Is er bij het begin van de onderhandelingen sprake geweest van
een binnen de eigen onderhandelingsdelegatie afgesproken minimaal
te bereiken resultaat met betrekking tot het c.a.0.-voorstel inzake

dit onderwerp?

a) Ja
b) Neen

Zo ja:
NIBirlarn zich voorstellen dat binnen de eigen onderhandelingsdele-
gatie de standpunten ten aanzien van bovenvermeld c.a.0.-voorstel

uiteenlopen. Wanneer men deze verschillende opvattingen niet wil
laten   blij ken   aan de wederpartij,    kan het sluiten  van een compro-
mis een oplossing zijn.
Is er met betrekking tot dit onderwerp binnen de onderhandelings-
delegatie een compromis gesloten ten aanzien van de presentatie
van het gezamenlijke standpunt?

a) Ja
b) Neen

3. Op welke manier is ten aanzien van dit onderwerp informatie ver-
strekt aan de onderhandelingsdelegatie ter andere zijde?
De informatie-overdracht geschiedde:

a) 'zo volledig mogelijk

b) beperkter dan mogelijk was

4.  Op  welke  wij ze is aangaande dit onderwerp tussen de onderhandelings-
delegaties informatie uitgewisseld?
De informatie-uitwisseling gebeurde:

a) zo nauwkeurig en objectief mogelijk

b) op een selectieve manier

5. Hoe beoordeelt u het oorspronkelijk ingediende c.a.0.-voorstel
(als bovenvermeld) inzake dit onderwerp?
Het oorspronkelijke c.a.0.-voorstel betreffende dit onderwerp:

a) ging te ver c.q. was te hoog

b) was billijk en evenwichtig

c) ging niet ver genoeg c.q. was te laag

6. Welke is het belangrijkste argument, op grond waarvan het c.a.0.-
voorstel aangaande dit onderwerp gewoonlijk tijdens de onderhan-
delingsbijeenkomsten is verdedigd?
In hoofdzaak is dit onderwerp tijdens het c.a.0.-overleg beargu-
menteerd vanuit:

a) de vergelijking van de positie van de
sigarenindustrie ten aanzien van dit

onderwerp met de positie terzake in
andere bedrijven en/of bedrijfstakken
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b) de inhoudelijkheid van het betreffen-
de onderwerp

c)    een ander argunent,
te weten: - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Welke van de twee onderstaande stellingen is ten aanzien van de

c.a.0.-onderhandelingen betreffende dit onderwerp het meest van
toepassing?

a) De werkgevers zijn - zo nodig door
middel van (dreiging met) vakbonds-
acties - gebracht tot een grotere
toegeeflijkheid aangaande dit onderwerp.

b) Varrwege de eigen merites van dit on-
derwerp   is door partij en gezocht  naar
een aanvaardbare oplossing terzake.

8. Welke factor heeft naar uw mening in de c.a.0.-onderhandelingen
uiteindelijk de doorslag gegeven ten aanzien van de overeenstemming

inzake het c.a.0.-voorstel betreffende dit onderwerp?

a) In laatste instantie is macht de be-
slissende factor geweest voor het be-
reiken van overeenstemming.

b) Niet de machtsfactor is bepalend ge-
weest voor het resultaat, maar argu-
menten hebben geleid tot wilsovereen-
stemming.

c) Een andere factor heeft de doorslag
gegeven, te weten: - - - - - - - - -
--------------- -

9. Hoe beoordeelt u de machtsverhoudingen tussen de c.a.0.-partijen
in de sigarenindustrie ten aanzien van het bereiken van overeen-

stemming over dit onderwerp?

a) Betreffende dit onderwerp is er sprake
van een machtsoverwicht van de vak-
bonden.

b) Aangaande dit onderwerp kan men spre-
ken van een machtsoverwicht van de
werkgevers.

c) Ten aanzien van dit onderwerp is er
sprake van een machtseverrwicht tussen
de partijen.

d) Met betrekking tot dit onderwerp kan
men niet spreken in termen van machts-

posities.
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Onderwerpen waarover de vragen zijn gesteld

C.a.0.-voorstellen uit de onderhandelingen 1973:

I WERKNEMERS VAN 55 JAAR BEHOEVEN NIET MEIER IN TARIEF OF PREMIE TE
WEAKEN,   MET   BEIDUD  VAN HEr NORMALE INKCMIN.
GEEN INK(MENSVERLAGING BIJ OVERPLAATSING IN EEN ANDERE FUNCTIE-
GROEP.

II IN HEr KAI)ER VAN EEN SENIORENREGELING WORM EEN KORTERE WER EEK
VOOR OUDERE WERKNEMERS  VOORGESTELD.
EEN   SCHEMA WAS BIJGEVOE(ID,   WAARIN   EEN  ARBEIDSDUURVERMINDERINC   WAS
VERMELD VAN EEN J UUR VOOR WERI EMERS VAN 55 JAAR OPLOPEND TOI
5   UUR   VOOR   WERKNI3{ERS   VAN    64   JAAR.

III   INKOMENSVERHOGING  VOOR  HET NIET ONDER  DE C.A.0. VALLENDE PERSONEEL.
AANSLUITEND BIJ DE AANBEVELING IN DE SOCIALE OVEREINKOMST CM ENER-
ZIJDS EXIRA AANDAan' AAN DE LAAGSIBErAALDEN TE BESTEDEN EN ANDER-
ZIJDS (31 DE VElBEIERING VAN HOGERE INK[MENS TE BEPERKEN, GAAN
WIJ ER VAN UIT - ALDUS DIT C.A.0.-VOORSIEL-, DAT DE OVEREENGEKOMEN
VERHOGINGEN ZULLEN GELDEN VOOR ALLE INKCMENSIREKKERS IN DE ONDER-
NEMINGEN.   IN DE EERSTE EN TWEEDE HELFr  VAN 1973 ZULLEN  AAN  DE
ONDEDIEMINGSRADEN GEGEVENS VERSTREKT DIENEN TE WORDEN OVER DE
TOEPASSING VAN DE SALARISVERHOGINGEN PER 1-1-1973 EN PER 1-7-1973,
GESPLITSr NAAR DE INITIeLE VERHOGING EN EVENIUELE PERIODIEKEN.
DEZE GEGEVINS DIENEN GEPAARD  TE  GAAN  MET EEN ACCOUNTANTSVERKLARING.

IV OPNEMEN IN DE C.A.0. VAN EEN BEPALING VERBAND HOUDEND MET FUSIE,
REORGANISATIE, SLUITING.
Een uitgewerkte tekst ter zake was bijgevoegd. (zie bijlage 7)

V OPNEMEN IN DE C.A.0. VAN EEN BEPALING BEIREFFENDE SOCIAAL BELEID.
Een tekstvoorstel ter zake was bijgevoegd (zie bijlage 8)

C.a.0.-voorstellen uit de onderhandelingen 1978:

I   INVOERING  DIT  JAAR  VAN EEN MAXIMUM  IN DE PRIJSCCMPENSATIE.
DEZE DIENT PER 1% TE WORDEN GESTELD OP f 500,-- RESP. f 600,--
OP JAARBASIS.

II VRIJWILLIG VERVROEGI) UITIREDEN UIT HEr ARBEIDSPROCES MDGELIJK
MAKEN VOOR 63- EN 64-JARIGEN, ANALOOG AAN ELDERS LOPENDE EXPERI-
MENTEN.

III VASILEGGING VAN EEN ARBEIDSPLAATSENOVEREENKCMSr WAARIN DE CMVANG,
DE  VERDELING  EN DE KWALITEIT  VAN DE WERKGELEGENHEID  ETC.   IS  VASI-
GELEGI). ER DIENT GESTREEFI) TE WORDEN NAAR MINIMAAL CONrINUERING
VAN HET AANrAL ARBEIDSPLAATSEN   IN DE ONDERNEMING (IN).

IV IAANPASSING VAN DE C.A.0. BEIREFFENDE DE BEPALING INZAKE SOCIAAL
BELEID   IN DE ONDERNEMING.
Een tekstvoorstel was bijgevoegd. (zie bijlage 9)

C.a.0.-voorstellen uit de onderhandelingen 1980:

I HET IS WENSELIJK TE KCMEN TOI' EEN HERZIENING VAN DE LOONSIRUCIUUR
IN DE SIGARENINDUSTRIE. DE KOMENDE JAREN ZAL ER EEN VERBEIERING
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VAN DE BELONING VOOR INCONVINIeNIEN  ALS INSPAIVNENDE HOUDING,
WERKOMSTANDIGHEDEN, PERSOONLIJK RISICO, DIENEN PLAATS TE VINDEN.
EEN SIRUCIURELE AANPAK VAN DE BELONING VIA EEN WIJZIGING IN HEr
FUNCTIECLASSIFICATIESYSTEEM IS NOODZAKELIJK.

I I   UITBREIDING  VAN HET AANTAL PERIODIEKEN   IN DE LAGERE LOONGROEPEN.

III DOOR VELE WISSELINGEN IN DE ORGANISATIES WORDT EEN REGELMATIGE
TOETSING VAN FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN AAN DE FEITELIJKHEID WENSELIJK
GEACHT.

IV VERBETERING VAN DE ARBEIDSPLAATSENOVEREENKOMST. HEr OVERLEG OVER
BEHOUD VAN WERKGELEGENHEID EN HERVERDELING VAN IVERK DIENT TE
WORDEN UITGEBREID.

V DE WERKGEVERS ZULLEN ALLE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING EN DE
VAKORGANISATIES INFORMEREN OVER DE NAMEN EN GEZONDHEIDSGEVAREN VAN
CHEMISCHE STOFFEN, DIE IN DE ONDERNEMING ALS GROND- EN HULPSTOFFEN
WORDEN GEBRUIKT.

VI DE VROUW IN HET ARBEIDSPROCES VERDIENT MEER AANDACHT. ZIJ KAN EN
MAG NIET ENKEL GEZIEN EN BEHANDELD WORDEN ALS DE EENVOUDIGE PRO-
DUKTIEkRACHr, GOEDKOOP EN GEMAKKELIJK TE LOZEN. WIJ DRINGEN ER
MET KLEM OP AAN OM DE BEGELEIDING VAN DE VROUW IN HET ARBEIDS-
PROCES, HET SCHEPPEN VAN PROMGFIEKANSEN IN TE PASSEN IN HET SOCIAAL
BELEID VAN DE ONDERNEMING, ZODAT VROUWEN NIET ENKEL OP PAPIER,
MAAR OOK IN DE PRAKTIJK TOT VOLWAARDIGE WERKNEMERS WORDEN.

C.a.0.-voorstellen uit de onderhandelingen vanaf 1 april 1982:

I DE 1\ERKGEVER DIENT VERPLICHT TE WORDEN OM EENMAAL PER JAAR DE
FUNKTIEOMSCHRIJVING OPNIEUW TE BEKIJKEN. BOVENDIEN DIENr DE WERK-
NEMER  IN HET BEZIT TE WORDEN GESrELD  VAN ZIJN FUNKTIEBESCHRIJVING.

II DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING IS 'IHANS GEBASEERD OP ART. 24
VAN DE C.A.0., TERWIJL NAAR ONZE MENING EEN DEELNEMING BERUSTEND
OP DE WET "VERPLICHTE DEELNEMING IN DE BE)RIJFSPENSIOENFONDSWET'
VAN TOEPASSING ZOU MOEI'EN ZIJN. WIJ ST'ELLEN U VOOR ALS PARTIJEN
BIJ DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID DEZE VER-
PLICHTSTELLING AAN TE VRAGEN.

III ARTIKEL 7 BETREFFENDE DE AANSTELLING ETC. ZODANIG WIJZIGEN, DAT
EEN WERKGEVER ALLEEN NA UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING VAN DE VAK-
BONDSVERTEGENWOORDIGERS IN HET BEDRIJF, WERKNEMERS VOOR BEPAALDE
TIJD IN DIENST MAG NEMEN.

IV VOORGESTELD WORDT OM LID 3 VAN ARTIKEL 30 BETREFFENDE DE VAK-
BONDSVERTE(ENIMOORDIGING TE SOCRAPPEN, DAT LUIM: "DE LEDEN EN DE
EVENIUELE PLAATSVERVANGENDE LEDEN VAN DE VAKBONDSVERTEGENWOORDIGING
WORDEN GEKOZEN UIT EN DOOR DE IN HET BEDRIJF WERKZAME LEDEN VAN
DIE VAKBONDEN, WELKE PARTIJ ZIJN BIJ DEZE C.A.0..TIJDIG VOOR DE
VERKIEZING ZAL DE LIJST MEI KANDIDATEN AAN DE WERKGEVER IRDEN
VOORGELEGI) DIE EVENIUELE BEZWAREN TEGEN DE VOORDRACHr ENBAAR KAN
MAKEN. DE ZITTINGSPERIODE VAN DE VAKBONDSVERTEGEMVOORDIGING IS
3  JAAR".
(Toelichting:de vakbonden hebben bezwaren tegen de beinvloedings-
mogelijkheid van de werkgever).
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V INDIVIDUALISERING VAN DE BELONING, WAARDOOR AAN DE BELONINGSSI-
TUATIE  VAN DE INDIVIDUELE WERI*IMER  MEER RECHr GEDAAN  WORDT.   DIT
KAN FORDEN BEREIKr DOOR INVOERING VAN BIJVOORBEELD HET PROCAL-
SYSIEEM DAT AAN DE HUIDIGE BELONINGSFAKI'OREN, ZOALS LEEFrIJD,
FUNKTIE E.D., ANDERE BELONINGSELEMENTEN TOEVOEGT ZOALS FUNKTIE-
BEHEERSING, FUNKTIEVERVULLING, POTENTIEEL, ORGANISATORISCHE MEER-
WAARDE, ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, E.D.
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Bijlage 7.

Fusie, reorganisatie, sluiting.

1. De werkgever die overweegt
- een fusie aan te gaan
-  een  bedrij f of bedrij fsonderdeel te sluiten  en/of
-   de personeelsbe zetting ingrij pend te reorganiseren,
zal  bij het nemen  van   zij n beslissing de sociale consequenties
betrekken.

2.a.I n verband daarmede   zal de werkgever zo spoedig mogelijk,   mede
gezien het hierna volgende, de v.v. en de w.v. inlichten over
de overwogen maatregelen. Uiterlijk een week hierna zullen de
ondernemingsraad en de werknemers hierover door de werkgever
worden ingelicht.
In overleg met de v.v. kan van deze termijn worden afgeweken.

Tot aan het tijdstip van informatie aan de ondernemingsraad
zullen de werkgever, de v.v. en de w.v. de geheimhouding over
de overwogen maatregelen in acht nemen.

b. Daarna zal de werkgever de overwogen maatregelen en de daaruit
eventueel voor de werknemers of een aantal werknemers voort-

vloeiende gevolgen bespreken met de v.v. en de w.v., alsmede
met de ondernemingsraad, teneinde deze in de gelegenheid te
stellen hun zienswij ze naar'voren te brengen en hierdoor   (even-
tueel) de beslissing van de werkgever te beinvloeden.

De werkgever zal de resultaten van dit beraad mededelen aan de
Raad van Commissarissen dan wel aan de daarmee vergelijkbare
beleidsinstantie.

c. Mededelingen van de werkgever over fusies en afspraken met de
v.v. met betrekking tot de voorwaarden waarop reorganisaties en

sluiting  van een bedrij f of bedrij fsonderdeel tot stand zullen
komen, zullen op verzoek van de v.v. schriftelijk worden vast-
gelegd.

3. Indien de hierboven genoemde gevolgen voor de werknemers of een
aantal werknemers zijn te verwachten, zal de werkgever in overleg

met de v.v. en de w.v. een sociaal plan opstellen waarin wordt
aangegeven met welke belangen van de werknemers in het bijzonder
rekening dient te worden gehouden en welke voorzieningen in ver-

band daarmede kunnen worden getroffen.
In verband hiermede zal, indien de v.v. zulks verzoeken, hierbij
tevens het inficht van het betreffende G.A.B. worden gevraagd in-

zake de plaatsbaarheid van de betrokken werknemers.
Ingeval te verwachten is dat daarbij beeindiging van het dienst-

verband zal plaatsvinden in een omvang die gevolgen heeft voor
de plaatselijke arbeidsmarkt, zal in het overleg tussen de werk-

gever, de v.v. en de w.v. de vraag worden betrokken of het wense-
lijk is terzake advies van de betreffende regionale raad voor de

arbeidsmarkt te vragen.

4. Ten aanzien van dit sociaal plan verdienen de volgende onderwerpen
de aandacht:

a. Ingeval herplaatsing binnen de onderneming of het concern mo-
gelijk is o.a.:
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- her-, om- en bijscholing
- verhuizing
- overgang van pensioenverzekering en ziektekostenverzekering
- afwikkeling van verleende voorschotten en leningen
- studiekostenregelingen
- huurwoningen
- gratificatie- en winstdelingsregelingen
- loon- of salaris-afbouwregelingen.

b. Ingeval beaindiging van het dienstverband onvermijdelijk is o.a. :

- verzuim voor sollicitatie
- reiskosten voor sollicitatie

- bemiddeling bij andere werkgevers
- inschakeling van het G.A.B.

- verhuizing
- pensioenverzekering en ziektekostenverzekering
- afwikkeling van verleende voorschotten en leningen
- studiekostenregelingen
- huurwoningen
- gratificatie- en winstdelingsregelingen
- concurrentiebeding,
alsmede
financiele aanvullingsregelingen op de wettelijke uitkering, c.q.
op het nieuwe loon voor de werknemers die, niet aansluitend aan
het dienstverband, elders vervangende c.q. in beloning gelijk-
waardige arbeid kunnen vinden, en/of eenmalige uitkeringen bij
het einde van het dienstverband. Duur en hoogte van deze regelingen
dienen te worden afgestemd op leeftijd en diensttijd van de be-
trokken werknemers.

5. De onder 4 genoemde financiale regelingen komen ten laste van de
betrokken onderneming, voorzover daarin niet wordt voorzien door een
wettelijke regeling.

Toelichting bij lid 2.

Partijen gaan er van uit dat de v.v. en de ondernemingsraad voldoende
gelegenheid krijgen voor beraad met de werknemers over de te treffen
maatregelen en de daaruit eventueel voor de werknemers voortvloeiende
gevolgen.

N.B.  v.v. = vakbondsvertegenwoordiging
w.v. = werknemersvertegenwoordigers.
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Bij lage  8.

Sociaal beleid in de onderneming

A. Uitgangspunten voor het sociaal beleid in de onderneming.

1. De werkgever is verplicht om de in diverse onderdelen van het soci-
aal beleid gehanteerde uitgangspunten, normen en regels schrifte-
lijk te formuleren en te motiveren.

2. Deze beleidsformulering zal onder meer plaatsvinden ten aanzien van:
- aanstelling;
- beloning;
- opleiding;
- loopbaanontwikkeling en promotie;
- beoordeling;
- werkoverleg;
- ontslag.

3. E6nmaal per jaar worden de beleidsformuleringen aan de werknemers

bekend gemaakt. (Als compromis kunnen ook uitgangspunten worden
vermeld in de bepaalde hoofdstukken in sociaal verslag) .

B. Beoordeling van het in de onderneming gevoerde sociaal beleid.

1. Ter beoordeling van het in de 'afzonderlijke ondernemingen gevoerde
sociale beleid verstrekt de werkgever, daar waar de Wet op de On-
dememingsraden van toepassing is, tenminste eenmaal per jaar
schriftelijke feitelijke gegevens (sociaal verslag), waaruit blijkt
het gevoerde algemene beleid onder andere ten aanzien van aan-
stelling, beloning, opleiding, loopbaanontwikkeling en promotie,
beoordeling, werkoverleg en ontslag, alsmede de uitgangspunten die
aan het sociaal beleid ten grondslag hebben gelegen.

2. Ondernemingen, waarop de Wet op de Ondernemingsraden niet van toe-
passing is, moeten de uitgangspunten  en de feitelij ke gegevens  over
het gevoerde beleid, desgewenst aan de v.v. verstrekken en met de
v.v. bespreken.

3. De werkgever zal, daar waar een sociaal verslag is opgesteld, op
aanvrage aan ieder personeelslid - tenminste een maand voor de

bespreking in de ondernemingsraad - zo'n verslag ter beschikking
stellen.
De feitelijke gegevens in het sociaal jaarverslag kunnen onder meer
betrekking hebben op:
- de indeling van alle personeelsleden in functiegroepen, met ver-
melding van de verdeling van de totale loonsom over deze groepen
en de salarisspreiding binnen deze groepen;

- een overzicht van het aantal aangestelde personeelsleden naar
leeftijden, sexe, functiegroepen en bedrij fsafdelingen;

- de omvang van het totale opleidingsbudget en de onderverdeling

daarvan naar de diverse soorten opleidingen;
- een overzicht van de deelnemers aan de opleidingen naar leeftijd,
sexe, functiegroepen en bedrijfsafdelingen;

- het aantal tewerkgestelde WAO-ers;

- een overzicht van de intern6 verschuivingen en promoties naar
leeftijden, sexe, functiegroepen, en bedrij fsafdelingen;
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- een overzicht van de beoordelingsuitkomsten naar de beoordelings-
normen, verdeeld over de leeftijdsklassen, sexe, functiegroepen en
bedrijfsafdelingen;

- een overzicht van de financiale consequenties aan het beoordelen
verbonden, naar leeftij den, functiegroepen en bedrij fsafdelingen.

N.B.  v.v. = vakbondsvertegenwoordiging.

339



Bijlage 9.

Sociaal beleid

Als c.a.0.-bepalingen opnemen:

A. De uitgangspunten van het sociaal beleid.

1. De werkgever is verplicht om de in diverse onderdelen van het
sociaal beleid gehanteerde uitgangspunten, normen en regels,
schriftelijk te formuleren.

2. Deze beleidsformulering zal onder meer plaatsvinden ten aanzien
van: aanstelling, beloning, opleiding, loopbaanontwikkeling en
promotie, beoordeling, werkoverleg, ontslag.

3.   Earmaal  per jaar worden de beleidsformuleringen  aan  de  v.v.   be-
kend gemaakt.

Beoordeling van het in de onderneming gevoerde sociaal beleid.

1. Ter beoordeling van het in de afzonderlijke ondernemingen gevoerde

sociaal beleid, verstrekt de werkgever, daar waar de Wet op.de
Ondernemingsraden van toepassing is, teminste 66nmaal per Jaar
schriftelijke, feitelij ke gegevens (sociaal verslag), waaruit
blijkt het gevoerde algemene bbleid ten aanzien van de in lid 2
genoemde onderwerpen.

2. Deze feitelijke gegevens zullen betrekking hebben op:
- aanstelling
- beloning
- opleiding
- loonbaanontwikkeling en promotie
- beoordeling
- werkoverleg
- ontslag

Deze   feitelij ke gegevens zullen zo mogelij k gerangschikt worden
naar functiegroepen, bedrijfsafdelingen en leeftijden.

3. De werkgever zal, daar waar een sociaal verslag is opgesteld, dit
op aanvraag aan ieder personeelslid - tenminste een maand voor de
bespreking in de ondernemingsraad - ter beschikking stellen.

B. 1. Ondernemingen, waarop de Wet op de Ondernemingsraden niet van
toepassing is, moeten de uitgangspunten en de feitelijke ge-
gevens, over het gevoerde beleid, desgewenst aan de v.v. ver-
strekken.

2. Ondernemingen, waarop de Wet op de Ondernemingsraden niet van
toepassing is, moeten de uitgangspunten en de feitelijke ge-
gevens desgewenst met de v.v. bespreken.

N.B.  v.v. = vakbondsvertegenwoordiging.

340



Stellingen

1.  Het verdient aanbeveling om het dualisme dat thans de Wet op de
Ondernemingsraden kenmerkt, uit deze wet te verwijderen. Aan
de ondernemingsraad zou de taak moeten worden gegeven het
werknemersbelang te behartigen; de behartiging van het onderne-
mingsbelang als geheel behoort tot de verantwoordelijkheid van de
bestuurder.

2.  Het sociaal beleid van een onderneming is beter naarmate het meer
bijdraagt aan de realisering van de ondernemingsdoelstellingen.

3.  De concurrentiekracht van de industrie is gebaat zowel bij een stij-
ging van het aantal productieve uren per werknemer als bij een sta-
bilisatie van de lonen op het huidige niveau. Het is opvallend dat
zo weinig aandacht wordt besteed aan het eerst genoemde aspect.

4. 'De sociaal-economische historie van de laatste eeuw rijgt een
keten van feitelijke gebeurtenissen en gewijzigde opvattingen aan-
een, waardoor de speelruimte van de ondernemingsleiding geleide-
lijk doch continu werd ingesnoerd.'

Reynaerts, W.H.J., Samen werken, samen delen,
samen sturen; Leiden 1977, p. 11.

Deze ontwikkeling kan aangemerkt worden als een van de facto-
ren, welke het industrieel elan in Nederland heeft doen verdwij-
nen.

5. In sommige kringen kan men de opvatting beluisteren dat in ruil
voor loonmatiging een aantal zogenaamde immateriele wensen van
de vakbeweging moet worden vervuld.
Deze stellingname kan niet als logisch worden beschouwd. Im-
mers, inwilliging van vakbondswensen en/of loonmatiging zijn



aangelegenheden, welke op hun eigen merites moeten worden be-
oordeeld.

6.  De ten gevolge van de werkloosheid optredende concurrentiestrijd
tussen de werknemers om de arbeidsplaats veroorzaakt een aantal
ongewenste ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de roep om het
wegsturen van buitenlanders en de vraag om de uitstoot van vrou-
wen uit het arbeidsproces.

7. Het houden van referenda over belangrijke vraagstukken is een
beter democratisch instrument dan de behandeling van deze aange-
legenheden in het parlement door de politieke partijen.

8.  Het verstrekken van gratis heroyne aan drugverslaafden past niet in
een 'no nonsense' beleid.

Stellingen behorende bij: G.J.Th.M. Kaspers, C.a.0.-onderhandelingen, Bergeyk 1984.
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