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VOORWOORD

Het idee voor het thema van dit proefschrift, de vrijheid van collectief onderhandelen
bij de semi-overheid, kreeg ik aan het begin van dejaren '80. Ik was toen werkzaam
bij een kleine werkgeversvereniging in de Gepremieerde en Gesubsidieerde (verder:
G&G-)sector en ontevreden over het systeem van collectief onderhandelen in die
sector. Ik bezocht voor de eerste keer een ledenvergadering van de Vereniging voor
Arbeidsrecht in de RAI in Amsterdam. Prof. Fase sprak daar toen over het onderwerp
vrijheid van onderhandelen in de gepremieerde en gesubsidieerde sector. Hij duidde
voorzichtig aan dat naar zijn oordeel ook in die sector de vrijheid van collectief
onderhandelen diende te worden gerespecteerd.

Wat jaren later ging ik als universitair docent werken op de KUB in Tilburg.  Ik
diende te promoveren, stond al in mijn eerste arbeidsovereenkomst en wei binnen de
eerste twee jaar na de aanstelling. Ik kwam met mijn baas en promotor, prof. Antoine
Jacobs, al heel snel overeen dat ik zou promoveren op de Wet Arbeidsvoorwaardenont-
wikkeling gepremieerde en gesubsidieerde sector (WAGGS), die ik inmiddels uit
ervaring goed kende.

Nu, weer wat jaren later, ben ik opnieuw werkzaam als werkgevers-secretaris
in de G&G-sector, in een grote branche. Het proefschrift komt ruim een halfjaar na
mijn vertrek van de universiteit tot een afronding. Het heeft wat langer geduurd dan
de beoogde twee jaar: een jaar of 4 A 5.

Het onderwerp van dit proefschrift was niet al te gemakkelijk toegankelijk. Er
was nog nauwelijks over gepubliceerd. In binnen- en buitenland moest bijna al het
materiaal uit allerhande hoekjes bijeengesprokkeld worden. Antoine Jacobs heeft me
bij mijn zoektocht steeds met zijn enthousiasme bijgestaan. Ieder concept-hoofdstuk
werd al dan niet vanuit Romeinse terrasjes of Israelische stranden van (vaak: veel)
commentaar voorzien, terwijl meermalen met al dan niet gespeelde wanhoop de vraag
werd  gesteld  of dit  'nou  echt  wel een hoofdzaak  was'.

Van de leden van de faculteitsgemeenschap in Tilburg ben ik onder anderen ook
veel dank verschuldigd aan de vele student-assistenten die mij achtereenvolgens
behulpzaam waren bij het opsporen van 'weer-zo'n-onmogelijke-vindplaats'; de laatste,
Frank van Klaveren, was de eerste die met behulp van allerhande voor mij niet
begrijpelijke furmules via het computer-netwerk zelfs catalogussen van buitenlandse
bibliotheken kon raadplegen.

Het aantal fotokopieen dat de administratief assistente, mevr. Leentje van Woesik,
altijd weer opgewekt voor me maakte van kamerstukken, rechterlijke uitspraken etc.
is niet te tellen. Ook de vele studenten, die voor keuzevakken werkstukjes maakten
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over deelonderwerpen voor mijn proefschrift, ben ik dank verschuldigd. Hun ideeen

waren vaak inspirerend.
In de vakgroep heb ik veel steun ondervonden. Alleen al doordat men me stimuleerde
om verder te gaan. Vragen daarnaar van buiten-universitairen hadden vaak een wat

mismoedige ondertoon, nl. waarom het toch allemaal zo lang moest duren. Collega
Frans Pennings las stukken mee en gaf heel precieze kritiek. Samen met ex-achter-

buurvrouw Anja van Kleef zorgde hij bovendien voor een verbeterde versie van mijn
Engelse samenvatting.

Op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heb ik door bemidde-

ling van Jan Schellart alle archieven kunnen inzien die ik maar wilde.
Ik heb zeer veel genoegen gehad en behulpzaamheid ervaren bij mijn rechtsverge-

lijkend onderzoek. In Duitsland wees prof. P. Hanau samen met zijn promovendus,
Andreas Mittman, tijdelijk gestationeerd in Tilburg, en zijn medewerker Dieter Kania

mij de weg naar o.a. goed geTnformeerde medewerkers van een zeer grote Duitse

werknemersorganisatie, de OTV, met name Wolfgang Schelter, functionarissen
werkzaam bij (werkgevers-verenigingen van) ziekenhuizen en bij kerken.

In Frankrijk kwam ik via collega Francis Kessler, werkzaam bij het Institut de
Travail in Straatsburg, o.a. in contact met een docent aan de universiteit van Lyon
II, Vincent Soubise, die al onderzoek had gedaan naar de arbeidsvoorwaardenvorming
in een deel van de G&G-sector in Frankrijk. Die introduceerde me o.a. bij directeuren
van Franse werkgeversorganisaties in de G&G-sector en een secretaris-generaal van
een Franse werknemersorganisatie, dhr. Marc Dupont.

Mijn verblij f bij de International Labour Organisation in Genave was buitenge-
woon prettig en leerzaam met name door de toelichting van mevr. Jane Hodges en

de praktische hulp van mevr. Jane da Silva.
Vriend Erik van Schevikhoven en medewerker Piet Massuger waren zeer

behulpmam bij het kritisch doornemen van het manuscript en de laatste met name
bij het samenstellen en controleren van verwijzingen en literatuurlijst. Ann Musters
van de juridische faculteit te Tilburg maakte voor de derde keer in vliegende vaart

voor  mij  een boek 'camera-ready'.
Een van mijn huidige directeuren, Jaap Zwitser, was zo gul me in de slotfase

nogal wat 'buitengewoon verlof te gunnen om dit boek af te ronden. De (ex-
)collega's Gerja Bethlehem, Frans Prins en Henk Strating gaven nuttige suggesties
voor het slothoofdstuk.

Echtenote Anka Offeringa was vaak een (eigenwijze) inspiratiebron. Zij en
dochter Lenne hebben het regelmatig aardig te verduren gehad met mijn 'operatie'.
Al mijn gewerk was voor hun soms zwaar; hun ben ik de meeste dank verschuldigd.

Ik hoop dat dit boek en de handelseditie ervan een nuttige functie zullen vervullen

in de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaardenvorming in de G&G-sector. Wetenschap
moet - vind ik al sinds de jaren '70 - ook nut hebben.

Ik heb het onderzoek voor dit boek afgesloten op 1 januari 1996.

Utrecht/'s-Hertogenbosch,
januari   1996
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Hoofdstuk 1

INLEIDING

1.1         Introductie

De niet op winst gerichte sector, de non-profitsector, de semi-overheid, de zorgsector,
allemaal aanduidingen voor wat in dit boek de Gepremieerde en Gesubsidieerde sector

heet. Verder in dit boek meestal aangeduid met: de 'G&G-sector'.

In ons land vindt ongeveer een tiende van de werknemers emplooi in de G&G-sector,
de sector die juridisch niet tot de overheid behoort, maar wel publiek belangrijke taken

vervult en door of met behulp van de overheid wordt gefinancierd. In Nederland

spreken we van de gepremieerde en gesubsidieerde sector. Bedoeld worden dan al

die instellingen in de sfeer van de volksgezondheid, het welzijn, de spoorwegen, de

omroep, de uitvoeringsorganen van de sociale zekerheid etc.
Kenmerkend voor werknemers in de G&G-sector is dat zij geen ambtenaren zijn, maar

wel indirect door of met behulp van de staat betaald worden. Ze hebben een positie
tussen ambtenaren en mensen werkzaam in de marktsector in. Ze hebben, net als die

laatsten, doorgaans een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst met hun werkgever;
ze verlenen vaak maatschappelijk belangrijk geachte diensten aan burgers, zoals de

eersten.

Tijdens deparlementaire behandeling in 1985 van deWetArbeidsvoorwaardenontwik-

keling Gepremieerde en Gesubsidieerde Sector' stelde de toenmalige Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Koning, dat de International Labour Organi-
zation (ILO) veel te weinig oog had voor het unieke karakter van de G&G-sector zoals

die in Nederland bestond. Hij meende met name dat uniek in de wereld was dat
Nederland een zo groot deel van de uitoefening van de publieke taak aan private
instellingen had toevertrouwd. In wezen vormde de G&G-sector naar zijn mening een

verlengstuk van de staat, dat dan ook geen volle vrijheid van collectief onderhandelen

behoefde.

Meer inzicht in de Nederlandse situatie, meende hij, had de ILO tot begrip gebracht

voor de wens van de Nederlandse overheid om in te kunnen grijpen in de collectieve

arbeidsvoorwaardenvorming in de G&G-sector. Nu voer de ILO blind op het beginsel

1 Handelingen TK 2.10.1985, pag. 334 en 335.
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van de vrijheid van collectief onderhandelen en sloot daarmee de ogen voor de
noodzaak voor de overheid om de kosten in die sector te kunnen beheersen en een
goed niveau van de voorzieningen te kunnen garanderen.

In 1988 leidde het veronderstelde tekort aan begrip  van  de  ILO tot instemming  van
de Nederlandse regering met het zenden van een direct contacts mission door de ILO
naar ons land. Ook toen echter bleek de ILO -althans naar het oordeel van de minister-
ziende blind en oordeelde de mission dat Nederland de vrijheid van collectief
onderhandelen schond. De verweren van de Nederlandse overheid mochten niet
baten.2

De stelling van ex-minister De Koning, dat de G&G-sector in Nederland uniek zou
zijn, leidt allereerst tot de vraag of ze wel juist is. Opmerkelijk  is dat daar in ons land
wel enig onderzoek naar is gedaan, maar dat heeft geen enkel relevant resultaat
gehad: Een van de uitdagingen van mijn studie is te pogen om in dat opzicht een
stapje verder te komen. Hieronder,  in par.  1.2, geef ik een heel globaal overzicht van
de bevindingen.
Vervolgens formuleer ik in par. 1.3 de probleemstelling van dit proefschrift, waarna
ik in par. 1.4 een werkomschrijving zal geven van het begrip G&G-sector en vervol-
gens in par. 1.5 zal aangeven hoe ik de aangeduide probleemstelling in dit boek zal
aanpakken.

1.2      Watching global

In dit boek is de internationale component in meer dan een opzicht van belang.
Enerzijds vanwege de reeds gememoreerde nieuwsgierigheid te weten ofNederland
met zijn omvangrijke G&G-sector inderdaad zo'n unieke positie inneemt; anderzijds
om vervolgens te bezien hoe de arbeidsvoorwaardenvorming in de G&G-sector in
andere landen is geregeld.
Bovendien is de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaardenregulering in (o.a.) de G&G-
sector in ons land in hoge mate bernvloed door het internationale recht, zoals dat
binnen het kader van de ILO tot stand komt.

Een eerste voorlopig onderzoek naar het bestaan van en vervolgens de arbeids-
voorwaardenvorming in de G&G-sector in enkele westerse landen levert al enige
interessante (hoezeer ook beperkte) gegevens op.
In Denemarken bestaat een 'gemengd' systeem, waarbij taken die in ons land door
de G&G-sector worden vervuld, deels ter hand worden genomen door de staat (d.w.z.
de centrale en regionale overheden) en deels door particuliere ondernemingen. In die

2     Zie verder par. 65 van dit boek.
3     Zie par. 6.5.7. Na de veroordeling in 1989 door de ILO is door het Nederlandse Ministerie van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Europa enig onderzoek gedaan naar het bestaan van G&G-
sectoren in omringende landen. Van de weinige gegevens die dat opleverde wordt in de volgende
paragraaf (ook) gebruik gemaakt.
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laatste situatie behoeven arbeidsvoorwaardenregelingen soms goedkeuring van het
Ministerie van Financien.4
In Belgie heeft de non-profitsector5 een takenpakket dat enigermate vergelijkbaar is
met de Nederlandse. Uit beschikbare cij fers6 blijkt dat de totale werkgelegenheid in

Belgie ongeveer 3 miljoen arbeidsplaatsen bedraagt, waarvan ongeveer 200.000 in
de particuliere non-profitsector. De overheid in zijn geheel is (net als in Nederland)
twee keer zo groot, te weten ruim 430.000 arbeidsplaatsen. De collectieve arbeidsvoor-
waardenvorming in de onderhavige sectoren is nog niet in alle subsectoren tot volle
wasdom gekomen;' doorgaans subsidieren de overheden de instellingen met een
percentage tussen de 70 en 90%8 maar oefenen geen rechtstreekse invloed uit op de
arbeidsvoorwaardenvorming:
In Frankrijk bleek reeds na zeer globaal onderzoek een omvangrijke sector 'social
ou sanitaire A but non lucratif' te bestaan. Voor die sector is er een kapstok-artikel,
dat voorziet in voorafgaande goedkeuring door de overheid van de betreffende cao's.
Zonder die goedkeuring missen ze rechtskracht.'0
Een sterk met de Franse vergelijkbare constructie blijkt ook in Israel te bestaan, waar
de wettelijke regeling erop neerkomt, dat cao's van instellingen die een overheidsbij-
drage ontvangen, ofwel hetzelfde moeten luiden als de arbeidsvoorwaarden voor
ambtenaren danwel voorafgaande goedkeuring behoeven van de Minister van
Financien."
In het Verenigd Koninkrijk kent men de Quasi Autonomous Non-governmental
Organizations (in de wandeling 'Quango's'), die werk verrichten, dat te onzent in de
G&G-sector wordt verricht. Een belangrijk verschil tussen ons land en het Verenigd

4      Zie brieven van Ministry of Social Affairs van Denemarken, kenmerken, Int. kt. j. nr. 5600-181

OJ/hsj, d.d. 19.3,21.3 en 3.5.1990 aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den
Haag.

5        Zie De Gids op maatschappelijk gebied, Thema-nummer non-profit, 1988, pag. 765-853. Zie voorts

J.  Pacolet (red.),  Werken  in de quartaire sector, Leuven   1984;  E.  de Bocck, Tewerkstelling  in  de

quartaire sector, Leuven  1983.
6      Zie Chris Serroyen, De non-profit-tewerkstelling omvang, evolutie en structuur, De Gids op maat-

schappelijk gebied, a.w., pag. 773-791 met name pag. 777 c.v.
7          Zie Joos Wauters, Hetnon-profit-personeel: achtergestelde werknemers?, De Gids opmaatschappelijk

gebied, a.w., pag. 825-835, met name pag. 826-829.
8     Wauters, Het non-profit-personeel: achtergestelde werknemers?, a.w., pag. 827.
9     Wauters, Het non-profit-personeel: achtergestelde werknemers?, a.w., pag. 828.
10 Zie hierover uitgebreid par. 3,4.4.
11 Zeer eenvoudig luidt de regeling:

Art. 29 Changes in Wages and Conditions of Work
a. Any entity which is subsidised or supported by the Government, is prevented from agreeing to
the introduction of wage changes, retirement or pension changes, or the introduction of any other
financial benefits, which are connected to the employment, and will not introduce such changes or
benefits, unless it was so agreed or introduced in relation to all state employees or was so authorised

by the Minister of Finance.
b. Despite anything otherwise provided in any other legislation, any agreement or arrangement which
contradicts the provision of subsection (a) is void.
Foundation of budget  law,   1985.
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Koninkrijk is echter dat daar de gezondheidszorg nog steeds (ondanks alle conservati-
ve-regeringen) in handen is van de staat zelf. 12

Ook in Duitsland blijkt de G&G-sector zeer groot; de collectieve arbeidsvoorwaarden-
vorming wordt beheerst door art. 9 lid 3 GG, dat enigerlei inmenging van de staat
verbiedt.'3

Een eerste inventarisatie leverde zo reeds op, dat Nederland allerminst uniek is in de
wereld met zijn omvangrijke G&G-sector. Grote landen als b.v. Frankrijk en Duitsland
hebben de publieke dienstverlening niet principieel anders georganiseerd dan Neder-
land.

Verschillen treden vervolgens aan het licht bij een eerste globale verkenning van de
sturing van de arbeidsvoorwaarden in de G&G-sector in de aangeduide landen.
Ik onderscheid daarbij aan de ene kant het sociaal-liberale model, dat b.v. in Duitsland
heerst en waarbij de overheid slechts de middelen ter beschikking stelt (direct via
subsidies of indirect via premievaststelling en sterke participatie in de collectieve
loonvorming) en geen directe invloed uitoefent op de arbeidsvoorwaardenvorming.
Aan de andere kant zien we het sociaal-dirigistische model, dat in gedetailleerde
sturing van de arbeidsvoorwaardenvorming in de G&G-sector voorziet, zoals dat in
zijn zuiverste vorm in Frankrijk (en Israel) bestaat.

In dit proefschrift worden de beide extremen aan een studie onderworpen, te weten
het Franse (Hoofdstuk 3) en het Duitse (Hoofdstuk 4) systeem. Het Nederlandse
systeem van arbeidsvoorwaardenvorming in de G&G-sector heeft zich, zoals zal
blijken (Hoofdstuk 5), in een tijdvak van 16 jaar ontwikkeld van een uitgesproken
sociaal-dirigistisch tot een duidelijk sociaal-liberaal systeem.
Vervolgens maak ik een studie van het internationale recht inzake collectieve
arbeidsvoorwaardenvorming zoals dat met name binnen de ILO tot stand gekomen
is (Hoofdstuk 6).

1.3 Probleemstelling

De G&G-sector roept nogal eens het beeld op van het spreekwoordelijke vleesch noch
visch. De G&G-sector behoort niet tot de marktsector; weliswaar moet ze -zeker in
Nederland- steeds meer concurrentie verduren en aangaan, maar echt winstgevende
exploitatie zonder overheidssteun lijkt in beginsel uitgesloten en slechts aan een enkele
subsector voorbehouden (b.v. de Nederlandse Spoorwegen, zie verder par. 2.4.7). Ze
behoort evenmin tot de echte publieke sector, waarvan de werknemers de ambtenaren-

12       Zie ILO, International Labour Conference, 8lst Session 1994, Report of the Committee of Experts
on the Application of Conventions and Recommendations, Report III (Part 4B), Freedom of
Association and Collective Bargaining, General Survey ofthe Reports on the Freedom ofAssociation
and the Right to Organize Convention (No. 87) 1948 and the Right to Organize and Collective
Bargaining Convention (No. 98) 1949, Geneva 1994, pag. 116.

13 Zie hierover uitgebreid Hfdst. 4.
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status hebben. Wel ontvangt ze (in ons land althans) vrijwel steeds van de overheid
100% van haar budget in de vorm van subsidies en wettelijk vastgestelde bijdragen.
De G&G-sector is zo (nog!) geen markt en geen staat.

In alle landen vindt de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming min of maar plaats
via (de uit de marktsector bekende) cao's en nauwelijks met behulp van door de
overheid bindend opgelegde loonregelingen. Anders dan in de marktsector echter is
niet de te verdelen winst (c.q. het gemaakte verlies) voorwerp van cao-overleg. De
cao-onderhandelingen gaan over het door de overheid beschikbaar gestelde budget.

De G&G-sector komt in alle bestudeerde landen voort uit particulier initiatief. Een
zekere mate van charitas speelt nog steeds een rol.14 Daarmee is wellicht tevens een

gegeven dat in verscheidene landen het loonniveau in de sector beneden dat van de
markt ligt. Werkgevers zijn min of meer afhankelijk van de sociale motivatie van hun

personeel en zijn doorgaans niet in staat concurrerende arbeidsvoorwaarden te bieden.

Dat neemt niet weg, dat onderdelen van de G&G-sector zeer bedrij fsmatig gemanaged
dienen te worden, denk b.v. aan de gezondheidszorg.

Hetpersoneel in deG&G-sector heeft doorgaans niet alleen slechtere arbeidsvoorwaar-
den dan de collega's in de marktsector; de aard van het werk brengt mee, dat er in
de meeste subsectoren ook geen volwaardig actierecht bestaat. Immers in essentiele

bedrijfstakken als de gezondheidszorg bestaat geen onbeperkt stakingsrecht, vrijwel
nergens in de wereld overigens.15 Het wordt er slechts mondjesmaat toegestaan en

wel in zo'n mate dat de zorg er niet onder lijdt. Zo ontbeert het personeel, anders
dan dat van de marktsector, een krachtig wapen om een betere rechtspositie te beve-
chten16 en is het in belangrijke mate afhankelijk van wat de werkgever dan weI de
overheid min of meer vrijwillig wenst aan te bieden.

Tenslotte is een belangrijk aspect dat de G&G-sector een exponent bij uitstek is van
ontstaan en groei van de verzorgingsstaat (zie verder ook par. 2.3). Nu er maatschap-
pelijke consensus lijkt te bestaan (althans in Nederland!) dat die in zekere zin uit zijn
voegen is gegroeid en er allerwegen herorientatie plaatsvindt op de taken van de
overheid, moet ook de G&G-sector zijn steentje bijdragen aan de versobering.

14     Zie voor Frankrijk, Duitsland enNederlandrespectievelijk par. 3.4.4.1,4.3.2.1 en 2.1,zie voor Belgie
o.a. Wauters, Het non-profit-personeel: achtergestelde werknemers?, a.w., pag. 825-828.

15      Zie ILO, International Labour Conference, 8 Ist Session 1994, Report of the Committee of Experts
on the Application of Conventions and Recommendations, Report III (Part 48),  a.w.,  pag.  68-72.

16     In de ambtenarensector bestaat eveneens voor veel groepen slechts een beperkt actierecht. Zie o.a.
M.G. Rood, Staken in Nederland, Schoonhoven 1991, pag. 89-133; Liesbeth Tilstra, Grenzen aan
het stakingsrecht; Het Nederlandse rechtsoordeel over collectieve actie van werknemers getoetst aan
het Europees Sociaal Handvest, diss., Leiden 1994, pag. 37-69. Zie ook par. 2.5, 3.3 en 4.3.2.2.1.
Theo Sonneveld, ex-voorzitter van de AbvaKabo, zegtdaarover in zijn afscheidsinterview in Aaneen,
het ledenblad van de AbvaKabo (uitgave 27.2.1993, pag. 24): "In feite moetje constateren dat staken

in de collectieve sector altijd hoofdzakelijk de verkeerde treft, namelijk de burger, en slechts zeer
beperkt de tegenstander, de werkgever." en " We hebben gestudeerd op scenario's om ministeries
in de zogenaamde vijfhoek plat te krijgen. Maar dat type actie werkt daar niet, omdat je met allemaal
solitair werkende mensen te maken hebt."
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Inmiddels is het appd aan de sector zich meer op de markt te positioneren en aldus
minder afhankelijk te worden van de overheid als budgetverschaffer (zie verder par.
2.6.1). Net als de verzorgingsstaat zelf bevindt de G&G-sector zich in een over-
gangsfase, waarin de opgave is een evenwicht te vinden tussen optimale dienstverle-
ning en versobering.

Het onderwerp van studie in dit boek is de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming
in de G&G-sector. Deze studie geschiedt tegen de achtergrond van een globale schets
van de geschiedenis, de omvang, de activiteiten en de ontwikkelingsrichting van de
G&G-sector. Zonder die informatie immers hangt elke conclusie over welk element
dan ook in de G&G-sector 'in de lucht'. Kernpunt van onderzoek is de vraag in
hoeverre vrijheid van collectiefonderhandelen in de sector is gerealiseerd in Frankrijk,
Duitsland en Nederland. De volgende vraag is, of het (inter)nationale recht vrijheid
van collectiefonderhandelen garandeert, ook in de specifieke situatie van de G&G-sec-
tor. Biedt het internationale recht de staat het recht om beperkingen aan de vrijheid
van onderhandelen te stellen? Gegeven de grenzen, die het (inter)nationale recht stelt
aan de vrijheid van collectief onderhandelen, is de probleemstelling of er thans een
systeem van checks en balances tussen overheid en G&G-sector bestaat, dat rekening
houdt met de sociaal-historische context van de G&G-sector alsmede met het
onvolwaardig actierecht van onderscheiden subsectoren en dat er tevens in voorziet
dat randvoorwaarden worden gecreeerd, waarin het personeel enigermate 'normale'
arbeidsvoorwaarden kan genieten. Indien zo'n systeem niet bestaat, zie ik het als mijn
taak een dergelijk systeem te ontwikkelen tegen de achtergrond van de situatie in de
G&G-sector zoals die thans is. 17 Ik kom daaraan toe in Hoofdstuk 7 van dit boek.

1.4 Begripsomschrijving Gepremieerde en Gesubsidieerde sector

Bij wijze van werkdefinitie, die in dit boek de G&G-sector afbakent van andere,
probeer ik in deze paragraaf een zo goed mogelijke omschrijving te ontwikkelen van
wat onder de G&G-sector moet worden verstaan.

Van  Wersch  doet  in zijn proefschrift van 1979'8 een poging:

'Uitvoerende instellingen werkzaam  in de niet commerciele dienstverlening die geheel of grotendeels uit
de collectieve middelen worden gefinancierd en die een particulier, allhans privaatrechtelijk, karakter
bezitten.'

Ik meen dat op de begripsomschrijving van Van Wersch het een en ander valt af te
dingen, al was het alleen al omdat sinds 1979 zestien voor de sector stormachtige jaren
zijn verlopen.

17   En zoals ik die in Hoofdstuk 2 zal schetsen.
18    P.J.M. van Wersch, Democratisering van het bestuur van non-profit instellingen, diss., Alpen aan

den Rijn 1979, pag. 7.
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De eerste beperking is reeds dat hij over 'uitvoerende instellingen' spreekt. Hij beoogt
daarmee regionale en landelijke koepels buiten de deur te houden. Dat lijkt mij minder
juist, omdat de koepels, al dan niet gefinancierd uit bijdragen van de instellingen, bij
uitstek organisaties zijn die een integrerend deel uitmaken van de subsectoren. Vaak
is de overgang tussen koepels en instellingen ook vloeiend, alleen al omdat medewer-
kers van de instellingen deel uitmaken van de koepel.

Het niet commercieel zijn is (inmiddels) evenmin een onderscheidend criterium. Nog
daargelaten dat iedere instelling heden ten dage 'produktiviteitswinsten' wil maken
door 'marktgericht' te werken (zie ook par. 2.6.1), is het een vanzelfsprekende wens
van instellingen om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van de financiering van de
overheid en zo mogelijk winst te maken. Het voorbeeld van het openbaar vervoer

spreekt wat dat aangaat voor zichzelf.

De begripsomschrijving van Van Wersch voldoet daarom m.i. niet geheel.

In het SER-rapport van 1983" over de sector werd na ampele overweging afgezien
van het geven van een definitie. De SER stelde vast dat niet alle instellingen volledig
uit de collectieve middelen worden gefinancierd. Als voorbeeld noemde hij de
spoorwegen die inkomsten krijgen uit de verkoop van plaatsbewijzen en de gezond-
heidszorg die mede uit premies van particuliere verzekeringen wordt voldaan.20

Vervolgens stelde hij vast dat het criterium 'niet op winst gericht' ook al geen soelaas
bood. Het is immers b.v.  geen doel op zichzelf dat het openbaar vervoer geen winst
maakt. Ook financiering door de overheid zelve was geen criterium; immers aan tal

van bedrijven werd en wordt financiele steun verleend zonder dat iemand zal menen
dat er sprake is van een onderdeel van de 0&0-sector.
Voorts wees hij erop, dat sommige instellingen rechtstreeks door de (al dan niet
centrale) overheid worden gefinancierd en andere uit premies. Rechtstreekse21  6

financiering door de overheid' was daarom ook geen criterium. Ook de aard van de
aangeboden diensten -bevordering van welzijn- bood geen zel fstandig criterium omdat
diverse marktpartijen soortgelijke diensten leveren. Ook de rechtsvorm, b.v. privaat-
rechtelijke instellingen die niet op winst gericht zijn, bood geen oplossing; immers
er zijn er talloze privaatrechtelijke instellingen die geenszins tot de G&G-sector
behoren.22
Wellicht zou wei het criterium voldoen dat de overheid 'structureel en in belangrijke
mate bijdraagt', maar de SER oordeelde dat zulks ten onrechte zou kunnen impliceren,
dat de overheid dan ook steeds garant staat voor het voortbestaan van de instelling.23
M.i. is dat geen noodzakelijke gevolgtrekking. Het ene aspect kan goed los staan van
het andere.

19 SER, Advies loonvorming in niet op winst gerichte sector, nr. 83/21, 's-Gravenhage 1983.
20 SER, Advies loonvorming  in  niet op winst gerichte sector,  a.w.,  pag.  2 1.
21 SER, Advies loonvorming in niet op winst gerichte sector, a.w.,  pag. 23.
22 SER, Advies loonvorming in niet op winst gerichte sector, a.w., pag. 24 en 25
23 SER, Advies loonvorming in niet op winst gerichte sector, a.w., pag. 26
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Omgekeerd was afbakening van de overheidssector doenlijk, en wel met het onder-
scheid dat de overheid ten opzichte van de G&G-sector niet als werkgever optreedt.24

Kortom: de SER zag er geen been in om tot een (sluitende) begripsomschrijving te
komen.

De SER kwam in zijn bovengenoemde advies tot de conclusie dat slechts tot een
sluitende afbakening van de niet op winst gerichte sector gekomen kon worden door
eenvoudigweg de instellingen op te sommen die ertoe behoren.25

De TWACS-wetgever 6 volgde dat advies op en gebruikte een ruime formulering
van de mogelijke werkingssfeer als kapstok. Instellingen konden worden aangewezen
-    die regelmatig een overheidsbijdrage ontvangen ter voorziening in de door die

instelling te dragen exploitatiekosten dan wel loonkosten of onderdelen daarvan;
of

-     waarvan de exploitatiekosten dan wel loonkosten, direct of indirect, geheel of
gedeeltelijk worden gefinancierd door toepassing van sociale verzekeringswetten
of de Algemene Bijstandswet.27

De WAGGS-wetgever S was vervolgens iets preciezer en voegde aan het eerste
onderdeel toe 'direct of indirect' (vooral om te vermijden dat instellingen via de
sluipweg van de indirecte financiering onder de WAGGS vandaan konden komen),
terwijl tevens als aanvulling kwam dat de bijdrage 'in belangrijke mate' voorzag in
de kosten. Ook in het (goeddeels uit de TWACS gehandhaafde) tweede deel werd
dat kwantitatieve element toegevoegd.29

De begripsomschrijvingen van de TWACS en de WAGGS moeten tegen de achter-
grond geplaatst worden van hun functie (zie hierover uitgebreider Hoofdstuk 5). De
TWACS was in eerste aanleg onderdeel van het bezuinigingsprogramma Bestek '81.
Bij (de parlementaire behandeling van) de WAGGS, die op 1 januari 1986 werd
ingevoerd, was kostenbeheersing het hoofdthema.

Anders geformuleerd: zowel bij de TWACS als de WAGGS was de gedachte een zo
breed mogelijk beheersingsinstrumentarium te formuleren. De TWACS en WAGGS
moesten slechts een juridisch anker bieden voor sturing in een zo breed mogelijk
uitwaaierend bereik. Men dient niet op voorhand aan te nemen dat gepoogd is een
zo zuiver mogelijke begripsbepaling van de G&G-sector te formuleren.

24 SER Advies loonvorming in niet op winst gerichte sector, a.w., pag. 25.
25 SER, Advies loonvorming in niet op winst gerichte sector, a.w., pag. 26.
26 Zie nader par. 5.4.
27   Art. 2 TWACS, Wet van 7.3.1980, Stb. 1980, 84.
28 Zie nader par. 5.5.
29   Art. 2 WAGGS, Wet van 19.12.1986, Stb. 1986, 695
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Men kan in de G&G-sector twee nogal verschillende vormen van financiering
aantreffen.
De ene vorm is die waarbij instellingen (vrijwel) geheel door rijks- of lagere overheid
worden gefinancierd uit subsidies afkomstig van belastingopbrengsten c.a. De staat
subsidieert activiteiten die naar zijn oordeel in het algemeen belang zijn. Vaak betreft
het de realisering van een (sociaal) grondrecht b.v.:
-    rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen (art. 18 lid 2 Gw);
- voldoende woongelegenheid (art. 22 lid 2 Gw);
- maatschappelijke enculturele ontplooiingen vrijetijdsbesteding (art. 221id3 Gw).

Soms is de aard en noodzaak van de zorg (ook) al nader wettelijke verankerd (de
Welzijnswet, Wet op de bejaardenoorden, de Wet op de rechtsbijstand).
Subsidiering is daarom doorgaans -naar Hirsch Ballin terecht opmerkte- geen kwestie
van 'vrijgevigheid' maar een vorm van waarmaken van de eigen verantwoordelijkheid
van de staat.lo Financiering door de overheid dient echter steeds een vorm van
algemeen belang.

31

Hirsch Ballin spreekt in dit verband van subsidiering als 'een interactieve vorm van
overheidssturing ten aanzien van processen in de samenleving, naast directe vormen
van overheidssturing:12 In dat laatste geval kiest de overheid voor activiteiten in
eigen beheer.

In de andere vorm gaat het om instellingen die (vrijwel geheel) gefinancierd worden

uit met het oog erop gecollecteerde premies en bijdragen die door werknemers,
werkgevers of burgers worden opgebracht. De staat heeft het in dezen evenzeer in
het algemeen belang geoordeeld, dat de betreffende activiteiten worden gefinancierd
en heeft daartoe doorgaans zeer precieze wettelijke kaders ingericht. Ook hier is vaak
sprake van realisering van een grondrecht, b.v. dat op gezondheid (art. 22 lid 1 Gw)
of van sociale zekerheid (art. 20 leden  1  en 2 Gw). De prestaties die de betrokken

organisatie (b.v. ziekenfonds ofbedrijfsvereniging) moet leveren, liggen meestal vast
in wetten, AMvB's (denk b.v. aan de verstrekkingenbesluiten krachtens de Zieken-
fondswet) e.d. Een voorbeeld van doelbijdragen vormen de omroepbijdragen waaruit
de omroepen voor een belangrijk deel worden gefinancierd.

In geval van financiering uit premies treft men nog vaak (aanvullende) financiering
aan uit private bronnen, b.v. door verzekeringen (b.v. het ziekenhuiswezen). Subsidi-

30 E.M.H. Hirsch Ballin, Rechtsstaat, grondrechten en subsidieverhoudingen, in: E M.H. Hirsch Ballin
en J.H. van Kreveld, Rechtsstatelijke subsidieverhoudingen, Geschriften van de Vereniging voor
Administratief Recht XCIX, Alphen aan den Rijn  1988,  pag. 39.  Hij kent daarin overigens een grote
rol  toe  aan het "maatschappelijk middenveld".

31        In  confesso  is,  dat  men van mening  kan  verschillen  wat de invulling  moet  zijn  van het begrip

algemeen belang. Essentieel is, dat de overheid die afweging maakt onder democratische en
(uiteindelijk ook) rechterlijke controle, zie ook J.B.J.M. ten Berge en A.J.G. Reinders, De subsidie

bestuursrechtelijk verankerd; Over rechtszekerheid voor hit specifiek welzijn, in: M.C.B. Burkens
en R. Crince Le Roy (red.), Bestuur en overheid; Opstellen bij het afscheid van prof. mr. J.G.
Steenbeek als hoogleraar aan de Utrechtse Rechtenfaculteit, 's-Gravenhage 1984, pag. 40-64.

32 Hirsch Ballin, Rechtsstaat, grondrechten en subsidieverhoudingen, a.w., pag. 36.
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ering kan in meer of mindere mate plaatsvinden. Niet steeds is de financiering 100%.
Zo zien we b.v. dat de overheid slechts het verlies compenseert (zoals bij de spoorwe-
gen nog deels het geval is) of dat de overheid slechts een beperkt deel van de totale
exploitatie-rekening financiert.

Het formuleren van een definitie of het geven van een begripsomschrijving is altijd
een hachelijke zaak. Ik wil daar ten aanzien van de G&G-sector toch een poging toe
doen, zonder overigens de pretentie te hebben van wetenschappelijke perfectie. Het
gaat me om een voor dit boek 'werkbare' begripsomschrijving.

Als  ik de belangrijkste elementen  die naar voren komen  in deze paragraaf rubriceer,
zijn er de volgende aspecten:
-    het gaat in de G&G-sector om grotendeels, direct of indirect gefinancierde

instellingen; de financiering geschiedt door publiekrechtelijk georganiseerde
premieheffing of subsidiering door de overheid. Instellingen die maar een
(relatief) kleine overheidsbijdrage ontvangen zijn in deze studie niet relevant.

-    het gaat om als in het algemeen belang gedefinieerde activiteiten;
-    het zijn geen directe overheidsactiviteiten;
-    ze worden uitgevoerd door privaatrechtelijke rechtspersonen.

Ik meen dat de volgende begripsomschrijving van de G&G-sector, met een variant
op die van Van Wersch,31 goed kan voldoen.

'Het geheel van privaatrechtelijke instellingen, die grotendeels, direct of indirect middels subsidies door
de overheid zelve en/of uit premies en/of bijdragen, krachtens regelgeving door de overheid vastgestcld,
worden gefinancierd met het doel diensten te verlenen die door de overheid van algemeen belang worden                I
geacht.'

De begripsomschrijving verschilt inhoudelijk in zoverre van die van Van Wersch, dat
ze geen verbod tot winst maken door instellingen in zich houdt. Voorts vallen er ook
de landelijke koepels onder, die doorgaans door overheid en instellingen tezamen
worden gefinancierd. Net als in de WAGGS vermeldt de begripsomschrijving de
woorden 'direct'  en '

indirect',  met name met het oog op de rijksbijdragen die gestort
worden in de AWBZ. Het onderdeel terzake van de premies/bijdrage beoogt duidelijk
te maken, dat ik van oordeel ben dat ook omroepen, bedrijfsverenigingen14 en zieken-
fondsen onderdeel uitmaken van de G&G-sector. Het begrip diensten is breed,15 in
dier voege dat er ook de sociale zekerheidsprestaties onder begrepen moeten worden.

33    Maar ook op die van de Franse wetgever: zie par. 3.4.4.2.3.
34       Bij deze instellingenis dejuridisch-wetenschappelijke imperfectie vanmijnbegripsomschrijving direct

zichtbaar. Die instellingen zijn immers art. 2:1 lid 2 BW-reel·ttspersonen. Zie daarover onder hetoude
recht: J.J. Canter Cremers,  Is de bedrijfsvereniging een vereniging?,  WPNR  1972, pag.  89-94; voor
het huidig recht Rechtspersonen, losbladige uitgave, art. 2:1  lid 2 BW, bewerkt door P. van Schilf-
gaarde, Deventer, supplement 108, aantekening 2.

35 Hier openbaart zich een tweede imperfectie in mijn werkomschrijving: men kan er zonder moeite
het onderwijs onder brengen. Dat beoog ik zeker niet.
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Met het gebruik van het woord 'grotendeels' wordt vermeden dat privaatrechtelijke
instellingen, die slechts voor een ondergeschikt deel door of via de overheid worden
gefinancierd ook tot de G&G-sector gerekend moeten worden. Ik denk hier b.v. aan
bedrijven in de marktsector die overheidssteun genieten en aan instellingen die maar
een heel bescheiden overheidssteuntje genieten, b.v. de Hartstichting.
De begripsomschrijving beoogt wel duidelijk te maken dat de vogels van diverse
pluimage die men in de sector aantreft, wel degelijk onder 6dn hoedje gevangen
kunnen worden. Dat is met name het gevolg van de gedachte dat de taak en rol van
alle betrokken instellingen bij uitstek ligt op het vlak van het door de overheid als
zodanig bestempeld algemeen belang. Hieraan doet niet af dat sommige van de
betrokken instellingen winst beogen te (gaan) maken. Evenmin doet hieraan af, dat
de instellingen onderling zeer van karakter verschillen:6 Essentieel is dat zij vooral
en vooreerst financiele steun ontvangen van of via de overheid omdat hun activiteiten
(in ieder geval niet met die mate en dat niveau van door de overheid gewenste be-
schikbaarheid voor zovele lagen van de bevolking) (nog) niet winstgevend geexploi-

teerd kunnen worden.

1.5      Opzet van dit boek

In de paragrafen  1.2  tot  1.4  van dit hoofdstuk schetste ik reeds ruw de opbouw  van
dit boek.  Ik geef de lijnen nu wat preciezer.

In Hoofdstuk 2 wordt de G&G-sector in Nederland aan een vrij uitvoerig onderzoek
onderworpen. Ik geef een globaal inzicht in ontstaan, geschiedenis en groei ervan,
schets een beeld van de onderscheiden subsectoren en probeer tevens de lijnen te
schetsen waarlangs de toekomstige ontwikkeling zal verlopen.

In Hoofdstuk 3 is de G&G-sector in Frankrijk aan de orde. Ik begin dat hoofdstuk
echter met een schets van het collectieve arbeidsvoorwaardenvormingsrecht in
Frankrijk. Daarna worden belangrijke hoofdsectoren van de G&G-sector in dat land
geschetst en is het kernpunt de wijze van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming in
die subsectoren. Ik trek conclusies ten aanzien van de mate van vrijheid van collectief
onderhandelen in de G&G-sector in dat land.

In Hoofdstuk 4 is de G&G-sector in Duitsland het voorwerp van studie. Ik begin dat
hoofdstuk (opnieuw) met een schets van het collectieve arbeidsvoorwaardenvormings-
recht in dat land. Vervolgens geef ik een korte schets van een aantal hoofdsectoren
in de G&G-sector in dat land. Vervolgens is het kernpunt de collectieve arbeidsvoor-
waardenontwikkeling in die hoofdsectoren van de G&G-sector aldaar, waarna ook
ten aanzien van Duitsland conclusies getrokken worden ten aanzien van de vrijheid
van collectief onderhandelen in de G&G-sector.

36     L. Kootstra en R. Korporaal, Arbeidsverhoudingen in de gepremieerde en gesubsidieerde sectoren,
SMA 1992

, pag. 588.
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In Hoofdstuk 5 worden de ontwikkelingen beschreven van de wettelijke sturing van
de arbeidsvoorwaardenvorming van de G&G-sector in ons land. Die schets wordt
voorafgegaan  door een korte historisch-economische impressie van de periode  1945
tot heden ten aanzien van sturing van arbeidsvoorwaardenvorming in het algemeen.
Ook ten aanzien van Nederland wordt besloten met conclusies ten aanzien van de
vrijheid van collectief onderhandelen in de G&G-sector.

In Hoofdstuk 6 vindt uitvoerige bespreking plaats van het internationale recht ten
aanzien van de vrijheid van collectief onderhandelen. Het ILO-recht ten aanzien van
die vrijheid is van grote invloed geweest op de rechtsontwikkeling in de G&G-sector
in ons land, en beYnvloedt het geldend recht in die landen die eveneens ILO-Conventi-
ons nr. 87 en/of 98 hebben geratificeerd. De stand van het recht wordt onderzocht,
waarbij tevens bezien wordt in hoeverre de Nederlandse regering terecht van oordeel
was, dat Convention 87 geen garantie geeft op vrijheid van collectiefonderhandelen.

In Hoofdstuk 7 wordt een schets gegeven van het ideale overlegmodel tussen overheid
en G&G-sector ten aanzien van de arbeidsvoorwaardenontwikkeling. De vrijheid van
onderhandelen, zoals die krachtens internationaal recht gegarandeerd dient te zijn,
wordt in het model verdisconteerd.

1.6 Epiloog

Het in Hoofdstuk 7 te presenteren overlegmodel is toegespitst op de Nederlandse
situatie. Elementen ervan zullen bruikbaar blijken voor het overlegmodel met de
G&G-sector in andere landen. Per land zullen echter accenten anders liggen. Inter-
nationaalrechtelijke beginselen moeten vanzelfsprekend overal worden gerespecteerd.
Nationale verschillen in uitwerking zijn echter onvermijdelijk.
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Hoofdstuk 2

DE GEPREMIEERDE EN GESUBSIDIEERDE SECTOR
BESCHREVEN

Tot de Gepremieerde en Gesubsidieerde sector wordt een bont pallet van instellingen
gerekend, die activiteiten hebben op gebieden als gezondheidszorg, openbaar vervoer,
welzijn, kunstzinnige vorming, kinderbescherming, en ook instellingen als openbare
bibliotheken, bedrijfsverenigingen, ziekenfondsen, schoolbegeleidingsdiensten,
buro's voor rechtshulp, orkesten, het Nationaal Bureau voor Toerisme, het Nationaal
Luchtvaartmuseum, de Stichting Het Dorp etc., waarvan het gemeenschappelijke is
dat zij alle geheel of gedeeltelijk door of via de overheid worden gefinancierd.
Ik schets in dit hoofdstuk de hoofdlijnen van de geschiedenis, de opbouw en positie
van de Gepremieerde en Gesubsidieerde sector in ons land. In de volgende hoofdstuk-
ken zal overigens blijken dat een aantal hoofdlijnen ook geldt voor de andere
bestudeerde stelsels, te weten het Frans en Duitse.

2.1 Introductie, herkomst en karakter van de instellingen

Bij mijn weten is nooit systematisch wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de
historie van de instellingen die tot de G&G-sector behoren. Soms duikt een archivaris
(al dan niet op verzoek) in de archieven,' een enkeling promoveert op een onderwerp
uit de G&G-sectot maar meestal moeten onderzoekers (en medewerkers van instellin-
gen) het met mondelinge overlevering zien te stellen.

Het overgrote deel van de instellingen komt voort uit wat met een in onbruik geraakte
term aangeduid wordt als 'particulier initiatief. Veel stichtingen en verenigingen,

werkzaam op het vlak van het onderwijs, de gezondheidszorg en de welzijnszorg
waren aanvankelijk, meest levensbeschouwelijk georienteerde, door particulieren

1         Een fraai voorbeeld biedt de geschiedschrijving van de gezondheidszorg-mammoet "de Godshuizen"
te  's-Hertogenbosch  door  H.R. Wolf, 's-Hertogenbosch  1987.

2 Bram Peper, Vorming van welzijnsbeleid; evolutie en evaluatie van het opbouwwerk, diss., Meppel
1972, P.J.J. Maessen, Bezuinigen op de gezinsverzorging; Besluitvorming in de verzorgingsstaai
diss., Amersfoort 1989; F.J P.M. Hoefnagel, Wetgever en cultuur; Uitgangspunten en beginselen van
de wetgeving op de terreinen van het onderwijs, de wetenschap, de publieke omroep, het openbare

bibliotheekwerk, het sociaal-cultureel werk, de kunsten en de musea in de jaren  1973 tot eind  1987,
diss., Zwolle 1988; H.R Lunshof, Welzon, wet, wetgever, diss., Zwolle 1989.
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gefinancierde organisaties. De onderwijssectorkreeg als eerste een vaste financierings-
basis, toen in 1917 met het einde van de Schoolstrijd de bekostigingsvoorwaarden
voor het bijzonderonderwijs werden gelijkgesteldmet die van het openbaaronderwijs,
waarna later ook de andere vormen van onderwijs een gelijkstelling kregen:
De onderwijssector zelf zal in dit boek buiten beschouwing blijven. Tengevolge van
de gelijkstellingsstructuur van openbaar en bijzonder onderwijs (zie art. 23 lid 7 Gw)4
heeft die subsector wezenlijk andere kenmerken dan die welke aan de orde zijn in
de G&G-sector. Ik doel hier enerzijds op de (grondwettelijke basis van de) financie-
ring en anderzijds op het gegeven dat ten aanzien van de rechtspositie van werknemers
bij zowel openbaar als bijzonder onderwijs de ontwikkelingen bij ambtenaren nog
nauwkeurig worden gevolgd. De onderwijssector is echter volop in beweging en ik
sluit niet uit dat de financieringsstructuur van de onderwijssector alsmede de collectie-
ve arbeidsvoorwaardenvorming erbinnen in de komende decennia steeds meer naar
die van de G&G-sector zullen toegroeien en ermee vergelijkbaar zullen worden.

Een van de belangrijke facetten van het ontstaan van de verzorgingsstaat na de Tweede
Wereldoorlog vormt naast de ontwikkeling van de (publieke) sociale zekerheid de
(steeds toenemende) financiering door de overheid van tal van instellingen op het
telrein van zorg (en cultuur), waarbij het doel was om de beschikbaarheid van reeds
bestaande voorzieningen te intensiveren of kwalitatief te verbeteren, dan wel om
voorzieningen die op basis van het marktmechanisme niet in stand konden blijven
te financieren, alsmede nieuwe voorzieningen in het leven te roepen: Zo werd de
gezondheidszorg met name gefinancierd vanuit publieke en particuliere verzekeringen
en werden instellingen op zorggebied vanuit 'Den Haag' ofde plaatselijke gemeente
gefinancierd, ergo: financiering of uit de algemene middelen ofuit de sociale verzeke-
ringen.

De instellingen hebben een privaatrechtelijk karakter (meest stichting, soms vereni-
ging); net als in Duitsland en Frankrijk, waarvan de situatie in de volgende hoofdstuk-
ken van dit boek bezien zal worden, was de keuze van de overheid de activiteiten
van de betrokken instellingen niet te integreren in het overheidsnetwerk zelf (en de
werknemers de 'status' te bieden van (semi-)ambtenaar), maar hielden de instellingen
hun juridische autonomie al werden zij (geheel of gedeeltelijk) gefinancierd door de
overheid.
Deze constructie moet voor Nederland vermoedelijk verklaard worden uit met name
de wens in christelijk-politieke kring tot 'soevereiniteit in eigen kring' alsmede het
uitgangspunt van de subsidiariteit:  waar de samenleving zelf een voorziening biedt,
is een rechtstreeks statelijke voorziening niet meer gewenst en noodzakelijk. Socialis-

3       Zie hierover W.J.J. Beurskens, Sociaal recht en het bijzonder onderwijs, diss, Deventer 1991, pag.
1-8 en pag. 27-34; J. Donner, De vrijheid van het bijzonderwetenschappelijkonderwijs, diss., Zwolle
1978.

4        Zie daarover Beurskens, Sociaal rechten het bijzonderonderwijs, a w., pag. 71-107; P.J.J. Zoontjens,
Vrijheidvanwetenschap;Juridischebeschouwingenoverwetenschapsbeleidenhogeronderwijs, diss.,
Zwolle 1993, pag. 3843.

5 J.P.H.M. Schellart,Degepremicerdeen gesubsidieerde sector, in: J.H. Weggemans(red,), Arbeidsver-
houdingen bij de overheid; Overzicht, problemen en ontwikkeling, Deventer 1985, pag. 67-70
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ten hadden er wellicht geen bezwaar tegen gehad de instellingen onder de paraplu
van de staat te brengen (zeker in de jaren  '70, toen vooral in die kring gedacht werd,
dat heil en sturing van en door de overheid moest komen!).6

Met de financiering van de activiteiten erkent de overheid het (algemeen) belang
ervan. De 'zilveren koorden' van de financiering brengen natuurlijk ook een zekere
mate van zeggenschap van de overheid over de instellingen met zich mee. Het een
en het ander tezamen genomen maakt dat men met name in het buitenland spreekt
van de 'semi-overheid'. In Nederland sprak men tot in het begin van de jaren '70 nog
van 'para-statale' instellingen, een term die men in Belgie nog wel terugvindt.
Omdat de instellingen, anders dan bedrijven in de marktsector, in beginse17 geen

winstoogmerk hebben, wordt de sector ook wel aangeduid met 'non-profitsector.'
Tezamen met de overheidssector zelve vormen zij de 'quartaire sector'.

2.2  Ontwikkelingen in de G&G-sector in de jaren '70.

Belangrijke ontwikkelingens in de jaren '70, die zich in de sector aandienen en
waarvan een groot aantal tot op heden nog voortgaan, zijn:
1. toenemende overheidsfinanciering en overheidsinvloed

Voor het merendeel van de sectoren in b.v. de toen CRM- nu VWS-sfeer gelden
nog steeds, meest in de jaren '70 tot stand gekomen Rijksbijdrageregelingen, die
vaststellen op welke basis de instellingen gefinancierd worden.9 Ze waren destijds
tevens de basis voor nieuw ontstane voorzieningen om financiering te verkrijgen.
Met de beschikbaar gestelde middelen neemt de overheidsinvloed navenant toe.
Het initiatief wordt steeds minder particulier en wordt een door de overheid
gefinancierde taak. De financiering loopt in de meeste sectoren uiteindelijk op
tot 100%, de eigen bijdragen van de gebruikers daargelaten. De onderscheiden
sectoren groeien ook sterk.  Ik geef enkele vergelijkingsgetallen:
In 1972 waren bejaardenzorg en gezondheidszorg tezamen goed voor 68.000
manjaren;  in 1977 reeds voor 89.000 manjaren; voor cultuur en recreatie waren

6          Zie Ph.A. Idenburg(red.), De nadagen van de verzorgingsstaat; Kansen en perspectieven voormorgen,
Amsterdam 1983, pag. 44-45.

7       Zie echter verderop in dit hoofdstuk, als het ondernemerschap in de G&G-sector aan de orde komt,
zie o.a. par. 26.2.

8         Zie Van Wersch, Democratisering van het bestuur van non-profit instellingen, a.w., pag. 21 e.v. Van
hem  is een belangrijk decl  van de hoofdlijnen van deze paragraaf overgenomen. Zie voorts  over de

geschiedenis van de zorgsector ook H.C.M. Michielse, De burger als andragoog, een geschiedenis
van 125 jaar welzijnswerk (1848-1972), Meppel 1972; Bram Peper, Vorming van welzijnsbeleid,

a.w., Meppel 1972; Werkgroep theorie van het vormingswerk van de sociale academie de Aemstel-
horn, Van armenzorg tot welzijnswerk; Materi:tai voor de geschiedenis van het sociaal-kulturele werk
in Nederland van 1800-1970, Nijmegen 1972; Stichting Centrale  Raad  voor de Gezinsverzorging,
Gezinsverzorging; gisteren, vandaag, morgen, Utrecht 1979; Hans Achterhuis, De markt van welzijn
en geluk, Baarn 1981.

9     Zie voor alle regelingen die anno 1985 golden, Tj H. Siem, Subsidie-info 1985, Den Haag 1985.
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die getallenrespectievelijk 33.000 en41.000; voorhet openbaar vervoerrespectie-
velijk 35.000 en 39.000;'0

2.   professionalisering van de hulp- en dienstverlening
Aanvankelijk was de zorg vaak een zaak van vrijwilliers" met een ideeel motief
(vaak  'huisvrouwen' !) en religieuzen  die er hun boterham niet mee hoefden te
verdienen; nog steeds drijft een aantal instellingen op vrijwilligersinbreng (b.v.
VluchtelingenWerk) of spelen zij nog een rol bij de uitvoering van het werk (b.v.
buurt- en clubhuiswerk); de kern wordt inmiddels echter gevormd door (vaak
hoog gekwalificeerde) professionals,12 die soms toegespitste beroepsopleidingen
hebben genoten (denk b.v. aan de vroegere Sociale Academie" en de tegenwoor-
dige Hogere Beroeps Opleiding voor Verpleegkunde). Meer en meer kwam er
aandacht voor de rechtspositie van de werknemers en gingen zij aandacht vragen
voor hun arbeidsvoorwaarden:4 Daarmee deed het verschijnsel zijn intrede dat
de rechtspositie van de professionals een zelfstandige constitutieve factor wordt
binnen de instellingen naast het belang van de 'klant'." De welzijnsmarkt wordt
allengs een interessante arbei(is- en loonmarkt: 6 In verband met de financiering
van de instellingen door de overheid, was de aandacht van het personeel ervan
al gauw en met een zekere afgunst gericht op de rechtspositieregelingen van die
overheid zelf.17

3. collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen
In deze periode kwamen in belangrijke subsectoren van de G&G-sector nationale
werkgeversorganisaties tot stand, die vervolgens cao's afsloten die sterke
gelijkenis vertoonden met de rechtspositieregelingen van ambtenaren. Zo kwam
in  1975 een cao voor de bejaardentehuizen tot stand, in 1977 voor het ziekenhuis-

10 Cijfers ontleend aan De kwartaire sector in dejaren tachtig, Project personeelsvoorziening kwartaire
sector, bulletin nr. 1, uitgave Sociaal en Cultureel Planbureau en Centraal Planbureau, Den Haag
1980, pag. 145.

11         In De kwartaire sector in cij fers, Project personeelsvoorziening kwartaire sector, Sociaal en Cultureel
Planbureau en Centraal Planbureau, Den Haag 1975, pag. 19, wordt vermeld dat van de personen
boven de 18 jaar in ons land alsdan 40% een vorm van vrijwilligerswerk verricht; meegeteld worden
ook activiteiten in kerk en politieke partijen alsmede bestuursfuncties in instellingen. In totaal becijfert
men ongeveer 274.000 "echte" vrijwilligers. Zie over het verschijnsel vrijwilliger en de betekenis
ervan voor de verzorgingsstaat: H.P.M. Adriaansens en A.C. Zijderveld, Vrijwillig initiatief en de
verzorgingsstaat,  Deventer   1981

1 2       Sociaal en Cultureel Planbureau en Centraal Planbureau, De kwartaire sector in cijfers, a w, Bijlage
IV-V (pag 47-49) meldt dat dan reeds meer dan de helft van de professionals minimaal een middel-
bare opkiding heeft, tegenover 1/5 in de overige sectoren in Nederland.

13       De eerste opleiding in dezen  is De School  voor  Maatschappelijk  Werk die  in  1899 in Amsterdam
tot stand komt. Zie Michielse, De burger als andragoog, een geschiedenis van  125 jaar welzijnswerk
(1848-1972), a.w., pag. 81.

14   Schellart, De gepremieerde en gesubsidieerde sector, a.w., pag. 68.
15    Zie W.C.D. Hoogendijk, in: Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Overheid en particulier

initiatief,  Den  Haag  1976,  pag.  42-52,  met  name  pag.  46. Een erkend kritikaster van met name het
welzonswerk was b.v. J.A.A. van Doorn. Zie van hem Werkgelegenheidsbeleid ofwerkverschaffing?,
Beleid en Maatschappij 1974, pag. 286-296. Zie met name pag. 292, waar ho spreekt over werkver-
schaffing nieuwe stijl. Zie ook de destijds geruchtmakende publicatie van H. Vuijsje, Nicuwe Vrij-
gestelden; De opkomst van het spijkerpakkenproletariaaL Baarn  1977.

16    Achterhuis, De markt van welzijn en geluk, a.w., pag. 121.
17 Zie Schellart, De gepremieerde en gesubsidieerde sector, a.w., pag. 69.
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wezen   en   in   1979   een   voor het kruiswerk, de openbare bibliotheken   en   het
welzijnswerk.IR
Als  illustratie  voor de ontwikkeling diene de welzijnssector.  In   1966  was  hier
door de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn (de centrale inhoudelijke
koepelorganisatie) een commissie ingesteld, die onder voorzitterschap stond van
prof. mr M.G. Levenbach, die tot taak had voorstellen te doen voor 'overleg en
advies inzake de rechtspositieregeling voor functionarissen op het terrein van de
welzijnszorg', in de wandeling de Commissie Levenbach. Van deze commissie
maakten zowel deel uit vertegenwoordigers van de landelijke koepels als van de
werknemersorganisaties, zoals de ABVA en de KABO. De werkzaamheden van
de commissie resulteerden in het Modelrechtspositiereglement voor het Welzijns-
werk,19 waarvan de werkgevers aanbevolen werd het eenzijdig te incorporeren
in de arbeidsovereenkomsten. In de onderscheiden deelsectoren bestonden20

aanvankelijk nog geen werkgeversverenigingen. Op instigatie van de bonden van
werknemers, die gelijkwaardig overleg in de subsectoren voorstonden, kwamen
zij allengs tot stand. Gelet op de (invoerings)kosten van arbeidsvoorwaardenre-
gelingen vond overleg plaats over het Modelrechtspositiereglement met het
subsidierende departement, toen CRM. Een aantal jaren werd vervolgens in
overleg met dat departement verzocht om bindende vaststelling van de afgespro-
ken loonregelingen (vgl. art. 6 WL). De eerste 'echte' cao voor de welzijnssector
kwam  uiteindelijk  in   1979 tot stand.21

4.   een proces van schaalvergroting
Een andere -nog tot op heden voortgaande- ontwikkeling is die van de schaal-
vergroting. Het meest markante voorbeeld in deze wordt gevormd door het
ziekenhuiswezen. Geen dorp (zelfs niet het grotere) heeft nog een eigen zieken-
huis;22 ook welzijnsinstellingen, net als woningbouwcorporaties, worden samen-
gevoegd tot stedelijke agglomeraten; de instellingen voor kruiswerk fuseren
(1990) inmiddels met die van de gezinszorg (zie ook hieronder par. 2.4.2).

5.        een  proces van ontzuiling
Waren nog vlak na de Tweede Wereldoorlog alle zorginstellingen verzuild, in
de jaren zeventig voltrekt zich een proces van secularisering waarin de zuilen
allengs minder van belang worden. Zo werd in  1977 de Nationale Kruisvereniging
opgericht als fusie van de onderscheiden nationale koepels op het gebied van
Kruiswerk en gingen in 1975 de Katholieke Reclasseringsvereniging, de Protes-
tants-christelijke Reclasseringsvereniging, het Nederlands Genootschap tot
Reclassering en de Dr. F.S. Meijersvereniging op in de Algemene Reclasserings-
vereniging. Het resultaat ervan is dat men in de naamstelling van een enkele in-
stellling de verzuilde herkomst soms nog weI kan herkennen, terwijl overigens

18    Zie SER, Advies loonvorming in niet op winst gerichte sector, a.w., pag. 22.
19   Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Model rechtspositiereglement, Den Haag 1969.
20 Zie Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Model rechtspositiereglement, a.w., voorwoord.
21 Deze schets in ontleend aan eenmij door oud-AbvaKabo-bestuurder L. Geradts beschikbaar gestelde

scriptie van mevr. J. Bruyns.
22    Zie over die ontwikkeling in het ziekenhuiswezen, E. Konnen, Ziekenhuissamenwerking, fusie en

regionalisatie, diss., Den Haag 1984.
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noch professional noch (vaak!) gebruikerhecht aan die achtergrond. Vanzelfspre-
kend blijft er een aantal instellingen op confessionele basis bestaan.23 Een
voorbeeld daarvan tot op heden vormen de NWR (Nationale Woningraad), die
een algemene en het NCIV (Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisves-
ting) dat een christelijke signatuur heeft (zie ook par. 2.4.11). Ook bestaat er b.v.
in Amsterdam nog een kleine instelling voor joods maatschappelijk werk, die
specifieke kennis en ervaring heeft m.b.t. joodse oorlogsslachtoffers.
Anderzijds ziet men ook allengs 'nieuwe' zuilen ontstaan. Zo ontstaan er
instellingen die specifiek gericht zijn op minderheden in ons land, b.v. landelijke
organisaties die werkzaam zijn ten behoeve van Molukkers, Surinamers, maar
ook plaatselijke ten behoeve van b.v. islamitisch jongerenwerk etc. Het beleid
van de overheid is inmiddels op integratie gericht, maar sommige categoriale
werksoorten worden nog noodzakelijk geacht.24

6.   een proces van radicalisering
Een ander aspect dat zich in de jaren '70 aandient, voltrekt zich met name in het
welzijnswerk.2S In links-radicale kring werden de door de overheid gefinancierde
instellingen overeenkomstig de 'leer' van b.v. Althusser gezien als ideologische
staatsapparaten, die moesten worden gebruikt om de klassestrijd te voeren en de
emancipatie van de laagste klassen te bevorderen. In die periode kwamen b.v.
ook de Vrouwen Orienteren zich op de Samenleving (VOS)-cursussen op, die
vrouwen ertoe opwekten om op gelijke voet met de man te participeren in met
name het arbeidsproces.

26

Ook de rechtshulpbeweging, die met de oprichting van de wetswinkels vanafhet
begin van de jaren '70 een aanvang nam en o.a. haar voortzetting kreeg in de
inmiddels overal in den lande opgezette, professionele buro's voor rechtshulp,
heeft haar wortels in die ideologie. 27

Met het wegebben van de radicale bewegingen zelf, begin jaren tachtig, heeft
de 'ontideologisering', ook in het welzijnswerk, in de loop van de jaren '80, zijn
beslag gekregen.

7.   een proces van democratisering
28

Een volgend element van de ontwikkeling vormt de eis tot democratisering die
door de radicale bewegingen in de jaren '60 gesteld werd aan de samenleving
als geheel (en die o.a. resulteerde in wijzigingen van de Wet op de ondernemings-
raden,29 de Wet universitaire bestuurshervorming  en de Wet medezeggenschap

23     Zie ook E.M.H. Hirsch Ball in, Subsidiering van identiteitsgebonden particulier initiatief in een pluri-
forme samenleving, in Christen Democratische Verkenningen 9/87.

24   Zie o.a. TK 22189, nr. 3, pag. 23-24.
25   Zie b.v. Werkgroep theorie van het vormingswerk van de sociale academie de Aemstelhorn, Van

armenzorg tot welzijnswerk, a.w.
26    Vgl. R. Hajer, in: Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Overheid en particulier initiatief,

a.w.,pag. 63.
27 Zie hierover zeer uitgebreid: T. Prakken, Rechtshulp en juridies aktivisme; Een vergelijkend

onderzoek naar recente ontwikkelingen in het gebruik van recht, diss., Nijmegen 1985.
28 Zie hierover met name de cerder vermelde dissertatie van Van Wersch, Democratisering van het be-

stuur van non-profit instellingen, a.w.
29   Wet van 28.1.1971, Stb. 1971, 54.
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onderwijs", maar die tevens uitmondde in eisen tot verdergaande democratise-

ring van met name welzijnsinstellingen). De democratiseringsbeweging heeft
binnen de G&G-instellingen, anders dan de radicaliseringsbeweging vaste voet
gekregen.
De eisen van de beweging hadden niet alleen betrekking op een grote mate van
zelfbestuur door personeel van de instellingen, maar tevens op zeggenschap van
clienten in het bestuur van de instellingen. Een belangrijk en veel aandacht
trekkend conflict32 in de jaren '70 was dat bij de zwakzinnigeninrichting Den-
nendal, waarin professionele leiding, ouders en patienten zich tezamen verzetten
tegen de sluiting van 'hun' paviljoen, dat zij zagen als een 'proeftuin' voor een
democratisch samenwerken en -leven. De kern va:' de zaak was de zeggenschap
over de instelling.
De democratiseringsgedachte kreeg ook in het *.verheidsbeleid aandacht en
resulteerde o.a. in de rapportage van de Commissie van der Burg,11 een rapport
terzake van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid]4 en tevens
in beleidsstukken van de regering zelf.

35

Pas thans worden serieuze16 resultaten van die beweging in de G&G-sector zicht-
baar. Door de Eerste Kamer is inmiddels een wet goedgekeurd ter bevordering
van de medezeggenschap van clienten van uit de collec tieve middelen gefinancier-
de zorgaanbieders in de vorm van clientenraden. Clienten krijgen daarbij advies-
en instemmingsbevoegdheden]7 die enigermate vergelijkbaar zijn met die van
het personeel in de thans geldende Wet op de ondememingsraden. lin het
verlengde van de democratiseringsbeweging is inmiddels het klachtrecht van cli-
enten van zorginstellingen wettelijk verankerd. 38

30     Wet van 9.12.1970, Stb.  1970, 601, die in de jaren '70 en '80 nog herhaalde malen gewijzigd zou
worden.

31 Deeerste versie kwam totstand bij Wet van 16.12.1981, Stb. 1981,778.
32 Ditconflictstaatnietop zichzelf, er waren er vele van deze soort Zie hierover o.a. J.A.A. van Doorn,

De strijd om de macht in diensiverlenende organisaties, Beleid en Maatschappij 1975, pag.  11 1-117.
33      Rapportvan de commissie van advies inzake hetdemocratischendoelmatig functioneren van gesubsi-

dieerde instellingen, Rijswijk 1977, verder het 'Rapport Van der Burg'. Zie voor het regeringsstand-
punt over dat rapport Bijl. TK 1980-1981, 15360, nr. 18.

34     WRE Over sociale ongelijkheid; Een beleidsgerichte probleemverkenning, Rapporten aan de Rege-
ring, nr. 16, 's-Gravenhage 1977.

35       Zie  b.v. Knelpuntennota harmonisatie welzijnsbeleid  en welzijnswetgeving,  Bijl.  Hand. TK 1973-1974,
12968, nr. 2, pag. 29-30 en Structuurnota Gezondheidszorg, BU!  "and. TK 1973-1974, 13012, nr.
2, pag. 7.

36 Ten aanzien van nogal wat instellingen bestonden reeds langer bepalingen die in enige invloed van
gebruikers voorzagen;  zie  bv.  art.  34  lid  4  Zfw ten aanzien van Ziekenfondsen;  art.  B  1 0  van  de
toenmalige Rijkssubsidieregeling samenlevingsopbouw (voor het sociaal cultureel werk),art. 16 lid
1 sub fvan de toenmalige Rijksbijdrageregeling vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen

(Stcrt.   1976,   129,  voor het VJV-werk);  art.   15  lid   1   van  de  toenmalige  Wet  op het openbare

bibliotheekwerk; idem art.  11 van de Tijdelijke verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening
(voor de gezinszorg)

37   EK 23041.
38     Stb. 1995,308. Zie daarover A.H. Bakker, Geregeld klagen in de zorgsector, SR 1995, pag. 188-190.
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Aldus verandert het karakter van de instellingen ingrijpend. De overheidssteun
garandeert weliswaar een zekere continurteit in de dienstverlening; de professi-
onalisering zal de kwaliteit van het produkt verbeterd hebben en hetzelfde geldt voor
de schaalvergroting. Niettemin draagt een en ander bij tot een cultuurverandering in
de G&G-sector waarin kernwoorden zijn: van liefdadigheid naar aanspraak en van
'barmhartigheid' naar professionele inzet. Van de vrijwillige inzet is 'werk gemaakt'
in allebetekenissen van het woord. De voortgaande ontzuiling versterkt die cultuurver-
andering. Een kritische kanttekening zou kunnen zijn dat met de intrede van de
professionalisering en de schaalvergroting de mate van betrokkenheid bij het 'werk'
afneemt; voor menige 'klant' zal ook de herkenbaarheid van de instellingen zijn
afgenomen.

2.3 Ontwikkelingen G&G-sector in de jaren '80 en het begin van de jaren '90

In   1977 werd berekend dat bijna 400.000 personen   in de G&G-sector werkzaam
waren:9 Medio 1981 telt de G&G-sector inmiddels al bijna 500.000 werknemers.40
Medio   1992  is dat aantal gestegen tot 650.000:1

Aan het eind van de jaren '70 was het economisch klimaat slecht. Het aantal faillisse-
menten was groot, massa-ontslagen waren aan de orde van de dag.
Het in november 1977 nieuw aangetreden kabinet-Van Agt/Wiegel kwam met een
voor die tijd fors bezuinigingsprogramma, Bestek '81.42 Ten aanzien van de G&G-
sector was de optie dat er weliswaar bezuinigd zou moeten worden op de uitgaven
voor arbeidsvoorwaarden, maar daartegenover moest wel de groei van het aantal
arbeidsplaatsen (versneld) verdergaan. Er was sprake van een totale geraamde groei
met ongeveer 40.000 arbeidsplaatsen,4' waar er nog eens 5.000 extra bij zouden
komen als de beoogde kortingen zouden worden doorgevoerd.44 Arbeidsplaatsen in
ruil voor kortingen.
Nadat aanvankelijk gehoopt was dat werkgevers en bonden vrijwillig zouden meewer-
ken aan het realiseren daarvan45 bleek daar toch niets van terecht te komen. Het
resultaat was een tijdelijke wet,46 die ook voorzag in beheersing van de arbeidskosten
in de G&G-sector (zie daarover uitgebreid par. 5.4.1).

39      Rapport Van der Burg, a.w., bijlage 7b. Op het totaal van 544.000 personen heb ik de 154.000 van
het onderwijs in mindering gebracht. In de nog volgende totalen is hetonderwijs evenmin verdiscon-
teerd.

40       Schellarl De gepremieerde en gesubsidieerde sector,  a.w,  pag.  71.
41 SER, Advies arbeidsvoorwaardenvorming in de g+g-sector, nr. 1992/1, 's-Gravenhage 1992, bijlage

8.

42  TK 1977-1978, 15081.
43       Handelingen TK 15597, 21.6.1979,  pag.  5620.
44   Handelingen TK 15597, 22.6.1979, pag. 5641.
45 Zie volgende paragraaf.
46    Wet van 28.6.1979, Stb. 1979, 346.
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Het voornemen van de overheid (nog) meer arbeidsplaatsen te creeren in de G&G-
sector vormde de realisatie van een rapport uit 1977 van de WRR getiteld, 'Maken
wij er werk van?'47 Daarin werd becijferd dat het aantrekkelijker voor de overheid
was om 'werk te maken' in de G&G-sector dan in de marktsector, waarin de overheid
destijds ook nog veelvuldig financieel bijsprong om bedrijven op de been te houden.
De gemiddelde investeringen in het bedrijfsleven vergden per arbeidsplaats 200.000-
250.000 gulden. De G&G-sector was (en is) echter veel minder kapitaalintensief(denk
alleen al aan de produktiemiddelen) zodat daar de overheid goedkoop uit was omdat
naast de loonkosten nauwelijks investeringskosten nodig waren.48 De WRR stelde
vooroverheidssubsidies welbewust in te zetten voor'welzijnsbevordering' en daarmee

49
gelijktijdig voor vermindering van de werkloosheid,

'Ter afsluiting moet worden gesteld, dat de quartaire sector niet mag worden beschouwd als een panacee
voor werkgelegenheidsproblemen. Echter, naast creatie van arbeidsplaatsen in de landbouw, nijverheid
en commerciele dienstverlening verdient de werkgelegenheidscreatie in de non-profitsector zeker nadere

bestudering. Een belangrijk voordeel is dat de overheid zelf richting kan geven :lan deze werkgelegenheid

dat wil zeggen: sturing naar regio, sector en kwalificaties van beschikbare arbeidskrachten is mogelijk.' 50

Terwijl elke opvolgende regering, te beginnen met het kabinet-Van Agt/Wiegel
aankondigt bezuinigingen door te voeren, vallen in de jaren '80 in de G&G-sector
de volgende ontwikkelingen waar te nemen:

-    groei in absolute zin
Ondanks de (aankondiging en doorvoering) van bezuinigingen zet de groei in de
G&G-sector zich sterk voort.
Ik geef de ontwikkelingscijfers van de hoofdsectoren in aantallen personeelsleden

51

in tabel 1.

47       WRR, Makenwijer werk van?,Verkenningen omtrentde verhouding tussen actieven en niet actieven,
Rapporten aan de Regering, nr. 13, 's-Gravenhage 1977.

48 WRK Maken wij er werk van?, a.w., pag. 129.
49 WRA Maken wij er werk van?, a.w., pag. 133-135.
50    WRK Maken wij er werk van?, a.w., pag. 137.
51        De cijfers van 1981 zijn vrijwel alle ontleend aan Schellart, De gepremieerde en gesubsidieerde sector,

a.w., die van 1991 goeddeels aan SER, Advies arbeidsvoorwaardenvorming in de g+g-sector, a.w.,
bijlage 8. Enkele cijfers werden mij verschaft door de betreffende subsector zelf
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1981 1991

- ziekenhuiswezen 185.000 220.000
- dagverblijven 10.000 18.000

gehandicapten
- medisch kleuter- 1.000 1.500

dagverblijven
- kruiswerk 18.000 142.917 52
- bejaardenhuizen 55.000 72.000
-    ambulante GGZ 3.500 5A70
- openbare bibliotheken 9.000 7.500
- omroepen 6.000 6.200
- spoorwegen 27.000 27.000

welzijnswerk 130.000 65.000 53
- jeugdhulpverlening   --     8.200
-   internaten voor 1.000 1.400

schipperskinderen
- streekvervoer 13.000 14.000
- bedrijfsverenigingen 16.500 22.460
- ziekenfondsen 6.500 9.000
- omroepen 6.000 6.200

TNO 5.000 5.000
- woningbouw 13.000 16.000
- kunsten, orkesten e.d. 2.500 4.700
- CBA 6.250
- WSW 80.700 54

52 Inclusief35.000 alpa-helpendenen 84.000 werknemers in de gezinsverzorgingdiecerder waren geor-
ganiseerd in de sector welzon. Zie par. 2.4.3 en ook hieronder de subsector welzijnswerk (gegevens
verschaft door de Landelijke Vereniging Thuiszorg).

53 Dit cijfer valt sterk op in vergelijking tot het cijfer van  1981; in vrijwel alle andere sectoren is immers
een stijging waar te nemen. Hoewel er enigermate bezuinigd is in de sector welzijn, is belangrijker
dat in het cijfer van 1981 echter inbegrepen is een groot aantal medewerkers bij de gezinsverzorging,
dat later via de "alpha-hulpconstructie" van de loonlijsten van de instellingen voor maatschappelijke
dienstverlening verdween. In totaal betrofdatin 1990, volgens mij doorde LVT verschafte gegevens,
in totaal 35.651 personen. De alpha-hulp is in dienstvan de hulpvrager. De instelling bemiddelttussen
hulpvrager en hulpvertener, maar is geen werkgever. De constructie is aanvaard door de rechter; zie
o.a. Ktg. Eindhoven, 3.5.1990, NJ 1991, 262 (intener/werkgever kan ook aansprakelijk zijn bij
ongeval van werknemer ex art. 7A:1638x BW); Ondernemingskamer Hof Amsterdam, 30.6.1988,
NJ 1989, 340. Zie hierover ook Circ. Min. van CRM d.d. 7.9.1977, GWU 01120. In het vermelde
cijfervan 1981 is voorde gezinszorgeen aantal van 88.000 meegeteld, welkesubsector is overgegaan
naar de thuiszorg. Verder werd de jeugdhulpverlening gerekend tot "welzijn" maar is in ditoverzicht
apart opgenomen voor 1991. Het door de SER opgenomen getal wijkt sterk afvan gegevens die de
VOG en KPMG verschaffen  in het rapport "De welzijnssector in beweging", Utrecht  1993,  dat een
aantal geeft van 43.000 werknemers in de welzijnssector (pag. 15). Vermoedelijk berust het verschil
op een verschil in definiering van het begrip welzijnssector. Het SER-cijfer is op dat punt niet
controleerbaar.

54 Zie hierover nader par 24.10.
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tabel 1, ontleend aan en berekend aan de hand van SER, Advies loonvorming in niet
op winst gerichte sector, pag. 22, en SER, Advies arbeidsvoorwaardenvorming in de
g+g-sector, Bijlage 8.

De conclusie uit tabel  1  is dat zich  in het decennium van 1981-1991 de groei  in de
G&G-sector heeft voortgezet. Opvallende groeiers zijn de uitvoeringsorganen voor
de sociale zekerheid (de bedrij fsverenigingen groeien met 36%; de ziekenfondsen met
38%); de gezondheidszorg groeit ook sterk (18%, de ambulante geestelijke zorg zelfs

met  56%).  In het algemeen  is een groei  met   10%  in de onderscheiden sectoren  een
gewoon verschijnsel.

Onlangs heefthet kabinet-Kok aangekondigd 40.000 arbeidsplaatsen te willen creeren,
waarvan in totaal 5.000 in de semi-overheidssector in de vorm van aanvullende

werkgelegenheidsprojecten.
55

Toch is de groei in deze cijfers enigermate geflatteerd. De G&G-sector biedt immers

bij uitstek een werkplek aan part-time werknemers. In 1981 bestonden daarover nog
geen precieze gegevens. Uit cij fers van april  1993 van SZW blijkt echter dat het aantal
volle formatieplaatsen (fte) in sommige subsectoren verre onder dat van het aantal
werknemers blijft. Sommige subsectoren zijn blijkens de cijfers overigens inmiddels
sinds  1991  al weer gegroeid.

werknemers fte

AGGZ 6.200 4.790

Bejaardenoorden 75.000 54.000

Dagverblijven geh. 20.000 14.492

Jeugdhulpverlening 8.500 6.500
Toneelgezelschappen 2.000 800 (!)
Ziekenhuiswezen 220.000 193.570
Streekvervoer 15.000 14.200

Welzijnswerk 30.900 21.500
Bibliotheken 9.000 5.200

tabel 2 fte's en werknemers in een aantal G&G-sectoren april 1993.

De tabel laat zien dat in het ziekenhuiswezen de part-time (p.t.-) factor relatief niet
groot is: ongeveer 10%. In het streekvervoer ligt de factor nog lager, nauwelijks 5%.
In het welzijnswerk is die factor ongeveer 50%; bij de bejaardenoorden 30%, evenals

55     Zie ook R.D. Bastianen, 2500 extra banen in de zorgsector in 1995, PS 1995, pag. 284-287. In totaal

beloopt de overheidsbijdrage voor sociale werkvoor·ziening, banenpool, jeugdwerkgarantiewet, kaderm-
geling werkervaring en de zgn. Melkertbanen een bedrag van 5,3 miljard gulden, zie Het Financieele

Dagblad d.d. 10.8.1995.
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bij de dagverblijven voor gehandicapten. Het bibliotheekwezen heeft ook een p.t.-
factor van ongeveer 50%.
Niettemin is de absolute groei in de sector over het decennium 1981-1991 aanzienlijk
geweest.
Illustratief in dit verband  is de groei  van de totale collectieve uitgaven (exclusief die
voor de sociale zekerheid) uitgedrukt in een percentage van het bruto binnenlands
produkt; in 1970 bedroeg dat 27%; in 1975 30%, in 1980 32% en in 1987 34%.56

-     beheersing van de arbeidskostenontwikkeling
Terwijl de groei van de G&G-sector sinds 1979 is voortgegaan, was het overheidsbe-
leid erop gericht ten aanzien van de kosten van arbeidsvoorwaarden slechts een
beheerste groei te laten plaatsvinden. Dat was een kernelement in de totstandkoming
van de le juli-wet in 1979, de daarop gevolgde Tijdelijke Wetten Arbeidsvoorwaarden
Collectieve Sector (TWACS) alsmede van de Wet Arbeidsvoorwaardenontwikkeling
gepremieerde en gesubsidieerde sector (WAGGS) (zie hierover Hoofdstuk 5 van dit
boek).

Vanaf 1979 is de 'ruimteontwikkeling' in de G&G-sector zeer beperkt geweest.

56 Sociaalen Cultureel Planburcau, Memorandumkwartaire sector 1989-1993,Cahier 1989/nr. 71, '-Gra-
venhage  1989,  pag.  73.
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1979 - afgetopte prijscompensatie (1,8%)57
1980 - loonsverhoging met 2,76 58; korting per 1 juli van 0,3-0,7%59
1981 - verlaging vakantiebijslag met 0,5%, loonsverhoging ad 1%6  en met 0.3-

0,7% gekorte prijscompensatie
61

1982  - afgetopte prijscompensatie ad 3,5%62    en    per     1    juli 1,45% prijscompen-
satieb3

1983 - afgetopte prijscompensatie;64 gedifferentieerde loonsverlaging varierend van
1,95% voor de lagere inkomensgroepen tot 12,83% voor de hogere inkomens-
groepenes

1984 - loonsverlaging met 3% en afgetopte prijscompensatie66

1985 - loonbevriezing en korting wachtgelden67 c.a.68; toestemming verkorting ar-
beidsduur (en behoud loon) ad 5%69

1986 - geen verbetering, alleen incidenteel ad 0,75%)70
1987  -   ruimte in totaal gemiddeld 1,496, waarvan   1,0%  incidenteep 1

1988 - ruimte in totaal 1,74%, waarvan 1 % incidentee172

1989 - ruimte in totaal 1,32%, waarvan 1% incidenteelii
1990 - 3,05% ruimte toegestaan waarvan 0,75% incidentee174 + 0,159, 75
1991 - ruimte 2,75% alsmede 0,75% voor het incidentee176

1992 - per sector gedifferentieerde loonruimte
77

1993 - ruimte 4% met ingang van 1 maart, waarin 0,75% voor het incidentee17:

57    Besluit van 10.8.1979, Stert. 1979, 154.
58   Besluit van 2.5.1980, Stcrt. 1980, 85.
59    Besluit van 18.6.1980, Stcrt. 1980, 116
60   Besluit van 29.12.1980, Stcrt. 1980, 252.
61    Besluit van 19.6.1981, Stcrt  1981, 114
62    Besluit van 31.12.1981, Stcrt. 1981, 252.
63     Besluit van 1.7.1982, Stcrt.  1982,  124.
64   Besluit van 30.12.1982, Stcrt. 1982,254.
65   Besluit van 30.6.1983, Stcrt. 1983,125.
66   Besluit van 30.12.1983, Stcrt. 1983,254
67     Zie Pres. Rb. Den Haag, 25.4.1985, rolnr. 85/260, niet gepubliceerd, AbvaKabo/Staat, waarin werd

uitgemaakt dat de korting zelfs zou gelden voor wachtgelders, die reeds wachtgeld genoten voordat
het besluit in werking trad. M.i. ten onrechte omdat de TWACS slechts spreekt over werknemers
en werkgevers, zodat een ex-werknemer niet onder de werkingssfeer kan vallen.

68   Besluit van 27.12.1984, Stcrt  1984, 254.
69    Besluit van 20.12.1985, Stcrt  1985, 249
70   Besluit van 14.3.1986, Stcrt. 1986, 52.
71    Besluit van 24.12.1986, Stcrt. 1986, 252.
72   Besluit van 30.11.1987, Stort. 1987,233 en besluit van 30.6.1988, Stcrt. 1988,125.
73    Bestuit van 29.11.1988, Stcrt  1988,235
74    Besluit van 22.12.1989, Stcrt. 1989,252.
75    Besluit van 12.4.1990, Stcrt. 1990, 82.
76    Besluit van 28.12.1990, Stcrt. 1990, 252.
77    Besluit van 20.12.1991, Stcrt. 1991, 253.
78       Besluit van 23.3.1993, Stert    1993,  58. In strijd  met de  wet  (art. 5 WAGGS)  werd  toen de ruirnte

slechts voor een periode van 10 maanden (de wet schrijft voor "tenminste" een jaar) vastgesteld en
op een later tijdstip ("uiterlijk  3 1 december") Voorzover mij bekend heeft  geen der betrokken

organisaties daar bezwaar tegen gemaakt. Dc regering volgde hiermee de "adempauze" in het sluiten
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tabel 3 ruimte-ontwikkeling in de G&G-sector 1979-1993.

Tabel 3 laat zien, dat de toegestane groei in de arbeidsvoorwaardenontwikkeling gering
is geweest. Gelet bovendien  op het  feit dat  er in de marktsector  na  1982 (het laatste
jaar van een loonmaatregel, zie par. 5.2.4) toch steeds in enige mate loonsverhogingen
tot stand kwamen, wekt het geen verbazing dat in de loop van het afgelopen decenni-
um werd geconstateerd dat de G&G-sector een forse achterstand had opgelopen ten
aanzien van de beloning. Uit de 'Pakketvergelijking',79 die uiteindelijk in 1986 werd
gepresenteerd, naar aanleiding van de Motie Rietkerk in 1979 (!, zie ook par.
5.4.2.1.2), bleek een achterstand van 7% in de laagste functieklassen ten opzichte van
de marktsector tot 25% voor de hoogste functieklassen; ook ten opzichte van ambtena-
ren bleken de salarissen belangrijk lager:' In 1991 was de gemiddele achterstand
van de G&G-sector ten opzichte van de markt 12%. 81

Een  kanttekening  bij de tabel  is  dat in vrijwel alle sectoren sinds 1986 ruimte  is
gecreeerd voor een sterkere verbetering van de arbeidsvoorwaarden dan de geboden
ruimte doordat de betrokken pensioenfondsen de werkgeverspremie voor pensioenen
verlaagden en die verlaging geheel beschikbaar stelden voor loonsverbetering. De
subsidies bleven gebaseerd op de 'hoge' premie. Met name door de verlaging van
de pensioenpremie is de laatste jaren de achterstand ten opzichte van de markt
nauwelijks meer toegenomen; weggenomen is ze echter allerminst.
Daarnaast ook werd voor een aantal sectoren waarvan de overheid meende dat er
sprake is van een achterstand ten opzichte van andere werksoorten in de G&G-sector
sectorspecifieke ruimte vastgesteld (art. 5 lid 2 WAGGS, zie par. 5.5.2.4). Daarmee
zijn functiewaardering en de eruit voortvloeiende meerkosten in de intramurale
gezondheidszorg gefinancierd, zomede b.v. de pensioenvoorziening in de sector van
de podiumkunsten.
De conclusie is, dat weliswaar de omvang van de G&G-sector in het afgelopen
decennium sterk is gegroeid, maar dat de overheid die groei deels heeft gefinancierd
door beperking van de groei van de kosten van arbeidsvoorwaarden, die in een korte
periode zelfs werden verlaagd. Het arbeidsvoorwaardenniveau in de G&G-sector is
daardoor laag te noemen ten opzichte van de marktsector.

-     handhaven voorzieningenniveau
Vanaf het midden jaren '80 vindt men in de beleidsstukken niet meer de optie om
nieuwe werkgelegenheid te creeren in de G&G-sector. Zoals gezegd neemt dat niet
weg, dat in onderdelen van de sector nog wel uitbreidingen plaatsvonden. Men denke

van cao's waartoe de Stichting van de Arbeidop 11.11.1992 vanwege de slechte economische vooruit-
zichten had opgeroepen.  Voor  1994  is de ruimte op nihil gesteld (Besluit 24.12.1993).

79 Bakkenist, Spits en Co Organisatie Adviseurs, Pakketvergelijking, resultaten van een vergelijkend
onderzoek naar arbeidsvoorwaarden, Amsterdam/Den Haag/Groningen/Eindhoven 1986. Zie voorts
H. Opheikens, Pakketvergelijking markt: overheid: g en g-sector; (mogelijkheden voor verplegend
personeel), PS 1989, pag. 561-567.

80 Bakkenist, Spits en Co Organisatie Adviseurs, Pakketvergelijking, resultaten van een vergelijkend
onderzoek naar arbeidsvoorwaarden, a.w., pag. 39-46.

81     Zie H. Opheikens, Collectieve sector verliest concurrentiepositie op arbeidsmarkt PS 1992, pag. 5.
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hierbij laatstelijk b.v. nog aan de uitbreiding van de financieringsmogelijkheden voor
kinderopvang:2 zoals die onder het kabinet-Lubbers/Kok gestalte hebben gekregen.

Anderzij(is wordt ook de G&G-sector getroffen door bezuinigingen, vooral in de
welzijns- en cultuursector.
Niettemin was het beleidsuitgangspunt dat het niveau van de voorzieningen, zoals dat
rond 1980 zijn beslag heeft gekregen, gehandhaafd zou moeten worden. Sturing van
kwaliteit, onlosmakelijk verbonden met het niveau van de voorziening, door de
overheid was en is een problematische mak. Zeker in zorgsectoren is de 'kwaliteit'
buitengewoon moeilijk meetbaar. Kwantiteitsmetingen zijn aanzienlijk makkelijker:
men kan aantallen verpleegden, adviezen etc. meten.
Steeds was in de G&G-sector voor de kwaliteit een belangrijk sturingsinstrument, dat
bij het verlenen van subsidies vakinhoudelijke eisen werden gesteld ten aanzien van
het te benoemen personeel. 83

Voorts warener'waterdichte' schottentussen middelen die beschikbaar werden gesteld
voor personeel en 'materieel.' Instellingen waren in beginsel niet bevoegd die
subsidieposten onderling te verwisselen. Voor wat betreft het personeel werd lange

tijd precies door de subsidierende overheid aangegeven welk personeel, met welke

rang en salariering werd gefinancierd. Pas tijdens de parlementaire behandeling van
de WAGGS (in 1985) wordt dit laatste uitgangspunt enigermate verlaten en komt
minister De Koning zelfs tot de uitspraak:

'Het wetsvoorstel biedt de directie van de NS en de werknemersorganisaties de volle vrijheid of zij  met
meer of minder personeel tegen lagere of hogere arbeidsvoorwaarden het spoorboekje willen waarma-

ken.'84

De door de minister genoemde vrijheid -ook wel: vrijheid tot substitutie- kreeg nog
verdergaand gestalte met de gedachtenvorming over budgetovereenkomsten (zie ook
par. 2.6.2). In plaats van aangewezen te worden als instelling waarvoor de ruimte voor

verbetering van arbeidsvoorwaarden doorde overheid werd bepaald, konden (organisa-
ties van) instellingen een set van afspraken maken met het betreffend departement
over de totaalprijs van een pakket van dienstverlening waardoor de aanwijzing vervalt.
Alsdan vervallen de schotten tussen de voor personeel en materieel beschikbare
middelen meer en meer. Het instrument van de budgetovereenkomst blijft ook in het
tijdperk na de WAGGS bestaan.a In de notitie van de voormalige Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid B. de Vries over het post-WAGGS-model heet
het:

'Teneinde de ondernemingen in de g+g-sector niet in de weg te zitten bij het realiseren van een middelen-

voorzieningenoptimumstuurt de overheid nictop afzonderlijke componenten van de'input'... Ondernemers

82 Stimuleringsmaatregel Kinderopvang, in totaal 255 miljocn, vgl. TK 1991-1992, 22189, nr. 3, pag.
32. Zie daarover L. Hagen en A Kooijmans, Kinderopvang zorg van de gemeenten, Sociaal Bestek

1993, nr. 3, pag. 12-15.
83 Vergelijk diverse Rijksbijdrageregelingen, b.v. voor Maatschappelijke Dienstverlening, Buro's voor

Rechtshulp etc.
84    Handelingen TK 2101985.
85   Zie TK 1993-1994, 23723, pag. 1; TK 1993-1994, 23822, pag. 3.
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zijn verantwoordelijk gesteld om binnen hun beschikbare budgeteen middelen-voorzieningenoptimum te
realiseren. Hierbij gaathetom afwegingen op instellingsniveau die ookenige substitutie tussen arbeidsvoor-
waarden en (arbeids-)volume kunnen inhouden. ·86

Het verschijnsel budgetovereenkomst past in de filosofie van de ondernemer die een
bepaalde taak realiseert. Overheid en instellingen zijn daarmee nog druk doende. 87

In dat kader past ook de ontwikkeling, dat de overheid zo min mogelijk reguleert ten
aanzien van kwaliteitsvoorschriften en slechts een bepaald niveau (en een zekere
kwantiteit) van diensten afspreekt. In het verlengde daarvan past ook de gedachte de
instelling de produktiviteitswinst te laten behouden als zij tegen een goedkopere dan
de afgesproken prijs produceert, waar die voorheen moest worden teruggestort aan
het departement.

88

Inmiddels is zo het handhaven van de kwaliteit van het voorzieningenniveau in een
andere sleutel komen te staan. Van sturing door overheidsregulering is het accent
komen te liggen op 'zelfregulering':9

-      het realiseren van onderhandelingswijheid tussen werkgevers- en werknemers-
organisaties

Dit naar het oordeel van de Deskundigen-comitees in ILO-Convention 87 (zie
uitgebreid par. 5.4 e.v.) verankerd grondrecht is een van de vehikels van rechtsvor-
ming en feitelijke ontwikkeling gebleken.
Reeds bij de parlementaire behandeling van de TWACS (zie Hoofdstuk 5) meende
de minister, dat aan het vereiste van onderhandelingsvrijheid werd voldaan, hoewel
de overheid bevoegd was tot gedetailleerde sturing van de arbeidsvoorwaarden en van
die bevoegdheid ook telkenjare gebruik maakte. In het WAGGS-tijdperk (zie par. 5.5.
e.v.) vervolgens gafde overheid wel de financiele kaders aan, maar gaven cao-partijen
zelf  vorm  aan de arbeidsvoorwaarden.   Wet  hing   tot   eind   1993" als zwaard  van
Damocles boven hun hoofd, dat de overheid te dure arbeidsvoorwaarden zou bevrie-
zen.

Zo is meer en meer sprake van zelfregulering, zij het dat de overheid -niet onbelang-
rijk, ik kom daarop terug in het slothoofdstuk van dit boek- de financiele kaders blijft
stellen.
Edn aspect van de gedetailleerde sturing vormt een opvallende rode draad in de
collectieve arbeidsvoorwaardenvorming: cao's in de G&G-sector waren steeds
standaard-cao's (zie ook par. 5.3.1.1 van dit boek). Door aan cao-partijen in de
TWACS-periode het standaardkarakter van de cao op te leggen, behoefde de overheid

86   TK 1993-1994, 23723, nr. 1, pag. 3
87   TK 1993-1994, 23723, nr. 1, pag. 1.
88 SER, Advies arbeidsvoorwaardenvorming in de g+g-sector, a.w., pag. 40-45.
89     Illustratief in dit verband is de methodiek van de "Kwaliteitswet zorginstellingen" (TK 1993-1994,

23633), die regels stelt met betrekking tot de kwaliteitszorg op het terrein van de Volksgezondheid.
Men kiest daar voor een systeem, waarbij de wet het algemene kader biedt voor regulering in eigen
beheer door de uitvoerenden. Een belangrijke overweging is dat dezen goed in staat blijken de
"gezondheidszorgopeenverantwoordniveautebrengenentehandhaven opleiding, wetenschappelij-
ke verslagen, inspectie-adviezen, protocollen en standaarden" (MvT, pag. 2-3).

90      De hier bedoelde ultima remedia van de artt.  10 en  11 WAGGS zijn bij de Wet van 27.10.1993 (Stb
1993,557) uit de wet geschrapt. Zie daarover par. 5.5.2.1.5.
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niet bevreesd te zijn, dat instellingen middelen die bestemd waren voor de inhoud

van de zorg aan arbeidsvoorwaarden zouden besteden. Parallel aan het standaardkarak-
ter van de cao kregen instellingen dan ook aan subsidies en vaststelling van bijdragen
de exacte bedragen toebedeeld die met de cao gemoeid waren. De meeste cao's in
ons land, zoals ook in Duitsland en Frankrijk, zijn mimimumregelingen waarvan de
individuele werkgever en werknemer ten gunste van de werknemer kunnen afwijken.
In de G&G-sector in ons land (en in wezen ook in Frankrijk, zie par. 3.4.4.2) is de
cao echter een standaard waarvan niet ten voordele van de werknemer mag worden
afgeweken (overigens ook niet: ten nadele). Na het TWACS-tijdperk is het standaard-
karakter van de cao's in de G&G-sector gehandhaafd gebleven, nadat het gestalte had
gekregen in de nadagen van de geleide loonpolitiek (zie ook par. 5.2.4). In de
WAGGS-periode waren werkgeverscentrales verantwoordelijk voor de kostenontwikke-
ling en die leek het beste te realiseren door met de bonden af te spreken dat de cao's
de standaard gaven. Tot op heden dragen de werkgeverscentrales die verantwoordelijk-
heid en is het standaardkarakter van de G&G-cao's gehandhaafd gebleven.

-    van instellingen naar 'ondernemingen'
In En decennium wetgeving wordt zo (goeddeels) het grondrecht van vrijheid van
collectief onderhandelen  in de G&G-sector gerealiseerd.  In het kielzog daarvan ziet
men ook sterke veranderingen in het veld: In de TWACS-periode was het nog in
vrijwel iedere sector gebruik dat departement en cao-partijen tripartite aan de
onderhandelingstafel zaten;9' cao-wijzigingen werden daarbij op voorhand afgestemd
met het betreffend departement en subsidiering verzekerd. De WAGGS vestigde een
rechtstreekse onderhandelingsrelatie tussen departement (lange tijd alleen SZW) en
de werkgevers(organisaties). De werknemersorganisaties werden doorhet departement
slechts gehoord, en kwamen pas echt aan bod tijdens de cao-onderhandelingen met
de werkgevers (zie par. 5.5.2.2.1).
Hoewel dat nog niet is aangetoond door 'wetenschappelijk onderzoek' meen ik uit
eigen waarneming te kunnen vaststellen, dat in het laatste decennium de mate van
zelfbewust optreden van instellingen als werkgever sterk is vergroot, ook in de richting
van organisaties van werknemers. Het grotere accent op zelfregulering heeft niet geleid
tot excessen op het vlak van budgetoverschrijding, terwijl er evenmin geluiden zijn
dat de kwaliteit van de dienstverlening zou zijn verzwakt. Illustratief voor het nieuwe
elan is de vernieuwde naamgeving van een van de werkgeversorganisaties in de wel-
zijnssector: Vereniging van Ondernemingen in de Gepremieerde en Gesubsidieerde
sector (VOG).92
Het ziekenhuiswezen loopt m.i. in de G&G-sector voorop waar het de ontwikkeling
van 'instellingen' naar een meer bedrijfsmatig georganiseerde bedrijfstak betreft. In
die sector is ook onder de diverse aanbieders een proces van onderlinge herorientatie

91     Zie o.a. SER Advies loonvorming in niet op winst gerichte sector, a.w., pag. 18.
92 Inmiddels begint het verschijnsel coordinator/directeur van een instelling ook al terrein te verliezen;

in menige personeelsadvertentie van de G&G-sector wordt tegenwoordig een "manager" gevraagd.
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en herorganisatie van zorg gaande, waarbij de ziekenhuissector in concurrentie is met
de verderop te bespreken verzorgingstehuizen en bejaardenhuizen.

93

Concluderend:
Enerzijds zien we al met al dat in de jaren '80 en begin jaren '90, in de G&G-sector
de ontwikkeling dat de groei van de omvang nog voortduurt met beperkte mogelijkhe-
den voor verbetering en aanpassing van de arbeidsvoorwaarden aan de marktontwik-
keling. De instellingen in de sector ontwikkelen zich meer en meer tot ondernemingen,
die enigermate kunnen substitueren tussen voor personeel en materieel beschikbaar
gestelde middelen en die met het beschikbaar gestelde budget hun zorgtaken vervullen.
Afkomstig uit de sfeer van de liefdadigheid kijken de ondernemingen meer en meer
naar de 'markt' (zie verder par. 2.6). Van instellingen waar 'werk van gemaakt is',
vindt allengs een omslag plaats naar ondernemingen die menen de markt op te kunnen
om hun (professionele) produkt aan te bieden.
Anderzijds brengen toenemende overheidsfinanciering en door diezelfde overheid
gestelde kwaliteitseisen en eisen ten aanzien van de hoeveelheid 'output' met zich
mee, dat de zorg een meer 'publiek' karakter gaat dragen. De staat heeft zijn
machtspositie tegenover de instellingen versterkt ten koste van de macht van het
'maatschappelijk middenveld'.
Na de professionalisering in dejaren '70 volgen steeds krachtiger geformuleerde eisen
van de staat voor wat betreft de hoeveelheid en de kwaliteit van de dienstverlening.
Daartegenover biedt de staat die ondernemingen een grotere vrijheid bij het organise-
ren van die kwaliteit. De generatie van de 'managers' in de zorg dient zich aan.

2.4 De grote sectoren in de G&G-sector nader in kaart

In deze paragraaf wordt een schets gegeven van de belangrijke subsectoren in de
G&G-sector.'4 Ik geef de globale omvang van de subsector in aantal personeelsleden
weer, de daarmee gemoeide kosten, de eventuele wettelijke regeling die op de arbeids-
voorwaardenvorming van toepassing is, de wijze waarop de subsector wordt gefinan-
cierd, partijendiebij decollectievearbeidsvoorwaardenvorming betrokken zijn, alsme-
dede wijze waaropdecollectievearbeidsvoorwaardenvorming inmiddelsgestalteheeft
gekregen.

93 Zie hierover A.A. de Roo, De zorgsector als bedrijfstak in wording, inaugurele rede, Tilburg 1993,
pag. 16-18

94       Degegevens uit deze paragraafzijn vooral ontleend aan Schellart, De gepremiecrde en gesubsidieerde
sector, a.w., pag. 72 e.v.; SER, Advies loonvorming in niet op winst gerichte sector, a.w., pag. 22;
SER, Advies arbeidsvoorwaardenvorming in de g+g-sector, bijlage 8 en zijn voorts gebaseerd op
CBS-cijfers, alsmede mij door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verstrekte gege-
vens. De kostencijfers wat betreft personeel betreffen het jaar 1991. De gegevens zijn -waar nodig-
op mijn verzoekgeactualiseerddoorde betrokken werkgeversorganisaties. Degegevens overde Abva-
Kabo zijn mij verstrektdoor T. Muller (ex-bestuurder AbvaKabo) en L Geradts (ex-bestuurder Abva-
Kabo, sector welzijn) en over de CFO door D. de Geus (CFO). Voor de goede orde vermeld ik dat
niet Alle subsectoren in beeld gebracht worden. Ik streef er wel naar in dit overzicht een relevant
beeld te geven.
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Voorts zij bij wijze van inleidende opmerking vermeld dat de totale loonsom in de
collectieve sector thans 77,6 miljard gulden bedraagt, waarvan voor de G&G-sector
in  totaal 24,9 miljard gulden, waarin 12,6 miljard gulden uit premieopbrensten.

De paragraaf vangt aan met een overzicht van de belangrijkste organisaties van
werkgevers en werknemers in de sector.

2.4.1      Werkgevers-  en  werknemersorganisaties   in  de  G&G-sector

Aan werknemerskant treden vrijwel steeds de AbvaKabo en de CFO als cao-partij

op. Daarnaast treft men de MHP en de AVC aan, terwijl in veel cao-onderhandelingen
ook categorale bonden participeren.
AbvaKabo en CFO organiseerden aanvankelijk slechts ambtenaren.
In de G&G-sector volgde men qua arbeidsvoorwaarden tot medio jaren '80 vrijwel
steeds de ontwikkeling voor ambtenaren (vandaar ookhet begrip'trendvolgers'). Vaak
ook werd de rechspositieregeling van ambtenaren overgenomen.

95

Het lag daarom voor de hand dat die werknemers zich aansloten bij de bonden van

overheidspersoneel. De professionalisering in de sector (zie hierboven par. 2.2), de
daarmee samenhangende toenemende aandacht voor de eigen rechtspositie alsmede

de in de jaren '80 her en der optredende bezuinigingen in de G&G-sector brachten
een zeer sterke ledenaanwas met zich mee.
Bij zowel CFO als ABVA en KABO startte de intrede van de leden vanuit de G&G-
sector vanuit de gezondheidszorg, waarin medewerkers van privd-ziekenhuizen met
een soortgelijke rechtspositie als die van ambtenaren in overheidsziekenhuizen zich
wensten te organiseren.

96

De AbvaKabo is de grootste van de twee en vormt een fusie (1982) tussen de

Algemene Bond Van Ambtenaren (ABVA) enerzijds en de (Nederlandse) Katholieke
Bond van Overheidspersoneel (KABO) aan de andere kant. De ABVA was van
socialistische komaf; de KABO was van katholieke huize.
De AbvaKabo is binnen de FNV met ruim 300.000 leden, waaronder bijna 100.000

afkomstig uit de G&G-sector, de laatstejaren de grootste bond. Van die bijna 100.000

leden zijn er 40.000 afkomstig uit de subsector welzijn (inclusiefgezinszorg), 18.000

uit de subsector bejaardenoorden en 37.000 uit de subsector ziekenhuiswezen.

De CFO, sinds 1 juli 199397 'CFO: CNV-bond voor Overheid, Zorgsector en
Verzelfstandigde Overheidsinstellingen', is ook fusie van een aantal organisaties (198-

95   Zie ook Schellart, De gepremieerde en gesubsidieerde sector, a.w., pag. 69
96       Oud-AbvaKabo-bestuurder L. Geradts herinnertzich  b.v.  in  1971 de eerste 34 leden, werkzaam  in

de ziekenhuissector, van de bond Mercurius (nu Dienstenbond FNV) in de koffer(tas?!) meegenomen
te hebben naar de ABVA.

97       De geschiedenis van de CFO gaatoverigens terug tot 1903, toen de Bond voorChristelijke Gemeente-

werklieden en de Rooms-Katholieke Vereniging van Gcmeenteambtenaren, beide in Amsterdam,
werden opgericht.  Zie  Rede L.G.L.M. Poet, voorzitter CFO,  25.2. 1993.
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3), te weten NCBO (de Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel), de
ARKA (de Algemene Rooms Katholieke Ambtenarenbond) en de CNVVV (de
Nederlandse Christelijke Vereniging van Verplegenden en Verzorgenden). De CFO
is de meer gematigde pendant van de AbvaKabo en draagt nog steeds een zekere
christelijke signatuur. Ook de CFO is binnen de centrale, de CNV, met zijn bijna
90.000 leden, de grootste bond. Naar schatting zijn 20.000 leden afkomstig uit de
G&G-sector.

De beide werknemersorganisaties hebben een grote rol gespeeld bij het tot stand
komen van cao-overleg in de G&G-sector. In de jaren '70 was het allerminst een zel-
dzaamheid dat de rechtspositie van het personeel in de G&G-sector nauwelijks of niet
op papier stond. Dat hing ook samen met de hierboven reeds gememoreerde idealis-
tische achtergrond van werknemers in de sector (zie hiervoor par. 2.2).
Vaak gaven de bonden de beslissende stoot voor het opzetten van werkgeversorgani-
saties in de onderscheiden sectoren.98 Dan immers ontstond de mogelijkheid in
'zelfbeheer' collectiefde arbeidsvoorwaarden met behulp van een cao te regelen. Was
de 'countervailing partner' er niet, dan namen de bonden nogal eens hun toevlucht
tot het verzoek om het opleggen van een bindende loonregeling als bedoeld in art.
6 van de WL (zie nader par. 5.3.2).
Beideorganisaties hebbeninmiddels voordeonderscheiden G&G-sectorenvrijgestelde
bestuurders.
In de subsectoren spelen aan werknemerskant meer dan eens nog andere, meest
categorale werknemersorganisaties een rol. Zo is in de gezondheidszorg NU'91 actief
(organiseert verplegenden en verzorgenden). Ook zijn soms organisaties voor
middelbaar en hoger personeel actief.

Aan werkgeverskant is de organisatiewijze meer gefragmenteerd.
Niettemin treffen we daar een aantal grote koepels aan.
De belangrijkste daarvan is de Nederlandse Zorgfederatie (NZf) (in totaal zijn 676
instellingen lid), die de meeste werkgevers in de intra- en extramurale gezondheidszorg
organiseert. De NZf heeft zich inmiddels aangesloten bij VNO/NCW. De sterk
bedrijfsmatige orientatie van de meeste van de bij de NZf aangesloten instellingen
leidde tot dat lidmaatschap, waardoor o.a. personen uit de sfeer van de NZf thans
zetels van de VNO/NCW in commissies van de SER bezetten.

De tweede belangrijke federatie in de G&G-sector is de Federatie van Werkgevers-
verenigingen in de Welzijnssector (FWW, inmiddels FW, 3451 instellingen zijn lid
van de aangesloten werkgeversverenigingen), waarvan thans lid zijn: de Vereniging
van Ondernemingen in de Gepremieerde en Gesubsidieerde sector (VOG, waarvan
vrijwel alle sociale en sociaal-culturele instellingen in ons land lid zijn), de Werkge-
versvereniging Kinderdagverblijven en Tehuizen voor Geestelijk en Lichamelijk
Gehandicapten (Fiad-Wdt), sinds  1  januari   1996 deel uitmakend  van de Vereniging

98    Zie ook Schellart, De gepremicerde en gesubsidieerde sector, a.w., pag. 68. Dit geldt vooral in de
sector welzijn, waarvan de gedachten omtrent het opzetten van werkgeversverenigingen later ook
in aanpalende sectoren werd overgenomen.
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Gehandicaptenzorg Nederland, de Werkgeversvereniging Openbare Bibliotheken

(WOB), de Werkgeversvereniging Kunstzinnige Vorming (WKV) en de Werkgevers-

vereniging Buro's voor Rechtshulp. De federatie heeft vooral tot doel beleidsafstem-

ming alsmede belangenbehartiging van het geheel der verenigingen.

Zelfstandige grote werkgeversverenigingen in ons land zijn verder: Vereniging van
Nederlandse Bejaardenoorden, de VNB (1575 instellingen); in het streekvervoer is

er de VSN, de NV Verenigd Streekvervoer Nederland (zie par. 2.4.7), terwijl de

thuiszorg georganiseerd is in de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (de LVT, ruim
107.000 werknemers).

De organisatiegraad van de werkgevers in de G&G-sector ligt zeer hoog. In de meeste

sectoren  is een percentage  van  om en nabij  de 100% gewoon.99  In de organisatie

aan werkgeverskant in de G&G-sector doen zich steeds verschuivingen voor. Zo heeft

de LVT onlangs zijn lidmaatschap van de FW beeindigd. Het gevolg daarvan lijkt
een sterkere concentratie rond de NZf te zijn.

De werkgeversorganisaties in de G&G-sector zijn als zodanig nog niet toegelaten als
lid van de SER. Ik kom daarop terug in Hoofdstuk 7 van dit boek.

2.4.2  Intramurale Gezondheidszorg

Op het moment zijn in de intramurale gezondheidszorg ruim 250.000 personeelsleden
werkzaam. De in het totaal daarmee gemoeide kosten belopen ruim 13 miljard gulden.
Onderde intramurale gezondheidszorg vallen het veelal privaatrechtelijkgeorganiseer-
de ziekenhuiswezen, psychiatrische ziekenhuizen, verpleeghuizen en inrichtingen voor
zwakzinnigenzorg.
Het overgrote deel is privaatrechtelijk georganiseerd. In de gezondheidszorg bestaat

daarnaast nog een aantal gemeentelijke, provinciale- en rijksinstellingen, waarvan de

medewerkers ambtenaar zijn, en voorts een aantal academische ziekenhuizen

Partij   bij   de  cao (de eerste dateert  van   1  januari   1977) aan werkgeverskant   is  de
Nederlandse Zorgfederatie (NZf, voorheen NZR, Nationale Ziekenhuis Raad, te Utre-

cht). Aan werknemerskant de AbvaKabo en de CFO. Voorts treffen we o.a. aan
werknemerskant aan NU'91, welke ontstaan is uit een fusie tussen Het Beterschap,

belangenvereniging voor verpleegkundigen, NMV (Nederlandse Maatschappij voor
Verpleegkunde) en de VVIO (Vereniging van Verplegenden in Opstand). De organisa-
tie speelt een niet onbelangrijke rol in het veld van de gezondheidszorg.
De VVIO kende na zijn oprichting een stormachtige groei. Ze ontstond als actiegroep,
in  1989, uit protest tegen de te gematigd geachte houding van met name de AbvaKa-
bo. Stond en staat de AbvaKabo een beleid voor dat zich orienteert op de belangen

99   Zie VOG en KPMG, De welzijnssector in beweging, a.w., pag. 51-67.
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van al het personeel dat werkzaam is in gezondheidszorg, NU'91 wenste en wenst
met name de belangen van de verplegenden en verzorgenden te behartigen.
Tenslotte treffen we aan werknemerskant de FHZ, de Federatie van verenigingen van
hogere functionarissen in de gezondheids- en bejaardenzorg.

Financiering van de gezondheidszorg geschiedt vrijwel niet via subsidies, maar via
premies die bepaald worden op basis van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (en deels via de particuliere ziektekostenverzekeraars). De
tarieven worden vastgesteld door het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg
(COTG'00). Bij de vaststelling van de tarieven moest krachtens art. 12 WAGGS
de WAGGS-ruimte verdisconteerd worden (zie nader par. 5.5.2.4).

In  1983  werd  voor de gehele G&G-sector 150 miljoen gulden beschikbaar gesteld
voor salarisherstructurering. Als voorwaarde voor een dergelijke herstructurering werd
gesteld, dat zij zou geschieden met behulp van objectieve normen. In de gezondheids-
zorg kwam zo in 1984 de 'Functiewaardering Gezondheidszorg' (beter bekend onder
de afkorting FWG) tot stand. 101 Kenmerkend is de zeer fijnmazige en desondanks
vaak niet geheel duidelijke functie- en beloningsstructuur. Het systeem heeft nogal
wat rechtspraak uitgelokt. 102

In de gezondheidszorg is de overheidssturing steeds gericht op kostenreductie. De
daartoe gekozen strategie is dat allengs het vergunningenstelsel voor ziekenhuizen
is vervallen en dat de vastgestelde tarieven maximumtarieven zijn geworden, die
derhalve voor zorgverzekeraars onderhandelbaar worden en waardoor tevens een
zekere concurrentie tussen ziekenhuizen ontstaat. Illustratief in dit verband is de
afschaffing van de garantstelling door de overheid  bij de verstrekking van leningen
door banken aan ziekenhuizen. Het ziekenhuiswezen loopt m.i. in de G&G-sector
voorop waar het de ontwikkeling van 'instellingen' naar een meer bedrijfsmatig
georganiseerde bedrijfstak betreft; onder de diverse aanbieders van zorg in de sector,
waaronder ook de verderop te bespreken verzorgingstehuizen en bejaardenhuizen, is
ook een proces van onderlinge herorientatie gaande.

103

In het veld verdient tevens het opzetten aandacht van particuliere klinieken voor
relatief kleine ingrepen, zoals 'schoonheidsingrepen', zowel als operaties, die
poliklinisch verricht kunnen worden.

100  Zie Wet tarieven gezondheidszorg (Wet van 20.11.1980, Stb. 1980, 646, laatstelijk gewijzigd bij
Wetten van 18.12.1991, Stb. 1991,757; 3.6.1992, Stb. 1992,278 en 20.11.1994, Stb. 1994,585)
artt. 18 e.v.

101 Zie vooreen samenvatting vaneen en ander: DienstCollectieve Arbeidsvoorwaarden, CAO-afspraken
1986, 's-Gravenhage 1987, pag. 65-68.

102 Zie met name HR 31.5.1991, NJ 1991, 679; HR 7.4.1989, NJ 1989, 533 en zcer veel lagere
rechtspraak. Een goed overzichtsartikel vormt De rechter en functiewaardering in de intramurale
gezondheidszorg, door M.H.F. van Buuren en I.A. Leenhouts, SMA 1990, pag. 285-294. Zie verder
W.A.  van Veen, Functiewaardering  in de  CAO voor het Ziekenhuiswezen,  SMA  1989,  pag.  736;
C. van den Herik, U.M.J. Janssen en J.G.M. de Bruijn, Functie-onder-waardering in de gezondheids-
zorg, SMA 1993, pag. 153-162.

103 Zie hierover A.A. de Roo, De zorgsector als bedrijfstak in wording, a.w., pag. 16-18.
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Tot de gezondheidszorg kan men ook rekenen de zorg voor verstandelijk en lichame-
lijk gehandicapten in gezinsvervangende tehuizen en dagverblijven. In het jargon heet
de  sector de semi-murale  zorg. Deze sector omvat 19.000 personeelsleden waarvan
de totale loonsom ongeveer 1 miljard gulden bedraagt. Financiering van de zorg
geschiedt viade AWBZ, de vergoeding voorde diensten geschiedt op overeenkomstige
wijze als bij het ziekenhuiswezen. De werkgeversfunctie wordt vervuld door een eigen
zgn. College voor Arbeidszaken. Aan werknemerskant treffen we de AbvaKabo en
CFO aan. De sector heeft een cao sinds 1 januari 1977.

2.4.3  Extra-murale gezondheidszorg en gezinsverzorging

Tot de extra-murale gezondheidszorg wordt zowel het kruiswerk als de ambulante
geestelijke gezondheidszorg (AGGZ), die de welbekende Regionale Instellingen voor
Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG's) exploiteren, gerekend.

Het kruiswerk beoogt verpleegkundige hulp te bieden aan patienten die thuis verblij-
ven. De sector Kruiswerk en Kraamzorg omvat ruim 20.000 werknemers, de totale
personeelslasten bedragen ruim 1 miljard gulden. Het kruiswerk omvat tal van
plaatselijke stichtingen en verenigingen en wordt gefinancierd via enerzijds lidmaat-
schapsgelden en anderzijds op basis van de AWBZ; de vaststelling van de tarieven
geschiedt op overeenkomstige wijze als in de ziekenhuissector door het COTG. 104

Het  kruiswerk had sinds   1   oktober  1979 een eigen  cao.

Het kruiswerk is sinds 2 april 1990 op landelijk niveau een fusie aangegaan met de
hierna kort te behandelen sector gezinsverzorging. De zorg van die subsector105

omvat de meer praktische hulp. De betrokken organisaties meenden dat de zorg in
de sector efficienter georganiseerd kan worden bij samengaan van de beide werksoor-
ten. De subsectoren heten samen 'thuiszorg' en de nieuw opgezette fusie-werkgevers-

verenigingheetLandelijke VerenigingvoorThuiszorg (LVT). Dewerkgeversorganisa-
tie onderhandelt met o.a. AbvaKabo en CFO. Onlangs liet de minister weten ruim

10610% op de budgetten voor de thuiszorg te willen bezuinigen.

De gezinsverzorging is geheel privaatrechtelijk georganiseerd en werd sinds 1 januari
1989 als basisvoorziening in de gezondheidszorg erkend en indirect gesubsidieerd door
het Ministerie van VWS via een Rijksbijdrage aan de AWBZ, terwijl  voor de107

concrete hulp o.a. via de alpha-hulp-constructie (zie hierboven onder par. 2.3) een
eigen bijdrage naar draagkracht volgens landelijke normen verschuldigd is. Het totaal

104  Art. 18 Wet tarieven gezondheidszorg.
105 Zie hierover ook: T. van Elst, Er is iets mis met de zorg om de zorg, Sociaal Bestek 1987, pag.  197-

198, die meldt dat de helft van de bewoners van een verzorgingstehuis met hulp 'op maat' aldaar
niet zou hoeven te verblijven  Zie ook Landelijke Vereniging voor Thuiszorg,  125 jaar thuis in de
thuiszorg, Bunnik 1993

106  Zie NRC Handelsblad d.d. 21.9.1995
107   Goedkeuring  van de begroting  van de instellingen geschiedt  door de Ziekenfondsraad,  AMvB

ingevolge art. 6 lid 3 onder b AWBZ.
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aantal personeelsleden beloopt 84.000  en de totale personeelslasten 1.660 miljoen
gulden. Voorts zijn ruim 35.000 personen als alpha-helper betrokken bij de sector.
De gezinszorg had sinds  1979 een eigen paragraaf in de welzijns-cao.'08 Als werkge-
versvereniging trad toen op de Werkgeversvereniging Maatschappelijke Dienstverle-
ning, inmiddels de Vereniging van Ondernemingen in de Gepremieerde en Gesubsi-
dieerde sector (VOG). AbvaKabo en CFO waren de cao-contractanten aan werkne-
merskant. Zoals gezegd: de vereniging is inmiddels gefuseerd met het kruiswerk in
de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

De 'publieke'109 AGGZ vindt plaats via RIAGG's, die ambulante hulp door o.a.
psychiaters en psychologen bieden. De sector telt inmiddels ruim 7.000 personeels-
leden, waarvan detotale kosten 530 miljoen gulden belopen. De financiering geschiedt
via de AWBZ, clienten betalen voor sommige behandelingen een eigen bijdrage.
De subsector heeft sinds   1980   een  cao. De Werkgeversvereniging heet NVAGG
(Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg), die voorne-
mens is een sterke band met de NZf aan te gaan. Aan werknemerskant treft men de
inmiddels bekende organisaties alsmede enkele categorale organisaties aan.

2.4.4 Bejaardenoorden

De meestal privaatrechtelijk georganiseerde bejaardenoorden worden door de centrale
overheid gefinancierd op basis van de Wet op de Bejaardenoorden,110 waarin de
provincies een belangrijke sturingsfunctie ten aanzien van het aantal bedden hebb-
en." 1 De bewoners betalen naar, door de overheid vastgestelde, draagkracht;'12
een groot deel van de kosten wordt gefinancierd uit de ABW.
Deze grote subsector telt 72.000 personeelsleden, die in totaal bijna 3 miljard gulden
kosten. De nog in de jaren '80 sterk verzuilde werkgevers (algemeen, katholiek,
protestant en humanistisch) hebben zich aaneengesloten tot de Vereniging van
Nederlandse Bejaardenoorden (VNB). De sector heeft een cao sinds 1 januari 1975.
Aan werknemerskant treffen we de AbvaKabo, CFO en FHZ (zie ook het ziekenhuis-
wezen, par. 2.4.2).
Onder de bejaardenhuizen telt men ook een aantal dat rechtstreeks tot de overheid
behoort en waarvan de daar werkzame personen ambtenaar zijn. Ook deze subsector
lijkt zich in de richting van de NZf te bewegen.

108    Deze was tot 1.1.1986 (WAGGS) onderworpen aan ministeriele goedkeuring, Tijdelijke verstrekkin-
genwet maatschappelijke dienstverlening (Stb. 1975, 157) art. 23.

109 Een belangrijk deel van de ambulante geestelijke gezondheidszorg wordt immers gegeven door vrij
gevestigde psychiaters, psychologen en psychotherapeuten.

110  Wet van 10.1.1963, Stb. 1963, 18.
111  Arti la, 2a Vm 2f, 3 e.v. Wet op de Bejaardenoorden.
112   Artt.  16f t/m  16w Wet op de Bejaardenoorden.
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2.4.5 Welzijnswerk

De welzijnssector, minus de gezinszorg (zie hierboven onder par. 2.4.3), telt in totaal
65.000 personeelsleden, een kostenpost van bijna 3 miljard gulden. Onder het
welzijnswerk worden tal van privaatrechtelijk georganiseerde voorzieningen in de zorg-
sfeer gerekend, zoals maatschappelijk werk, club- en buurthuiswerk, werk voor
minderheden, kinderdagverblijven, maar ook de (jusititiele) jeugdhulpverlening en
de sociaal-pedagogische diensten. Het wettelijk kader wordt met name gevormd door
de Welzijnswet,"  die geen bepaling van sturing door de overheid van de arbeids-
voorwaarden bevat.
In de bijlage ex art. 48 van de wet wordt bepaald op welk overheidsniveau de
verantwoordelijkheid voor de onderscheiden zorgsoorten ligt. Op rijksniveau betreft
dat o.a. de landelijke ondersteunende organisaties (sterk uitgedund na de zgn.
Herstructurering Landelijke Organisaties(HLO)-operatie), blijf-van-mijn-lijfhuizen,
opvang van asielzoekers, vluchtelingen en FIOM-bureaus; op provinciaal niveau de

provincialeondersteuningsorganisatiesvoorb.v. hetbibliotheekwerkenkinderopvang;
het zwaartepunt ligt bij de gemeenten, die o.a. verantwoordelijk zijn voor de zorg
vanopenbarebibliotheken (zie2.4.6), opbouwwerk,jeugd-,jongeren-enouderenwerk,
speeltuinwerk,kinderdagverblijvenenpeuterspeelmlen, vrijwilligerscentrales, bureaus
sociaal raadslieden etc.
Financiering van deze laatste werksoorten geschiedt per 1 januari 1993 niet (meer)
door het Ministerie van VWS, maar decentraal met name door gemeenten en provin-
cies door (niet-geoormerkte) bijdragen uit het Gemeente- en Provinciefonds. 114

In de subsector is op  1  maart  1979 een cao tot stand gekomen, die voor de onderschei-
den werksoorten aparte salarisregelingen kent en voorts algemene arbeidsvoorwaarden-
regelingen voor de aangesloten sectoren en die toen ook nog de gezinszorg omvatte

(zie hierboven par. 2.4.3). De betrokken werkgeversverenigingen hebben zich aaneen-

gesloten in de reeds meer malen genoemde VOG, die voor de belangrijkste sectoren
een aparte onderafdeling kent. Aan werknemerskant zien we ook in deze sector de
AbvaKabo en CFO.
De jeugdhulpverlening is ondergebracht in een aparte cao.
Een bijzonderheid van de subsector is nog dat men een orgaan in het leven heeft
geroepen dat het secretariaat van de cao's voert, te weten het Overleg Arbeidsvoor-
waarden Welzijnswerk (OAW) te Leiden, dat o.a. tevens fungeert als scheidsgerecht

als het gaat om de werkingssfeer van de cao.

113  Wet van 14.2.1987, Stb. 1987, 73, art. 2.
114 Zie hierover H. Strating, Decentralisatie bedreigt bedrijfstak-cao's, SMA 1991, pag. 494-497.
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2.4.6 Bibliotheekwerk

De subsector Bibliotheekwerk telt thans 9.000 medewerkers, de totale loonkosten
belopen 283 miljoen gulden. Ook de zorg van deze sector is verankerd in de Welzijns-
wet: 15

Subsidiering vindt in hoofdzaak decentraal plaats door de gemeenten aan de onder-
scheiden stichtingen. De gemeenten ontvangen daartoe (niet geoormerkt) een bijdrage
uit het Gemeentefonds. Net als in de welzijnssector is ook hier de subsidiering
gedecentraliseerd. De subsector viel na 1 januari 1993 niet meer onder de WAGGS
als gevolg van de decentralisatieoperatie, die ook plaatsvond in de welzijnssector.
Bij het in werking treden van de WAGGS gold nog een bepaling, inhoudende dat
bij AMvB, de Bibliotheekraad gehoord, regelen konden worden gesteld m.b.t. de
rechtspositie van het personeel.'16 Op basis daarvan kwam het 'Besluit bekostigings-
voorwaarden rechtspositie personeel openbare bibliotheken' tot stand.'17

Er bestaat een eigen bijdrageregeling voor het lenen van boeken, die in haar uitwer-
king van gemeente tot gemeente kan verschillen. Voor personen onder  de  18  kan
slechts een contributie of andere geldelijke bijdrage worden geheven als daartoe een
besluit genomen  is door gemeente of provincie. De bijdrage wordt gesteld op ten
hoogste de helft van de bijdrage die van volwassenen wordt geheven.

118

De subsector heeft een cao sinds 1 januari 1979, die steeds gelijkluidend was met het
bovenvermelde besluit."9 Het kader voor het besluit verviel met het in werking
treden van de WAGGS. Vanafdat moment is er nog slechts de cao. Cao-partijen zijn
de Werkgeversvereniging Openbare Bibliotheken en de inmiddels bekende werkne-
mersorganisaties.

2.4.7  Openbaar vervoer

Tot het openbaar vervoer worden in de G&G-sector gerekend:
- de spoorwegen;
- het streekvervoer;
- het stadsvervoer.

115   Wet van 11-3-1993, Stb. 1993, 193; ingepast bij wet d.d. 2-6-1994, Stb. 1994,447, ingepast per 1-1-
1994.

116    Art. 15, onderdeel  1  onder m van de Wet op het openbare bibliotheekwerk (Wet van 29.1.1975,  Stb
1975, 118). De bepaling verviel bij het in werking treden van de WAGGS; de gehele wet bij de
invoering van de  in de vorige paragraaf vermelde Welzijnswet.

117  Besluit van 9.10.1978, Stb. 1978, 717.
118  Voorheen art. 29 Welzijnswet. In de herziene Welzonswet, zie EK 23315, nr. 252, Stb. 1994,447,

is  dat  art.   11 a.
119 Deze gegevens zijn ontleend aan een werkstuk d.d. 30.1 1.1992, van P. Massuger, Arbeidsvoorwaar-

denontwikkeling in de bibliotheeksector, dat tot stand kwam binnen het kader van een door die
schrijver gevolgd keuzevak aan de KUB te Tilburg.
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Wat het laatste onderdeel aangaat, het stadsvervoer, zijn er 9 steden die een eigen
openbaar vervoerhebben: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen, Arnhem, Maas-
tricht, Groningen, Dordrecht en Den Haag. De constructie is die van een gemeentelijk

openbaar vervoersbedrijf, waarvan het personeel in dienst is van de gemeente en
gemeenteambtenaar'2' is. Die groep valt buiten het bestek van dit proefschrift.

Het streekvervoer in Nederland (dat ook het busvervoer in de andere dan de vermelde
steden verzorgt) omvat 14.000 personeelsleden die een kostenpost geven van 991
miljoen gulden. De staat is gehouden tot het verlenen van een bijdrage aan de
financiering van het streekvervoer op basis van de Wet Personenvervoer.12' Gebrui-
kers voldoen (doorgaans) bij gebruik ervan een eigen bijdrage welke door de Minister
van Verkeer en Waterstaat bij AMvB wordt vastgesteld.122

Het streekvervoer bestaat uit private ondernemingen en is georganiseerd in de NV
Verenigd Streekvervoer Nederland (VSN, voorheen: Exploitatieve Samenwerking
Openbaar-vervoerbedrijven, ESO), die de werkgeversfunctie vervult. Aan werk-
nemerskant treffen we aan als organisaties de Vervoersbonden FNV en CNV. De
sector kent al een cao sinds 1 april 1960.
In de sector is een ingrijpend herstructureringsproces in gang gezet. De essentie ervan

is, dat de overheid meer en meer terugtreedt en het streek-openbaar vervoer allengs
meer overlaat aan de 'markt'. Een voortrekkersrol  voor wat betreft het beleid wordt
gespeeld door de Commissie Brokx voor openbaar vervoer. De commissie heeft
voorgesteld Nederland onder te verdelen in Vervoersregio's121 en om over te gaan
tot   'Ontvlechting en Verzakelijking   in het Openbaar Vervoer'.124 Gesuggereerd
wordt dat binnen afzienbare termijn concessies op regionaal niveau worden verleend
voor 'netwerken', terwijl eventueel resterende -niet aanbestede- lijnen in overleg aan

aparte ondernemingen zouden kunnen worden gegund. Via de methodiek van de
aanbesteding zou concurrentie tussen ondernemingen moeten worden aangemoe-
digd:25 Op de langere termijn moet niet uitgesloten worden dat de ondernemingen
de ruimte krijgen om zelf het vervoersaanbod verder te ontwikkelen, waaronder mede
moet worden verstaan de tariefstelling.'26 Een overheidsbijdrage in de kosten blijft
echter omwille van de kwaliteit van de voorzieningen volgens de commissie noodzake-

120 De Gemeente Den Haag heeft een specifieke vorm van vervoersbcdrij f, de Haagsche Tramweg Maat-
schappij, HTM. Het is een NV die materieel in handen is van de gemeente en die een eigen cao heeft

afgesloten met de Dienstenbond FNV, Vervoersbond CNV en Unie BLHP. De HTM heeft 2.000

personeelsleden (loonkosten 140 miljoen gulden) en een eigen cao sinds 1.6.1977. De werknemers

zijn daar op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam.
121  Stb. 1987,175.
122 Besluit Personenvervoer, Stb. 1987, 506.
123 Zie Commissie Brokx, Openbaar Vervoer en Regionaal Bestuur,  mei   1992.
124    Aldus de Commissie Brokx, Ontvlechting en Verzakelijking  in het Openbaar Vervoer, juni  1993.
125 Commissie Brokx, Ontvlechting en Verzakelijking in het Openbaar Vervoer, a.w., pag. I en Il. Het

systeem zou ook moeten gelden voorde gemeentelijke vervoersbedrijven, die verzel fstandigd zouden
moeten worden,  a.w.,  pag.  33.

126 Commissie Brokx, Ontvlechting en Verzakelijking in hetOpenbaar Vervoer, a.w., bijlage briefG.Ph.
Brokx aan Minister, pag. 2.
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lijk. Het grootste deel van de kosten bestaat uit loonkosten.127 De commissie verwijst
naar de situatie in Engeland, waar vrijwel geen exploitatiesubsidies meer worden
verleend aan ondernemingen die openbaar vervoer op de weg verzorgen, waardoor
'grote gaten in het netwerk' zijn gevallen. Ook brengt de commissie de situatie in
de jaren twintig in ons land in herinnering, toen er ook nog vrije concurrentie bestond,
waarvan de gevolgen naar haar oordeel 'vernietigend' waren 'voor het openbaar
vervoersysteem'.

128

Inmiddels heeft de minister reeds een concessie in de regio Zuid Limburg gegund
aan een particuliere busonderneming.

129

De VSN heeft met ingang van 1 februari 1992 een budgetovereenkomst (zie uitgebrei-
der par. 2.6.2) gesloten met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De NV Nederlandse Spoorwegen tellen 27.000 personeelsleden, goed voor een totaal
personeelsbedrag van 1.851 miljoen gulden. Het juridisch kader voor de financiering
van de NS wordt tot op heden met name gevormd door de Wet Personenvervoer 130

en het Besluit personenvervoer. 131 Krachtens de 'basisfilosofie' zoals die in 1985
door de Tweede Kamer werd aanvaard,132 was de verhouding tussen spoorwegen
en staat aldus, dat de staat verantwoordelijk was voor de structuur en de omvang van
het spoorwegennet, aanwijzingen gaf voor de dienstregeling en de tariefhoogte
bepaalde. DeNS was in die filosofie verantwoordelijk voor de doelmatige bedrijfsvoe-
ring.
Inmiddels zijn deze verantwoordelijkheden in dier voege verschoven, dat de NS, met
name onder invloed van EG-richtlijnen,133 een self-supporting, marktgericht bedrijf
zal worden en alleen tegen extra vergoeding de exploitatie van verliesgevende lijnen
op zich zal nemen.134 De NS zal ook meer en meer zelf de tarieven gaan vaststellen.
De overheid streeft ernaar dat de NS daarin rond het jaar 2000 de vrije hand zal
hebben:35 De overheid zal slechts nog in het kader van de infrastructuur supple-
ren.136 De werken daarvoor, die thans nog vrijwel geheel onder regie van de NS
tot stand komen, zullen op termijn openbaar aanbesteed worden:17 Voor het gebruik

127 Commissie Brokx, Ontvlechting en Verzakelijking in het Openbaar Vervoer, a.w., pag. III en pag
8.

128 Commissie Brokx, Ontvlechting en Verzakelijking in het Openbaar Vervoer, a.w., pag. 18.
129  Zie ook Commissie Brokx, Ontvlechting en Verzakelijking in het Openbaar Vervoer, a.w., bijlage

brief Minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 25.5.1993, pag. 2.
130  Stb. 1987,175. Ook van belang is de EG-verordening nr. 1191/69 van de Raad van de Europese

Gemeenschappen (Pb. nr. L 156 van 28.6.1969).
131  Stb. 1987, 506.
132 TK 18986,  nr.  1.
133     Met name EG-verordening 91/440 (Publicatieblad EG,  nr. L 156/1) zoals gewijzigd bij Verordening

1893/91 (Publicatieblad  EG  L   169/1).
134 TK 18986,  nr.  6,  pag.  5.
135 TK 18986, nr. 6, pag. 6
136 TK 18986,  nr.  6,  pag.  9-10,
137 TK 18986, nr. 6, pag 4.
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van de rails wordt naar verwachting vanaf het jaar 2000 een bijdrage gevraagd aan
de ondernemingen die haar benutten. Tot dan toe zal het gebruik ervan gratis zijn. 138

De overheid verwacht dat de NS van de vrijheid om haar tarieven vast te stellen door
de marktverhoudingen geen misbruik zal maken. Ze heeft immers concurrentie van
het busvervoer, de auto en wellicht op termijn ook van andere vervoersondernemingen
op de rail. 139

De NS viel nooit onder de WAGGS (zie par. 5.5.2 e.v.). Reeds voor de totstandko-
ming ervan waren minister en subsector in een vergevorderd stadium van voorberei-
ding  van een budgetregeling Uiteindelijk  trad die overigens  pas  per  1  januari  1987

in werking (zie uitgebreider over deze budgetregeling par. 2.6.2).
De Spoorwegen kennen reeds sinds 1 januari 1964 een eigen cao. Aan werknemerskant
treden op de Vervoersbonden FNV en CNV, de Federatieve Spoorwegvakvereniging
(FSV) en de Vereniging van Hoger Spoorwegpersoneel.

2.4.8  Uitvoeringsorganen Sociale Zekerheid

Zoals al eerder gememoreerd hebben de uitvoeringsorganen voor de sociale zekerheid
de afgelopen tien jaar een forse groei doorgemaakt.
De bedrijfsverenigingen (zie artt. 3 e.v. Organisatiewet sociale verzekeringen) tellen
thans ruim 22.000 personeelsleden die in totaal (tezamen met de medewerkers van
de  ziekenfondsen, 9.000 mensen)  per jaar een bedrag kosten  van  ruim 1,4 miljard
gulden. De organen worden gefinancierd uit opbrengsten van premieheffing,140 die
door de uitvoeringsorganen worden gernd.141 Voor enkele prestaties van de bedrijfs-
verenigingen moet door de gebruiker een eigen bijdrage worden voldaan:42 Ten
aanzien van de arbeidsvoorwaarden gold tot de in werking treding van de WAGGS
een goedkeuringsbevoegdheid van de Sociale Verzekeringsraad:43 Tijdens de
WAGGS 1986 waren zij 'aangewezen' instellingen,144 maar ingevolge de wetswijzi-
ging van december 1988 verviel de aanwijzing weer (zie par. 5.5.2.3.1).145
De toekomst van de bedrijfsverenigingen is uitermate onzeker. Na de parlementaire
enqu8te, onder leiding van F. Buurmeijer, is met name de beslissende rol van werkge-
vers- en werknemersorganisaties in bestuur en beheer van de bedrij fsverenigingen ter
discussie geraakt. Naar aanleiding daarvan werd een wetsontwerp ingediend,146 dat

138 TK 18986, nr. 6, pag. 10-11.
139 TK 18986, nr 6, pag. 6
140  Art. 9 1/m 16 f Coordinatiewet Sociale Verzekering, Wet van 24.12.1953, Stb. 1953, 577.
141  Art. 11 Coordinatiewet Sociale Verzekering.
142  Zie b.v. art. 574 lid 2 AAW.
143   Art. 27 en art. 40 lid 3 laatste volzin Organisatiewet Sociale Verzekering, Wet van 12.6.1952, Stb.

1952, 344.
144  Stcrt. 1986,250.
145  Art. 2 lid 4 WAGGS 1988.
146 TK 23141.
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inmiddels tot wet verheven is.147 Het heeft vier elementen: de GMD werd opgehe-
ven; de instelling van een Tijdelijk instituut voor coordinatie en afstemming (Tica);
de SVr werd omgevormd tot het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv),
dat tevens een rol gaat vervullen bij het invoeren van een systeem van budgettering
van de uitvoeringskosten. In het Tica en de Ctsv wordt de rol van de centrale werkge-
vers- en werknemersorganisaties, zoals die tot dan toe nog in met name de SVr
bestond, sterk teruggedrongen. Vanuit de Tica worden belangrijke impulsen verwacht
voor de gehele herstructurering van de sector. 14s Inmiddels staat al weer een nieuwe
reorganisatie van de structuur van de bedrijfsverenigingen voor de deur, die in de
sleutel staat van marktwerking en regionalisatie. Uitvoeringsorganisaties zullen niet
langer meer bestuurd worden door werkgevers- en werknemersorganisaties en
marktpartijen worden die sociale verzekeringen administreren en uitvoeren. 149

In de subsector van de bedrijfsverenigingen wordt tot dusverre gewerkt met een zgn.
raam-cao, waaraan iao-partijen geen rechtstreekse rechten kunnen ontlenen. Per
bedrijfsvereniging wordt vervolgens de bedrijfs-cao ingevuld. Als partij bij de raam-
cao treedt op de Kring van Directeuren van Bedrij fsverenigingen; aan werknemerskant
de Dienstenbonden van FNV en CNV, alsmede de Unie BLHP en NCHP. De raam-cao
bestaat reeds sinds 1 juli 1949. Met de nieuwe uitvoeringsorganisatie is de toekomst
van de cao al evenzeer onzeker.

De Ziekenfonds-cao bestond al sinds 1 januari 1947. De subsector telt thans 9.000
personeelsleden. De financiering van (de verstrekkingen van) de privaatrechtelijke
ziekenfondsen (zie art. 34 Ziekenfondswet)'50 en hun personeel zijn geregeld in de
Zfw. Ze geschiedt uit door de uitvoeringsorganen gernde premies, 151 eigen bijdra-
gen,152 alsook door rijksbijdragen.151 Tot de invoering van de WAGGS gold een
goedkeuringsbevoegdheid van de Ziekenfondsraad ten aanzien van arbeidsvoor-
waarden,154 welke met de in werking treding van de WAGGS verviel.
Aanwijzing krachtens de WAGGS en vervallen van de aanwijzing geschiedden op
dezelfde wijze en hetzelfde tijdstip als bij de bedrijfsverenigingen.
De werkgevers van de ziekenfondsen zijn verenigd in de Vereniging van Nederlandse
Ziekenfondsen; aan werknemerskant staan de Dienstenbonden van FNV en CNV.

147   Wet van 27.10.1994, Stb. 1994,790, goeddeels in werking getreden per 1.1.1995 (KB 19.12.1994,
Stb. 1994, 918).

148 TK 23775, nr. 3 Memorie van Toelichting; Stb. 1994,916.
149   Vgl. TK 1994-1995, 24215, nr. 1, pag. 5-7, briefd.d. 30.5.1995 Staatssecretaris aan Tweede Kamer;

zie eerder SER-advics 94/09.
150  Wet van 15.10.1964, Stb. 1964,392.
151   Aru. 14aen 15 Zfw.
152  B.v. de eigen bijdrage voor verzekering tegen een hogere klasse, art. 33 Zfw.
153  Art. 14a sub b Zfw.
154  Art. 40 onderdeel c en art. 60 derde lid, laatste volzin Ziekenfondswet (Stb. 1949, 392).
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2.4.9  De omroepen

De publieke omroepen tellen thans 6.200 personeelsleden, een kostenpost van 600

miljoen gulden.
Financiering van de privaatrechtelijke georganiseerde omroepen geschiedt op basis

van (inmiddels) de Mediawetlss en wel uit de omroepbijdragen, die door de overheid
worden gand en vervolgens verdeeld, een deel van de STER-pot, alsmede eigen
inkomsten van de diverse omroepverenigingen.
De omroepen waren niet aangewezen krachten de WAGGS 1986 in afwachting van
de  af te sluiten  (per 4 december  1986 tot stand gekomen) budget-regeling,  die  met

terugwerkende kracht tot 1 januari 1986 ingevoerd werd (zie uitgebreider hierover
par. 2.6).
De met de omroepen getroffen budgetregeling is door geen van beide partijen
opgezegd, zodat ze tussen hen nog geldend recht is, ondanks de ingrijpende wijzigin-
gen die de Mediawet nadien heeft gebracht en waardoor aan delen van de overeen-
komst de basis is komen te ontvallen.
De omroepsector in Nederland ontkomt, evenmin als die in omringende landen, aan
concurrentie van commerciele zenders. De opbouw en structuur van de omroepsector
in de nabije toekomst vallen in redelijkheid niet te voorspellen, terwijl als vaststaand
moet worden aangenomen dat juist hier de 'marktwerking' bij uitstek haar beslag zal
krijgen.

De circa dertig zendgemachtigdent56 hebben zich aangesloten in een werkge-

versorganisatie; aan werknemerskant treffen we de Dienstenbonden van FNV en CNV,
alsmede de Unie BHLP, de Kunstenbond FNV alsmede de Nederlandse Vereniging
van Journalisten. Men kent al een cao sinds 1952. Sinds 1994 bestaat er tevens een
cao voor het personeel van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V.  dat het
facilitair bedrijf vormt voor de omroepen, waaronder de commerciele.

2.4.10   Sociale Werkvoorziening

De sociale werkvoorziening,57 geschiedt krachtens de Wet Sociale Werkvoorziening
(verder: WSW).158 De structuur is aldus dat medewerkers van de WSW in dienstbe-
trekking staan tot de gemeenten, die daartoe (o.a.) schappen in het leven geroepen
hebben. In aanmerking voor een dienstverband komen slechts personen, van wie
vaststaat dat zij  ' in belangrijke mate ten gevolge van bij hen gelegen factoren,..   niet
in staat zijn om onder normale omstandigheden arbeid te verrichten.' Gemeentebestu-

155   Wet van 21.4.1987, Stb. 1987,249, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 18.12.1991, Stb.  1991, 796.
156 Ik vermeld nog, dat ook lokale omrocpen in Nederland overheidsgelden ontvangen, zie artt. 42 e.v.

Mediawet. Men zie voor de financiering brief Minister van WVC 7.3.1988, RTP/FTZ-89  778 II. Ook
op hen is de cao van toepassing.

157 Zie hierover ook B.S. Frenkel en A.T.J.M. Jacobs, Sociaal bestuursrecht, Decl 1, Alphen aan den
Rijn 1986, pag. 161-165.

158  Wet van 23.11.1967, Stb. 1967, 687.
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ren moeten hen in staat stellen tot het verrichten van arbeid onder 'aangepaste
omstandigheden, welke zoveel mogelijk gericht is op het behoud, het herstel of de
bevordering van hun arbeidsgeschiktheid.

,159

In deze sector werken momenteel ongeveer 77.000 mensen. 160

Tot voor kort werden de medewerkers krachtens eenzijdige publiekrechtelijke rechts-
handeling aangesteld bij de schappen en (gewone) ondernemingen. Ten aanzien van
dearbeidsvoorwaarden geldthetBesluitarbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening,
een publiekrechtelijke regeling.'61 Inmiddels is voor de sector een nieuw, centraal
overlegmodel tot stand gekomen,162 waarin de werknemersorganisaties een volwaar-
diger rol vervullen, zoals dat ook het geval is bij de overheidssector zelve. Vermoede-
lijk zal in deze sector binnenkort een cao tot stand zal komen, waarbij de VNG
optreedt als werkgeversorganisatie.

163

Een belangrijke ontwikkeling in de sector is, dat sinds 1988 overgegaan is op budget-
financiering, welke ertoe leidt dat ook in deze sector meer marktgericht gewerkt moet
gaan worden.164 Het overgrote deel van het budget wordt nog vergoed door de staat;
de gemeenten (zowel als de werkplaatsen zelf, uit opbrengsten!) zullen echter allengs
een grotere bijdrage moeten leveren.165 Voorts is het streven erop gericht meer
bevoegdheden te decentraliseren naar de gemeenten, zodat die op basis van regionale
verschillen hun prioriteiten kunnen stellen. 166

Met het tot stand komen van een cao kan men deze sector tot de G&G-sector gaan
rekenen, zoals de SER reeds deed in zijn advies van 1992. 167

2.4.11   Woningbouwcorporaties

Bouw en exploitatie van sociale woningbouw is in ons land vooral toevertrouwd aan
de privaatrechtelijk georganiseerde woningbouwcorporaties. Daarnaast functioneert
in een aantal gemeenten daartoe nog een Gemeentelijk Woningbedrijf.
De systematiek is aldus, dat woningbouwverenigingen die als zodanig erkend zijn,
met name faciliteiten krijgen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer.

159 Zie art. 7 WSW.
160  Zulks blijkens informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
161    Stb.  1991,765.  Vgl. ook Handelingen EK 30.10.1990, pag. 3-56. Vgl. ookbeschikking staatssecreta-

ris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 20.12.1991, Stcrt.  1991, 251, zoals per 1.1.1995
gewijzigd bij beschikking d.d. 29.11.1994, Stcrt.  1994,  232.

162  Zie art. 30 lid 1 onder e WSW, Stb. 1967,687, wijziging Stb. 1990, 573.
163 TK 1993-1994, 23400 hoofdstuk XV, nr. 2, pag. 34.
164   Wet van 28.10.1988, Stb. 1988,440, verlenging van de wet is aanhangig bij de Tweede Kamer, TK

1993-1994, 23631, nrs. 1 en 2. Zie ook TK 1989-1990, 21552, nr. 2, pag. 13-23.
165  Zie artt. 40 en 41 van de in de vorige voctnoot vermelde wetten.
166 TK 1987-1988, 20512, nr. 3, pag. 10.
167 SER Advies arbeidsvoorwaardenvorming in de g+g-sector, a.w., bijlage 8. Zelf reken ik de sector

niettotde G&G-sectoromdatde overheid zeive werkgever is en nieteen privaatrechtelijke instelling,
vgl. par. 1.5.
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Inmiddels zijn ook in deze sector belangrijke veranderingen gaande.168 Zij komen
erop neer dat de corporaties hun taak zonder veel regulering van bovenaf gaan
uitvoeren en voortaan zonder steun van het Rijk moeten opereren. De financiele
verplichtingen van het Rijk in dat kader worden in 6dn keer afgekocht.169

De erkende woningbouwverenigingen zijn georganiseerd in een tweetal koepels, die
Nationale Woning Raad (NWR) en het Nederlands Christelijk Instituut voor de Volks-
huisvesting (NCIV), die ook de werkgeversfunctie vervullen in de cao-onderhan-
delingen. De NWR telt 661 leden, het NCIV 413. In totaal zijn er 16.000 werknemers
bij de erkende corporaties werkzaam.

2.4.12  De Arbeidsvoorziening

Per  1  januari  1991  is de Arbeidsvoorzieningsorganisatie krachtens de Arbeidsvoor-
zieningswet verzelfstandigd in de verwachting dat daarmee een grotere dynamiek aan
de arbeidsbureau's gegeven zou kunnen worden. Was zij voordien een dienst van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met ingang van die datum werd
het een juridisch zelfstandige organisatie, bestuurd door overheid, werkgeversor-
ganisaties en werknemersorganisaties tezamen. Naast de (kosteloze) registratie en
(kosteloze) bemiddeling ten behoeve van werkzoekenden naar werk heeft de Arbeids-
voorzieningsorganisatie o.a. taken op het gebied van (het financieren van) (om)-
scholing, het adviseren bij beroepskeuze, en op het gebied van de arbeidsmedische
begeleiding, terwijl tevens de taak wordt vervuld van het beoordelen en al dan niet
verlenen van ontslagvergunningen bij een voorgenomen ontslag.

170

De organisatie is aldus dat ze landelijk, centraal wordt geleid door het Centraal
Bestuur voorde Arbeidsvoorziening (CBA), terwijl de (nu nog 18) RegionaleBesturen
(RBA) ruimte hebben voor het voeren van een eigen beleid.
In zijn rapport vanmaart 1995, Arbeidsvoorziening in perspectief, heeft de Commissie
Van Dijk de Arbeidsvoorzieningswet 1991-1994 geevalueerd. Met name het Centraal
Bestuur werd verweten geen beleid te maken en voortdurend verwikkeld te zijn in
loopgravenoorlogen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. De Commissie
adviseerde een (geheel vernieuwd) bestuur op afstand."' Het kabinet heeft die
aanbeveling niet opgevolgd.
De Arbeidsvoorzieningsorganisatie heeft 7.858 formatieplaatsen, waarvan er 462
behoren bij het Centraal Bureau. In totaal heeft men ongeveer 8.700 personen in dienst
op die formatieplaatsen. Er is een cao afgesloten door het Centraal Bestuur voor het
personeel met o.a. AbvaKabo en CFO, die gold tot 1 april 1995. Van belang is nog
te vermelden, dat ondanks wettelijke garantie van een vaste subsidie voor de Arbeids-

168 Zie hierover oa. TK 23817, nr. 3.
169 TK 23817, nr. 3, pag. 2 en 3.
170 Ondanks intensieve discussie daarover zal die taak er de eerste jaren ook blijven berusten. Zie  de

briefvan 23.11.1994 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheiddaaroveraande Tweede
Kamer, TK 22977.

171 Zie Commissie Van Dijk, Arbeidsvoorziening in perspectief, 1995, pag. 67.
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voorzieningsorganisatie172 de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
inmiddels een korting erop heeft aangekondigd. Daardoor lijken arbeidsplaatsen op
het spel te komen staan.

2.4.13 PGGM

Het PGGM, de Stichting Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maat-
schappelijke Belangen mag in dit overzicht van de G&G-sector niet ontbreken. Met
bijna 600.000 deelnemers (premiebetalenden alsmede OBU,171 c.q. pensioen genie-

tenden)174 is het na het ABP het grootste pensioenfonds van ons land met alleen
al een belegd vermogen van bijna 41 millard gulden.175 Voor vrijwel alle werkgevers
in de G&G-sector geldt dat zij krachtens verplichtstellingsbeschikking de pensioen-
voorziening voor hun werknemers bij het PGGM dienen onder te brengen.

176

Het PGGM werd in 1969 opgericht,177 als fusie van het PVM (Pensioenfonds
Volksgezondheid en Maatschappelijk Werk), het PKI (Pensioenfonds voorKatholieke
Instellingen), het PHK (Pensioenfonds voor Kerkelijke Medewerkers van de Neder-
lands Hervormde Kerk en het PND (Pensioenfonds van de Bond der Nederlandse
Diakonessenhuizen en Geestverwante Ziekenhuizen).178 Van meet af aan was de
bedoeling de 'gehele particuliere sector van gezondheidszorg en het maatschappelijk
werk' afte dekken; de naamgeving verwees naardie van debetreffende bedrijfsvereni-
ging, de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke
Belangen (BVG). Het bestuur werd aanvankelijk gevormd door vertegenwoordigers
van de (destijds:) Ziekenhuisraad en de 3 werknemersorganisaties, KABO, NCBO
(Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel) en ABVA (Algemene Bond
van Ambtenaren):79 Bij de oprichting was een van de moeilijkheden dat veel deelne-
mers niet de voor het volle pensioen noodzakelijke 40-deelnemingsjaren zouden
kunnen behalen. Toch wilde men diegenen die wel werkzaam waren geweest over
zo'n kortere periode, volle aanspraken garanderen en hen een zgn. backservice bieden.
De premie werd om die reden op 24% van de loonsom gesteld:80 Per 1 januari 1970

volgde de eerste verplichtstellingsbeschikking en wel voor alle werknemers in de
particuliere verplegingsinrichtingen.

181

Het fonds wordt bestuurd door personen, aangewezen door: NZf, FW, VNB, AbvaKa-
bo, CFO,  NMV en FHZ. De pensioenpremie is  in 1994 verlaagd tot minder dan  5%.

172  Art. 38 Arbeidsvoorzieningswet.
173 OverBruggingsUitkering; de "VUT" wordt ook door het PGGM voor de aldaar verzekerden

uitgevoerd.
174  Jaarverslag PGGM 1991, pag. 4.
175    Jaarverslag  PGGM  1991,  pag.  27.
176 Sommige subsectoren hebben een eigen pensioenfonds, zoals de openbare bibliotheken en de NS.
177    Jaarverslag PGGM 1969-1970,  pag.  34.
178  Jaarverslag PGGM 1969-1970, pag. 32.
179  Jaarverslag PGGM 1969-1970, pag. 34.
180    Jaarverslag PGGM 1969-1970,  pag.  9.
181  Jaarverslag PGGM 1969-1970, pag. 11.
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Het vermogen van het PGGM is dusdanig groot dat sommigen van oordeel zijn dat
er in wezen vermogensoverschotten bestaan die niet noodzakelijk zijn om de gegaran-
deerde pensioenrechten te zijner tijd te voldoen. Met name om die reden werd door
het kabinet-Lubbers-II het wetsontwerp Brede Herwaardering ingediend, dat over-
reserves beoogde af te romen.'52 Inmiddels wordt de behandeling van dat wetsont-
werp voor onbepaalde tijd aangehouden omdat het PGGM zich bereid verklaard heeft
voor 50 miljoen gulden deel te nemen in het Industriefonds. Dat beoogt, onder het
beheer van de Nationale Investeringsbank, risicodragende leningen te verstrekken aan
bedrijven die hoogwaardige, technologische produkten ontwikkelen:83 Aldus heeft
het PGGM een dreigende greep uit zijn kas door de overheid weten te voorkomen
in ruil voor (riscodragende) leningen ten behoeve van de Nederlandse economie.
Tevens is sinds  met  name   1989 de pensioenpremie sterk verlaagd. De grote acties

voor loonsverbetering in de gezondheidszorg leidden er toe dat vaaf dat jaar delen
van doorwerknemers opgebrachtepensioenpremie ingezet werden voorsalarisverbete-
ring (men sprak toen van: 'sigaren uit eigen doos') (zie ook par. 5.4.1).
Het PGGM telt 650 medewerkers, een totale kostenpost van 61 miljoen gui-184

den:85 Het fonds heeft een eigen bedrijfs-cao.186 Het is nooit op basis van
TWACS ofWAGGS aangewezen en heeft zo steeds een eigen arbeidsvoorwaardenbe-
leid kunnen voeren. Het feit dat nooit aanwijzing plaatsvond, wekt verbazing omdat
landelijkeorganisaties van zorginstellingen(vaakgefinancierddoordelid-instellingen)
meer dan eens wel werden aangewezen, nu zowel de begripsomschrijving van TWACS
als WAGGS daartoe de bevoegdheid gaf. Immers ook indirecte overheidsfinanciering
was daarin vervat. Zeker als men in aanmerking neemt dat ook bij het PGGM veel
medewerkers part-time werken, is het gemiddelde loon van inmiddels ruim f 93.000,-
(61  miljoen  : 650) bruto per medewerker per jaar hoog te noemen.

182 TK 21197; zie hierover ook W.H Volders, Pensioenfondsen: beleggingen, voorzieningen en
overschotten, TvP 1987, pag. 35-38 en J.B. Kunt, Het vermogen der pensioenfondsen, te groot?,

TvP  1988, pag. 5-9. Beide schrijvers tonen zich zeer kritisch over de gedachte dat er sprake zou zijn
van vermogensoverschotten.

183 Magazine (informatie-uitgave PGGM) 1993, nr. 5.
184  Stand van ultimo 1993, zoals mij telefonisch bericht door het fonds.
185 Zie Jaarverslag  PGGM  1991,  pag.  45.  Inmiddels zal dit bedrag enigermate zijn toegenomen.
186 Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van de Stichting Pensioenfonds voor

de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, die laatstelijk een looptijd had van 1 april
1994  tot en met maart  1995.
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2.5 Staking in de G&G-sector187

Zoals bekend moet het er sinds het NS-arrest in de Nederlandse rechtsorde voor188

worden gehouden dat stakingen rechtmatig zijn tenzij zwaarwegende procedureregels
zijn geschonden en/of er misbruik is gemaakt van het stakingsmiddel. Voor dit proef-
schrift is van belang of dat ook geldt voor de G&G-sector.

Voor het machtsevenwicht in een bedrijf of sector is van groot belang dat de werkne-
mersorganisaties het wapen van de staking kunnen inzetten. Er doet zich echter in
de G&G-sector in ieder geval een tweetal bijzonderheden voor, die welhaast noodzake-
lijkerwijze van invloed moeten zijn op de mogelijkheden van dat wapen gebruik te
maken.

In de eerste plaats is er de kwestie van de herkomst van de beloning. Als het gaat
om de hoogte van de inkomens in de sector zijn de instellingen doorgaans geen eigen
baas. Voor hun inkomsten zijn zij afhankelijk van de subsidie-verlener dan wel het
orgaan dat hun tarieven vaststelt. Acties die op de hoogte van het loon (c.a.) betrek-
king hebben treffen zo weliswaar de werkgever, maar beogen druk uit te oefenen op
de rechtspersoon die de subsidie c.q. het tarief vaststelt. Bij stakingen in de markt-
en in de overheidssector wordt die rechtspersoon getroffen die tevens in de positie
is aan de eisen van de werknemersorganisaties te voldoen. In de terminologie van het
hierna te bespreken NS-arrest: de onderhavige acties keren zich weliswaar tegen de
werkgever maar richten zich tegen een ander dan de werkgever, in dit geval de over-
heid.

Een tweede bijzonderheid van acties in de G&G-sector vormt het feit dat (vrijwel)
alle subsectoren taken in de zorg verrichten. Dat heeft tot consequentie dat steeds

belangen van derden, die aanspraak menen te hebben op die zorg, op het spel staan.
De aard van de belangen van derden is in sommige subsectoren zodanig fundamenteel,
dat er grondrechten mee gemoeid kunnen zijn (denk aan het recht op leven in de
gezondheidszorg).

De eerste bijzonderheid was met zoveel woorden voor het eerst aan de orde in het
NS-arrest  van  de  HR:89 De vervoersbonden  FNV  en  CNV  en  de FSV voerden  stip-

187 Zie hierover o.a. Tilstrg Grenzen aan het Stakingsrecht, a.w., passim; A.Ph.C.M. Jaspers, Het over-
heidspersoneelen collectieveacties, in: J.H. Weggemans (red.), ArbeidsverhoudingenbijdeOverheid;
Overzichtproblemenenontwikkeling, Deventer 1985, pag 141-145; P.F. van der Heijden, De rechter
en staken tegen de overheid; het ESH voorbij, NJB 1991, pag. 1577-1581; M.G. Rood, Over collec-
tieve actie  in de gezondheidszorg, TvG  1992, pag. 321-334; J.J.M.  de Laat en A.C.M. van Lierop,
Spelregels enspelbrekersinhet collectieve actierecht, SR 1990, pag. 76-81; L.A.J. Schut, Collectief
actierecht tegenover rechten van derden, NJB 1988, pag. 1473-1478; van dezelfde schrijfster, Het
recht van werknemers op  collectief optreden, met inbegrip van het stakingsrecht,  SMA  1990,  pag
582-585; P.A. Stein noot onder HR 30.5.1986, NJ 1986,668; A.T.J.M. Jacobs, noot onder hetzelfde
arrest in NJCM-bulletin 1986, nr. 7, pag. 621 e.v.

188 HR 30.5.1986, NJ 1986, 668.
189 HR 30.5.1986, NJ 1986, 668.
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theidsacties en estafettestakingen uit die tot doel hadden kracht bij te zetten aan het
verzet tegen de maatregelen van de overheid, die inhielden dat de NS gehouden was
met  ingang van  1 januari  1984 een korting toe te passen op het bruto salaris  van de
NS'ers, terwijl tevens de gebruikelijke prijscompensatie niet zou mogen worden
doorgevoerd. De maatregelen van de overheid berustten op de TWACS (zie hierover
uitgebreid par. 5.4). De stelling van de NS in deze zaak kwam erop neer, dat acties
van de bonden 'politiek' waren, omdat ze zich richtten tegen een besluit van de over-
heid, waardoor ze niet gedekt zouden worden door art. 6 Europees Sociaal Handvest
(ESH).'w  Het  Comitt of Independent Experts  bij de Europese Raad oordeelde  im-
mers:

'Political strikes are not covered by Article 6, which is designed to protect the right to bargain collectively,
such strikes being obviously quite outside the purview of collective bargaining.

'191

De getroffen NS stond, meende de werkgever, buiten dit (politieke) geschil, dat zij
overigens ook niet tot een oplossing kon brengen. In het verlengde daarvan voerde
de directie aan dat zij derde was  in  de zin van art.  31 ESH. Immers, de overheid nam
de relevante besluiten, die de NS slechts uit te voeren had. De NS meende een derde
te zijn wiens rechten en vrijheden bescherming behoefden tegen deze acties.

De HR oordeelde dat de acties wel degelijk tot onderwerp hadden het te beschermen
rechtsgoed van art. 6 ESH 'omdat ervan mag worden uitgegaan dat zij worden gevoerd
ter verdediging van het recht op collectief onderhandelen over arbeidsvoorwaarden
die van zulk onderhandelen het onderwerp plachten te zijn.' Anders gezegd: de acties
betroffen arbeidsvoorwaarden en werden derhalve gedekt door art. 6 ESH; het feit
dat de overheid er beslissende invloed op heeft, deed er niet aan af.

In een volgende, essentiele overweging stelde de HR de belangen van de NS op een
lijn met die van een'normale' getroffen werkgever en oordeelde dat de NS geen derde
is in de zin van art. 31 ESH:

'Tegen deze achtergrond (de nauwe betrokkenheid van de overheid bij de quartaire sector, WP) moet
worden geoordeeld dat gevallen als het onderhavige waarin de acties zich richten tegen de overheid, die -
met terzijdestelling van het recht op collectief onderhandelen- ingrijpt in de salarissen van werknemers
wier salarissen geheel ofin belangrijke mate direct of indirect ten laste komen van de collectieve middelen,
z6 dicht staan bij die waarin de acties zich richten tegen de werkgever, dat redelijke wetstoepassing
meebrengt beide (d.w.z. het 'normale' en het onderhavige, WP) gevallen voor de toepassing van art. 6
lid 4 ESH en de eventuele beperkingen op het daarin erkende recht op den lijn te stellen.'

Kortom: de NS was geen derde, maar moest in deze zaak op dan lijn gesteld worden
met een 'normale' bestaakte werkgever. Overheid en werkgever zijn in deze als 'ddn'
te beschouwen.

190  Zie over het ESH uitgebreider par. 6.7 van dit boek.
191 Zie Council ofEurope, European Social Charter, Committee of Independent Experts of the European

Social Charter, Conclusions II on the application of the European Social Charter during the period
from 1.1.1974 to 13.12.1975, Strasbourg 1978, pag. 27.
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De hierboven als eerste bijzonderheid aangemerkte situatie van acties en stakingen
in de G&G-sector is aldus op een zeer wezenlijk punt beslist. Acties tegen het
overheidsbeleid ten aanzien van arbeidsvoorwaarden in de G&G-sector worden gedekt
door art. 6 ESH. In de zaken in de G&G-sector die na het NS-arrest nog volgden,
vormde dit aspect geen onderdeel meer van discussie. Als de HR geoordeeld had dat
stakingen in de G&G-sector wdi politieke acties waren, zou dat overigens tot
consequentie gehad hebben, dat stakingen in die sector in wezen onmogelijk zouden

zijn geworden. G&G-werknemers zouden dan als enige grote categorie werknemers
in dit land in beginsel geen recht op staking hebben gehad.

In het NS-arrest worden de belangen van de reizigers als derden in de zin van art.
31 ESH nietgewogen. Detweedehierbovengenoemdebijzonderheid, dezwaarwegend
belangen van derden bij de voorziening in de G&G-sector, is duidelijk aan de orde
gekomen in een ander arrest'92 dat net als het NS-arrest gewezen is na grote conflic-
ten in de G&G-sector, nl. de acties in de gezondheidszorg van 1989. De casus was,
dat de verplegenden acties voerden die ertoe leidden dat een overigens zeer kleine
inbreuk op de verzorging werd toegepast. De actie kwam er (uiteindelijk, na de tussen-
komst van de President) op neer dat er, met tussenpozen van minstens vier weken
niet langer dan 24 uur een 'beddenreductie' werd toegepast, die inhield dat er alleen
nieuwe patienten werden opgenomen zolang minder dan 88% van de beschikbare
bedden bezet was. De HR beoordeelde het als een feitelijke kwestie, ter eindbeoorde-
ling aan de feitenrechter of de belangen van derden door deze concrete actievorm te
zeer werden geschaad. Als criterium formuleerde de HR dat acties verboden dienen
te worden:

'wanneer de acties kiden tot een vermindering van de mogelijkheid tot medische verzorging, in dier voege
dat patienten daardoor bloot komen te staan aan het gevaar dat zij -mogelijk onherstelbare- schade lijden
doordat onderzoek en eventuele behandeling te lang uitblijven.'

Aldus staat wel vast, dat de belangen van derden een grote rol spelen bij acties in
de G&G-sector. Het laatstgenoemde arrest van de HR laat zien dat, zeker waar het
grondrecht op gezondheid aan de orde is, de ruimte voor actie zeer beperkt is. In
wezen moet men stellen, dat acties in de gezondheidszorg ten hoogste kunnen leiden
tot enig ongemak voor derden; ze mogen op generlei wijze leiden tot beperking van

de zorg.
193

De gezondheidszorg is, vanzelfsprekend, een onderdeel van de G&G-sector waar
belangen van derden een buitengewoon ingrijpende rol spelen. In andere subsectoren
is dat in mindere mate het geval. Ik laat enkele uitspraken de revue passeren die alle -
toevalligerwijze - betrekking hebben op het openbaar vervoer.
In de sector streekvervoer per bus oordeelde de President te Utrecht dat deze in het
gehele land gevoerde acties voor een periode van van een beprekt aantal dagen, niet

192 HR 22.11.1991, NJ 1992, 508.
193 Zie verdere uitspraken in de gezondheidszorg o.a.:  Pres. Rb. Amsterdam, 21.5.1990,  KG  1990,  194;

Pres. Rb. Amsterdam, 13.6.1991, KG 1991, 221.
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tijdens de ochtend- en avondspits mochten plaats vinden. Alleen 'lunch-acties' werden
toegestaan:w Het stadsvervoer te Amsterdam mocht van de Amsterdamse President
ook tijdens de spits actie voeren.'95 Op vordering van een winkeliersvereniging te
Rotterdam mocht het stadsvervoer van die gemeente steeds slechts 1 dag staken. 196

Een veerdienst mocht slechts voor beperkte tijd staken, omdat anders het eiland in
een isolement zou geraken.

197

Al met al moet men vaststellen, dat naar Nederlands recht stakingen in de G&G-sector
in beginsel rechtmatig geacht moeten worden als zij betrekking hebben op arbeidsvoor-
waarden. De in het geding zijnde belangen van derden kunnen er echter toe leiden
dat de acties toch onrechtmatig worden geacht. Zulks klemt te meer als een zeer
zwaarwegend recht als bv. het recht op gezondheid aan de orde is.

De gevolgtrekking uit deze conclusie kan geen andere zijn, dan dat er geen machtsba-
lans is tussen werkgevers- en werknemersorganisaties in met name de gezondheids-
zorg. 198 Werknemersorganisaties kunnen immers nauwelijks grijpen naar het ultieme
wapen ter bescherming van de belangen van hun leden, het stakingsrecht. Naar mijn
oordeel dient deze constatering meegewogen te worden in het uiteindelijke model voor
het tot stand komen van arbeidsvoorwaarden in de G&G-sector. Ik kom er op terug
in hoofdstuk 7 van dit boek.

2.6 Toekomst van de G&G-sector; budgetovereenkomsten; Europa

2.6.1     De  toekomst

Het SER-advies van 1992'99 was het eerste document waarin tegen de achtergrond
van het afschaffen van de WAGGS een toekomstbeeld werd geschetst voor de hele
G&G-sector. Het heeft naar mijn oordeel een niet onaanzienlijk realiteitsgehalte.
De SER voorziet op langere termijn meer en meer marktgericht ondernemerschap in
de G&G-sector. Voor de WAGGS als sturingsinstrument ter beperking van de
verbetering van de arbeidsvoorwaarden was naar het inzicht van de Raad op den duur
geen plaats meer. De SER meende, dat de WAGGS 'leeg' zou lopen en gedurende
een korte periode nog slechts voor een gering aantal kleinere sectoren en instellingen
zou gelden. Het SER-advies werd door de vorige regering gevolgd.

200

194   Zie Hof Amsterdam, 23.11.1995, rolnummer 189/95.
195  Pres. Rb. Amsterdam 10.5.1993, JAR 1993, 117.
196 Pres. Rb Rotterdam 17.6.1993, JAR 1993, 153.
197  Pres. Rb. Lceuwarden, 19.6 1993, JAR 1993, 155.
198   Een puntvan andere orde is, dat werknemers in de zorgsector doorgaans zo sterk op "zorg" gericht

zon, dat er veelal geen grote actiebercidheid is.
199   SER, Advies arbeidsvoorwaardenvorming in de g+g-sector, a.w., pag. 37-45, waaraan het vervolg

van deze paragraaf is ontleend.
200 TK 22830, nr. 1, pag. 7.
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Op het fundamentele uitgangspunt van de vrijheid van onderhandelen in de sector,
liet de SER onmiddellijk volgen, dat dat moest zijn: het realiseren van 'normale'
arbeidsverhoudingen. Daarvan is sprake:

'indien in eendeelsectorofin een instelling in de g&g-sectorarbeidsvoorwaarden geldenwelke werkgevers
in staat stellen kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel op de arbeidsmarkt aan te trekken

respectievelijk te behouden. ,201

Afgezet tegen de doelstelling van beheersing van de kosten wordt verder opgemerkt:

'Beheersingvan dekostenontwikkeling vindtdaar zijngrens waardezehetwerkgeversobjectiefonmogelijk
maakt normale arbeidsverhoudingen te realiseren.'

Naar het oordeel van de SER zouden de meeste sectoren uiteindelijk op basis van

budgetovereenkomsten worden gefinancierd. Vooraf spreken vakminister en sector

het beslag op de middelen af, maken afspraken over te leveren prestaties ofwel het
niveau van de diensten. De sector krijgt grote vrijheid van bedrijfsvoering, maar is
wel gehouden de vakminister te informeren.
Enkele sectoren zouden nog gefinancierd worden krachtens subsidievoorwaarden. Het
betreft dan kleine instellingen en sectoren. Die zouden niet meer aangewezen moeten
worden en er dienden door de vakminister 'afspraken met de Minister van Financien

202

over loonbijstelling voor deze instellingen' gemaakt te worden.

Voor het overige lag het accent in het rapport op marktwerking: de SER verwachtte
veel van concurrentiewerking tussen twee, allebei door of vanwege de overheid
gefinancierde instellingen.203 De SER zou het voorts toejuichen als G&G-sectoren
concurrentie krijgen uit de niet-gesubsidieerde markt.
Einddoel is een middelen/voorzieningoptimum, waarmee wordt bedoeld dat het in
de G&G-sector moet komen tot een zo goed (=scherp) mogelijke verhouding tussen

ingezette collectieve middelen en voorzieningenniveau.

Een probleem bij een en ander achtte de SER, dat voorkomen moest worden dat min
of meer monopolide subsectoren een (te) hoge prijs stellen.204

Ook een middel om tot het middelen voorziening-optimum te komen was naar het
oordeel van de SER, dat sectoren een grotere substitutievrijheid krijgen (d.w.z. uitruil
tussen middelen die nu soms nog uitsluitend bestemd zijn om personeel of andere

produktiemiddelen te betalen). Voorts zouden produktiewinsten bij de ondernemer
moeten blijven. De SER bedoelde de situatie dat een G&G-ondernemer in een gegeven
jaar minder besteedt dan het afgesproken bedrag, toch zijn doelen behaalt en middelen
overhoudt. Tenslotte zou het aantal inputvoorschriften dienen te verminderen (denk
aan de bovenvermelde diploma voorschriften e.d.) en moeten toetredingsbelem-

201 SER, Advies arbeidsvoorwaardenvorming in de g+g-sector, a.w., pag. 17.
202 SER, Advies arbeidsvoorwaardenvorming in de g+g-sector, a.w., pag. 40.
203 SER, Advies arbeidsvoorwaardenvorming in de g+g-sector, a.w., pag. 43-45.
204 SER, Advics arbeidsvoorwaardenvorming in de g+g-sector, a.w., pag. 44.
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meringen voor nieuwe aanbieders worden weggenomen. Voorts meende de SER dat
efficiencywinsten205 geboekt kunnen worden.

De vorige regering volgde de SER in zijn opvatting dat de WAGGS uiteindelijk moest
worden afgeschaft.206 Nadat eerst per  1  januari  1993  de artt.   10 en  11 WAGGS reeds
waren afgeschaft, werd de gehele wet per 1 januari 1995 ingetrokken. Daartoe besloot
hetkabinet-Lubbers/Kok nog in zijn laatste zitting en het kabinet-Kok nam het daartoe
strekkend wetsvoorstel vervolgens over, dat inmiddels tot wet geworden is.207 Ik

verwijs voor een uitvoeriger behandeling daarvan met name naar hoofdstuk 5 van dit
boek.

De kern van het voorgestelde beleid na het wegvallen van de WAGGS vormt de
realisatie van drie hoofddoelstellingen:
- normale arbeidsverhoudingen;
-    beheersing van de kostenontwikkeling
-    handhaving van het beoogde voorzieningenniveau.

208

Na overleg en met instemming209 van de grote G&G-werkgeverskoepels (NZf, VNB
en FW) stelt de regering een nieuw totaalmodel (het post-WAGGS-akkoord, zie par.
7.3   en   7.4)   voor. De regering  zal   aan de instellingen   een ' integraal budget'   ter
beschikking te stellen (de input); de overheid geeft de instellingen - in hoofdlijnen -
het in ruil daarvoor gewenste voorzieningenniveau aan. De overheid zal zich niet
bemoeien met de 'throughput' en de ondernemer zelf dient binnen het beschikbare
budget het middelen/voorzieningenoptimum te realiseren. 'Hierbij gaat het om
afwegingen op instellingsniveau die ook enige substitutie tussen arbeidsvoorwaarden
en (arbeids-)volume kunnen inhouden:210 De overheidsbijdrage aan de arbeidskosten
ontwikkeling maakt deel uit van het 'integrale budget.' Uitgaande van de marktont-
wikkelingen zullen werkgevers en kabinet jaarlijks overleg voeren, dat gericht is op
het bereiken van overeenstemming over de te leveren overheidsbijdrage.

211

Op het m.i. gewenste toekomstige model voor de G&G-sector kom ik nog uitgebreid
terug in hoofdstuk 7 van dit boek. Het gaat er in deze paragrafen om ontwikkelings-
hoofdlijnen te schetsen.

Het SER-advies roept een aantal vragen op en nodigt ook uit tot verder denken. Het
valt op dat de SER zich (unaniem) weinig gelegen heeft laten liggen aan de tot dan
toe heersende opvattingen over de toekomst van de G&G-sector. Het op het oog
vergaande advies om de WAGGS af te schaffen in antwoord op verzoek om advies
over het al dan niet verwijderen van twee wetsartikelen, laat zien dat er bij het college
geen grote mate van behoudzucht aanwezig was. Het is niet aan mij om definitieve

205 Ik begrijp dat dat een nieuw woord is voor 'zuiniger' en 'bezuinigen'.
206 TK 1992-1993, 22830, nr. 1, pag. 1
207 TK 1993-1994, 32822, nrs. 1-3 aanvullen met Stb.
208 TK 1992-1993, 22830, nr. 1, pag. 6.
209 TK 23822, nr. 3, pag. 5.
210 TK 23723, nr. 1, pag. 3.
211 TK 23723, nr. 1, pag. 6.
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antwoorden te formuleren inzake de door de SER geformuleerde standpunten. Wel
beoog ik - al dan niet vragenderwijs - aspecten ervan te doordenken op hun mogelijke
validiteit voor een in het komend decennium te voorziene ontwikkelingsrichting.

budgetafspraken
Als men de documenten van SER en regering naast elkaar legt, rijst met name uit
het SER-advies het beeld op van de ondernemende G&G-instelling, die produktieaf-
spraken maakt met de subsidiegever, achterafnauwkeurig verslag doet van de gelever-
de prestaties en daarop 'afgerekend' wordt. Budgetovereenkomsten zijn daartoe
volgens de SER het instrument bij uitstek. De G&G-instelling heeft zo mogelijk
concurrentie uit de markt en gaat zelf ook de markt op. De overheid wenst een
bepaalde hoeveelheid zorg en 'gunt' de 'opdracht' aan de instelling of ondernemer
die dat het goedkoopst en meest effectief kan doen. Zonodig subsidieert de overheid
daartoe instellingen die op hetzelfde terrein werkzaam zijn.
De G&G-sector krijgt minder van doen met allerhande voorschriften o.a. ten aanzien
van diploma's van medewerkers en moet zelf afwegen hoe te komen tot kwalitatief
goed werk.

Uit de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp strekkende tot afschaffing van
de WAGGS blijkt dat er nog slechts in een enkele sector een budgetregeling is
overeengekomen (de meeste behandel ik in de volgende paragrafen), te weten de NS
en de omroepsector, het streekvervoer, de HTM en 1NO alsmede de Arbeidsvoorzie-
ningsorganisatie. Met de grootste sector (het ziekenhuiswezen) heeft een budgetover-
eenkomst maar kort bestaan. In de VWS-sector heeft op grote schaal decentralisatie
plaatsgevonden en kwam geen enkele nationale budgetregeling tot stand. Budgetrege-
lingen betreffen zo slechts ongeveer 1/10 van het aantal personeelsleden van de sector.
In de genoemde Memorie van Toelichting stelt de regering weliswaar dat het SER-
advies nog een belangrijke impuls gehad heeft op het tot stand komen van budgetrege-
lingen. Nergens echter blijkt van het tot stand komen van nieuwe regelingen dan de
net aangeduide.212 Wel stelt de regering dat voor vrijwel het gehele veld van de
G&G-sector alternatieve constructies en regelingen tot stand gekomen zijn.213 Welke
dat zijn wordt niet duidelijk.
Al met al lijkt het erop dat de nauwkeurige overall-set van nationale afspraken over
in- en output tussen overheid en werkgeversorganisaties een minder bruikbaar
instrument is dan wat het in de jaren '80 leek. Dewel gesloten budgetovereenkomsten
zijn, zoals in de volgende paragraaf zal blijken, zeer globaal van karakter, en bieden
nauwelijks meer dan de afspraak dat de kosten op het afgesproken niveau blijven
terwijl over het percentage waarmede de arbeidsvoorwaarden verbeterd kunnen
worden, jaarlijks overleg wordt afgesproken.
De oorzaak van het min  of meer mislukken van dergelijk totale budgetregelingen  is,
dunkt me, dat het in veel sectoren moeilijk is om de 'output' te definieren, de wijze
van toerekening van algemene kosten (denk aan management, maar ook aan gebou-
wen) aan de kosten van de output, terwijl in hele subsectoren kleine instellingen met

212 TK 23822, nr. 3, pag. 2-5.
213 TK 23822, nr. 3, pag. 5.
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hun relatief grote overhead door al te scherpe prijsafspraken in de moeilijkheden
kunnen konnen.214

Op meso- en microniveau ziet men inderdaad meer en meer het verschijnsel van de
budgetfinanciering. Alsdan staat het begrip budgetfinanciering voor 'die vorm van
subsidiering waarbij vooraf door een subsidient aan een instelling voor een bepaalde
periode een maximum bedrag aan middelen ten behoeve van een zeker niveau van
activiteiten en/ofprestaties wordttoegekend.'21 S Een belangrijk verschil met de vroege-

re financieringswijze is dat de overheid zich niet meer bemoeit met de wijze van
organiseren van de (kwaliteit van de) output door de instelling. Bovendien stelt de
overheid zich niet aansprakelijk voor eventueel optredende tekorten. Er doen zich dan
overeenkomsten voor met de hierna te bespreken vormen van marktwerking in de
G&G-sector.

Het lijkt erop dat het door de SER opgeroepen beeld van de wijze van communiceren
van de overheid met de G&G-sector wel in zoverre juist is, dat de overheid allengs
meer afstand neemt van de wijze van organiseren van de diensten door instellingen
en die aan de instellingen zelf overlaat. Landelijke budgetovereenkomsten als
financieringsinstrument lijken daarvoor een aanzienlijk minder geschikt en gebruikt
middel dan budgetafspraken op meso- en microniveau. Budgetafspraken impliceren
dat de weg naar het bieden van het budget aan de 'goedkoopste

'
bieder open ligt.

Een voorbeeld daarvan zagen we boven al in het openbaar streekvervoer. Het is tevens
een voorbeeld van 'marktwerking'.

marktwerking
Een volgend aspect vormt de door de SER benadrukte marktwerking. De SER
definieert dat begrip niet. Ik versta eronder het tot stand brengen van concurrentie
op prijs en kwaliteit tussen instellingen en ondernemers (zowel in de markt als in de
G&G-sector).

Een voorbeeld biedt de NS. Weliswaar is het streven erop gericht dat de NS zelf de
exploitatie gaat verzorgen, terwijl het railnet voor iedere maatschappij uit binnen- en
buitenland toegankelijk zou moeten worden. Voor het moment lijkt dat nauwelijks
reeel en rest m.i. een feitelijke situatie waarin de NS een monopolie heeft, met
uiteindelijk het alleenrecht om de prijs van het treinkaartje vast te stellen. Van
marktwerking lijkt daardoornog geen sprake te zijn, terwijl de zgn. onrendabele lijnen
t6ch weer gesubsidieerd zullen moeten gaan worden (zie ook par. 2.4.7).

214 Zie hierover VOG en KPMG, De welzijnssector in beweging, a.w., pag. 3440. Eveneens de
verkennende studie door P.H.J. Vrancken, Mogelijkheden van budgettering in de collectieve sector,
Instituut voor onderzoek voor overheidsuitgaven, Den Haag 1987. De schrijver signaleert dat het
doorgaans zeer moeilijk is in- en output aan elkaar te koppelen in de collectieve sector, vooral omdat

het produkt in die sectoren vaak moeilijk te kwantificeren is.
215 Zie hierover: VOG, Budgetfinanciering meer dan een financieringsvorm, Rijswijk 1991, i.h.b. pag.

13; zie ook Vrancken Mogelijkheden van budgettering in de collectieve sector, a.w.
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Bezien we vervolgens de welzijnszorg. Men treft meer en meer concurrentie aan op
de markt van'welzijn en geluk' tussen instellingen onderling. Ook particulieren weren
er zich. Denkbaar is dat de (gemeentelijke en/ofprovinciale) overheid het beschikbare
budget gunt aan de instelling of particulier die haar de laagste prijs voor het beste

produkt vraagt. Een soortgelijke ontwikkeling lijkt zich voor te gaan doen in de
uitvoeringsorganisatie van de publieke sociale zekerheid. Deze ontwikkeling wordt
nog versterkt door de instelling van het persoonsgebonden budget. Inmiddels is dat
in de thuiszorg al realiteit, in de sector van de zorg voor gehandicapten wordt het
serieus overwogn.216 De essentie daarvan is dat de client zelf bepaalt waar hij welke
zorg inkoopt. Het kan gaan om sociaal-culturele activiteiten, bezigheidstherapie, ver-
zorging, deskundige hulp etc. In ieder geval is de client niet meer gehouden dat alles
'in te kopen' in de institutie waar hij/zij toevallig verblijft. Instellingen en hun
concurrenten zien zich genoodzaakt te concurreren in kwaliteit en ....prijs, de door
de SER beoogde marktwerking.

Ingevolge het in par. 2.6.3 te behandelen EG-recht zal wellicht ook in delen van de
G&G-sector mededinging zijn intrede gaan doen.
Vervolgens: hoe meer 'markt' men zal toelaten in de G&G-sector, des te groter is
de kans dat het (Europees) mededingingsrecht ertoe strekt, dat naast Nederlandse
aanbieders ook niet-Nederlandse aanbieders van zorg moeten worden toegelaten tot
het 'subsidie-circuit' (zie hierna par. 2.6.3). Is het volstrekt ondenkbaar dat onderne-
mingen gaan inschrijven op exploitatie van een ziekenhuis? Ofvan een bejaardenhuis?
Of van projecten voor opvang van vluchtelingen?

Een derde voorbeeld: is in het bibliotheekwerk concurrentie denkbaar? Hier en daar
bestaan in ons land nog particuliere bibliotheken. De voorziening die zij bieden is
doorgaans echter van een andere kwaliteit dan die van de commune openbare
bibliotheken. Dan is de optie denkbaar dat weliswaar de collectie van de bibliotheek
in beheer blijft bij de overheid of een andere rechtspersoon, terwijl gunning van  de
exploitatie na openbare aanbesteding tot stand komt. Daarbij is te overwegen dat een
bibliotheek haar faciliteiten kan benutten om ook andere objecten dan boeken uit te
lenen, van CD's tot en met video's om daarmee zelfstandig inkomsten te verwerven
die haar minder afhankelijk van subsidies maken. Een andere 'oplossing' is het
verhogen van de tarieven voor het lenen van boeken om zo eigen inkomsten te
genereren. Hiermee zou de toegankelijkheid van de voorziening op het spel kunnen
komen te staan. Het laatste aspect zou kunnen worden ondervangen door het stellen
van voorwaarden bij de gunning (zie par. 7.3.3).

Een vierde voorbeeld tenslotte: in de sector thuiszorg heeft men commerciele
nevenbedrijven opgezet, die hulpmiddelen verkopen die hun niet commerciele klanten
nodig hebben.217 Het beginkapitaal voor de commerciele activiteiten is gefourneerd
door de niet-commerciele tak van de thuiszorg. De winst zeggen de instellingen met

216  Zie o.a. TK 20931. Zie ook Volkskrant d.d. 14.7.1995 en 15.7.1995.
217  Zie o.a. Volkskrant d.d. 16.3.1995.
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name te zullen benutten voor het behoud van (goed) betaalde arbeidsplaatsen in de
niet-commerciele afdeling.

Deze voorbeelden zijn met nog talloze aan te vullen. In het algemeen (zie nog
hieronder m.b.t. de omroepen) zou men kunnen stellen, dat marktwerking in de G&G-
sector -enkele voorbeelden daargelaten- op zichzel fgeen onmogelijke optie is. In ieder

geval moet men er naar mijn oordeel uitdrukkelijk rekening mee houden als het gaat
om de toekomstige ontwikkelingen in de sector. Voor het onderwerp van dit proef-
schrift, de juridische aspecten van de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming in de
G&G-sector, kunnen dergelijke gedachten niet geheel onbesproken blijven. Hoezeer

onuitgewerkt ze wellicht ook nog zijn, de ontwikkelingsrichting ervan lijkt die van
de jaren '90.

normale arbeidsverhoudingen
Een zwakke stede in het SER-rapport is, dunkt me, dat de SER weliswaar (m.i.
terecht) oordeelt dat het in de G&G-sector tot 'normale' arbeidsverhoudingen moet
komen, maar op geen enkele manier de normatieve ofjuridische middelen aanreikt,
die daarvoor een instrument zouden kunnen zijn. Juist op dit punt ligt naar mijn
oordeel een belangrijk en complex spanningsveld, dat nog in belang toeneemt, als
men een serieuze concurrentie van G&G-instellingen met de markt wenst. Dan zijn
ook met de markt concurrerende arbeidsvoorwaarden noodzakelijk218 om de sectoren
in staat te stellen hun (goede) personeel vast te houden om goede kwaliteit te kunnen
leveren. Boven gaf ik al het voorbeeld van de omroepen die moeten concurreren met
de commerciele; tot voor kort was de arbeidsmarktpositie van ziekenhuizen van dien
aard dat men niet voldoende, gekwalificeerde verplegers en verzorgers binnen kon
halen. In het algemeen geldt dat de G&G-sector met de 'markt' concurrerende
arbeidsvoorwaarden moet kunnen bieden om het verzorgende hoofd boven water te
kunnen houden. Ik kom daarop terug in het laatste hoofdstuk van dit boek.

ongelijke monniken
Een ander aspect, dat door de SER nauwelijks wordt aangeraakt, zijn de consequenties
van de opvatting dat de overheid wellicht niet alle 'vogels' in de sector als gelijke
monniken dient te behandelen. In het overzicht dat ik in par. 2.4 gaf, valt te zien, dat
de sectoren onderling zo sterk verschillen, dat een ongelijke behandeling op haar plaats
kan zijn. Degeboden diensten varieren van hoogwaardiggespecialiseerdetoteenvoudi-
ge zorg, van schaars en economisch minder relevant tot schaars en economisch
essentieel.
Indien b.v. uit een oogpunt van algemeen belang de keuze is het publieke omroepbe-
stel in zijn huidige opzet voort te zetten in weerwil van alle concurrentie van de
commerciele stations, is het een reeel verlangen van het publiek bestel om in termen
vanarbeidsvoorwaardenmet diestationstekunnen concurreren. Deconcurrentiepositie
van de onderscheiden sector (ik doel hier met name op de arbeidsmarktpositie van
subsectoren) en de mate waarin die gewenst geacht wordt uit een oogpunt van

218    Zie ook de toespraak van de Minister van VWS, mevr. Borst, in de Stcrt van 1.6.1995, nr   104, pag
7.
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algemeen belang dat gemoeid is met de betrokken sector, dient in ieder geval een van
de elementen van afweging te zijn bij de bepaling van de hoeveelheid subsidie die
de overheid ter beschikking dient te stellen. Het is in ieder geval m.i. minder juist
om te volstaan met een algemeen model voor de G&G-sector dat de verscheidenheid
er binnen miskent.

Naar mijn oordeel heeft de SER al met al op onderdelen een te weinig genuanceerde
visie op de G&G-sector als geheel; overschat hij de mate waarin budgetovereenkom-
sten zinnige sturingsinstrumenten zijn (zie hierna par. 2.6.2); blijft hij in gebreke met
het serieus vorm geven van marktwerking in de sector, terwijl marktwerking op
zichzelf wel een begaanbare weg lijkt; en geeft hij onvoldoende handvatten om het
(terecht gestelde) doel van 'normale' arbeidsverhoudingen te realiseren.
Niettemin geeft het SER-advies belangrijke indicaties omtrent de ontwikkelingsrichting
die de G&G-sector vermoedelijk zal in gaan.
Ik kom op aspecten van een en ander nog terug in Hoofdstuk 7 van dit boek.

2.6.2 Budgetovereenkomsten

2.6.2.1 Budgetovereenkomsten in het algemeen

In de vorige paragraaf heb ik al aangeduid, dat de SER aannam dat de meeste sectoren
uiteindelijk niet meer onder de WAGGS zouden vallen en budgetovereenkomsten
zouden sluiten met de vakdepartementen. Tijdens de parlementaire behandeling van
de WAGGS, zoals   die   in   1986 werd ingevoerd, alsmede   die   van de gewijzigde
WAGGS, zoals  die  in  1989 werd ingevoerd, toonde de Minister van Sociale Zaken
zich er ook een warm voorstander van. De budgetovereenkomst zou daarmee een van
de belangrijke instrumenten van de toekomst van de arbeidsvoorwaardenvorming in
de G&G-sector kunnen worden.
In deze paragraaf schets ik eerst de hoofdelementen van het type budgetovereenkom-
sten dat de wetgever wenste.219

Vervolgens bespreek ik de gesloten overeenkomsten en maak ik een balans op.

Subsectoren, die krachtens art. 2 WAGGS waren aangewezen, onderhandelden met
de Minister van SZW over hun ruimte voor arbeidsvoorwaardenverbetering; na
wijziging van de cao op basis van de beschikbare ruimte gold een toetsingsprocedure,
waarin de minister bezwaar kon maken tegen de voorgenomen cao-wijziging.
Als er een budgetovereenkomst tot stand gekomen was (op de inhoud van dat begrip
kom ik hieronder terug), was een en ander niet van toepassing. De Minister van SZW
kon de sector niet langer aanwijzen; de sector onderhandelde dan alleen met de
vakminister, die alsdan ook een andere dan de in dat jaar gebruikelijke ruimte kon
afspreken. Ook de toetsings- en bezwaarprocedure van de WAGGS gold dan niet:
de cao(-wijziging) behoefde alleen maar aangemeld te worden op basis van art. 6 WL.

219    Briefvan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer d.d. 24.10.1985,
TK 18479, 34.
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Totdat de WAGGS op dat onderdeel per 1 januari 1993 gewijzigd werd, bleef wel
de mogelijkheid bestaan dat de Minister van SZW in bijzondere situaties (gevaar voor
dienstverlening en onaanvaardbare stijging ten laste van de collectieve middelen) de
nieuwe bepalingen bevroor, het zgn. ultimum remedium van art. 11 WAGGS. (zie
verder par. 5.5.2.1.5).

Ten aanzien van de inhoud van een 'budgetovereenkomst' vermeld ik hier de uitgangs-
punten zoals die golden ten tijde van het in werking zijn van de WAGGS:20 Met
het wegvallen daarvan zijn de uitgangspunten juridisch van minder belang geworden;
niettemin geven zij m.i. een goed beeld van datgene wat in redelijkheid onder een

budgetovereenkomst moet worden verstaan. Daarom sta ik er in het onderstaande kort

bij stil.

Uitgangspunt is kostenbeheersing, terwijl voorts het bestaande voorzieningenniveau
niet mag worden aangetast.
De budgetovereenkomst heeft een taakstellend karakter. De kern is: welke financiele
middelen worden beschikbaar gesteld voor welk pakket van dienstverlening. Het
betreft zowel de financiele middelen voor arbeidskosten als voor materiele kosten.
Vakminister en subsector moeten een norm overeenkomen ten aanzien van de
ontwikkeling van de arbeidskosten. Het totaalbedrag der vooraf afgesproken kosten

mag niet worden overschreden. Gelet op het taakstellend karakter van het budget is
er geen ruimte meer voor voor- en nacalculatie, waarbij de feitelijk gemaakte kosten
worden vergoed.
De wijze waarop de dienstverlening gerealiseerd wordt, is geheel voor verantwoorde-

lijkheid van debetrokken instelling(en). WeI moet desubsectordevakministerzodanig
informeren, dat deze duidelijk kan volgen welke rol de ontwikkeling van de arbei(is-
kosten speelt in de ontwikkeling van het budget: de subsector moet inzicht geven in
de feitelijke kostenontwikkeling in het algemeen en die van de kosten van arbeidsvoor-
waarden in het bijzonder.

Het aantrekkelijke van budgetovereenkomsten boven een regime van aanwijzing
krachtens de WAGGS was voor sectoren dat ze ten aanzien van de arbeidsvoorwaar-

denvorming niet langer gebonden waren aan de procedure-voorschriften van de
WAGGS; bovendien was de onderhandelingspartner de deskundige vakminister, die
wellicht ook meer oor heeft voor sector-specifieke noden dan de Minister van SZW,
die op voorhand minder geneigd is specifieke wensen in te willigen vanwege het

mogelijke uitstralingseffect op wensen van andere sectoren en de arbeidsvoorwaarden-

onderhandelingen in de samenleving als geheel.

220 Zie par. 5.5.2. e.v.
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2.6.2.2 Budgetovereenkomsten in de G&G-sector

Zowel SER als Minister van SZW verwachtten dat de meeste sectoren volgaarne een
budgetovereenkomst zouden willen sluiten en verbonden daaraan de conclusie dat de
WAGGS allengs zou 'leeglopen.' De WAGGS is inmiddels per 1 januari 1995 (zie
par. 5.7) afgeschaft, maar voordien was nog slechts een beperkt aantalbudgetoverkom-
sten aangegaan. Ik duidde in de vorige paragraaf reeds aan dat er slechts enkele
budgetovereenkomsten tot stand zijn gekomen, te weten met de NS, de omroepsector,
het streekvervoer, de HTM en TNO en Arbeidsvoorziening. In het ziekenhuiswezen
kwam na vierjaar overleg in  1991 een budgetovereenkomst tot stand welke  in  1992
reeds weer door de werkgevers werd opgezegd. Met de bedrijfsverenigingen werd
langetijd overeen overeenkomst onderhandeld, maar uiteindelijk werden zij niet onder
de WAGGS gebracht, zoals die per 1 januari 1989 ging luiden, zodat niet langer een
juridische prikkel meer bestond om tot zo'n regeling te komen.221

Ik schets in hoofdlijnen de inhoud van de respectievelijke overeenkomsten van omroe-
pen, NS en streekvervoer. Ook behandel ik kort de al snel opgezegde budgetovereen-
komst van het ziekenhuiswezen.

In  de  omroep-budgetovereenkomst (in werking getreden  1  januari 1986) wordt  al  in
de preambule aangeduid, dat de sector in beginsel substitutievrijheid heeft. Voorts
wordt daar meteen vastgesteld dat tekorten in een jaar door de sector zelf moeten
worden opgevangen in volgende jaren. Overschotten mogen worden behouden.
De ruimte voor arbeidsvoorwaardenverbetering wordt gerelateerd aan die van de
(inmiddels afgeschafte) WAGGS (te weten de artt. 1.2 en 3); onder voorbehoud van
goedkeuring van de begrotingswetgever kunnen ook meerjarenafspraken worden
gemaakt (art.5).
De omroepen dienen hun begroting in bij de Regeringscommissaris (inmiddels het
Commissariaat voor de media), waarin de omroepen inzicht geven in de personele
en materiele uitgaven (par. 2). De minister toetst of 'een omroep-cao binnen het
budget van de binnenlandse omroep kan worden gefinancierd' (art. 19); ' Bij over-
schrijding van de voor arbeidsvoorwaarden beschikbare ruimte dient de omroep aan
te tonen dat zulks niet ten laste van het voorzieningenniveau geschiedt' (art. 20). Via
de jaarrekening (uiterlijk 1 juni van het opvolgend jaar) leggen de omroepen per
kostensoort (personeel, materieel en overige uitgaven) verantwoording af en geven
zij informatie.
De budgetovereenkomst bevat geen concrete produktieafspraken; slechts het overleg-
gen van begrotingen door de omroepen is vereist.

De NV Nederlandse Spoorwegen heeft met het Ministerie van Verkeer en Waters-
taateen zeer uitvoerige budgetovereenkomst (in werking getreden 1 januari 1987)

221 TK 23822, nr. 3, pag. 2. Zie over de positie van de bedrijfsvercnigingen par. 5.4.2.2,2 en 5.5.2.3.1.
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gesloten, die elk onderdeel van de activiteiten van de Spoorwegen omvat en waar acht

bijlagen onderdeel van vormen.222

De regelingen voor arbeidsvoorwaardenontwikkeling zijn vervat in art. 7 en bijlage
VI.
Minister en NS stellen al vrijwel meteen vast dat ze het niet eens zijn over de vraag
of pensioen- en VUT-premie onderdeel uitmaken  van de arbeidskosten.  Dat was niet

onbelangrijk omdat als zij wel een onderdeel daarvan vormden, de ook in deze
overeenkomst aan de WAGGS gerelateerde (art 2.1) norm voor kostenontwikkeling,
eveneens op deze posten van toepassing was. Ingevolge art. 2.3 dient de NS de
minister te informeren omtrent de geraamde incidentele en structurele loonontwikke-

ling in relatie tot de beschikbare ruimte; achteraf informeert de NS de Minister over
de gerealiseerde kostenontwikkeling.
Art. 3.2. bepaalt: 'Voor zover de gerealiseerde arbeidskostenontwikkeling tot gevolg
heeft dat de ... arbeidskostenontwikkeling wordt overschreden, informeert (curs. WP)
NS de Minister terzake en geeft de NS aan op welke wijze naar haar oordeel
jinanciering binnen het totale budget mogelijk (curs. WP) is.'

Anders dan bij de omroepen en in strijd met de bedoeling van de toenmalige
WAGGS-wetgever geldt niet de harde regel dat de NS zelf tekorten moet inlopen;
anders dan bij de omroepen is de bewijslast terzake van het handhaven van het

voorzieningenniveau hier niet omgedraaid; er is op dat punt zelfs geen bepaling opge-
nomen.

De budgetregeling van het streekvervoer On werking getreden 1 januari 1992) is een
toonbeeld van korte zakelijkheid. De regeling bevat geen enkele afspraak over ma-
teri8le kosten, en slechts de kanttekening in de preambule, dat partijen tot een
geYntegreerde benadering willen komen van arbeidskosten en voorzieningenniveau.
Ten aanzien van de kosten van de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden wordt in deze
overeenkomst niet uitdrukkelijk verwezen naar de (vroegere) WAGGS-norm. Art. 2.4
vermeldt slechts dat de minister de norm vaststelt.
De werkgevers verbinden zich de minister zo spoedig mogelijk na het afsluiten van
een cao te informeren over de te verwachten kosten daarvan (art. 3.1). Als de minister
alsdan bezwaar blijkt te hebben tegen de cao, moet ten spoedigste overleg plaatsvinden
(art. 3.3). Als dat overleg niet tot resultaat heeft dat de cao wordt aangepast en er

ruimte-overschrijding volgt, kan de minister bij het budget van het volgend jaar die
overschrijding 'betrekken' (art. 3.4). Na afloop van elk jaar moet het streekvervoer
de minister informeren over de kostenontwikkeling 'in relatie tot het voorzieningenni-
veau, de Rijksbijdrage en de reizigersopbrengsten' (art 4.1).

In deze budgetovereenkomst valt op dat zij -anders dan op grond van de WAGGS

gold- in het geheel niet een regeling bevat voor alle kosten. Preciezer gezegd: het is
geen budgetovereenkomst als bedoeld was in de WAGGS.

222 De bijlagen regelen onder meer de capaciteitsverruiming (bijlage I), het voorzieningenniveau (de
dienstregeling, bijlage II), tarieven (bijlage III),de vergoeding voordoor de Staatopgelegde dienstver-

plichtingen (met name onrendabele lijnen, bijlage V).
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In vergelijking met de budgetovereenkomst van de omroepen valt op, dat in geval
van kostenoverschrijding geen relatie wordt gelegd met het voorzieningenniveau (ook
geen bewijslast-omdraaiing) maar dat wel een procedure van overleg wordt getntrodu-
ceerd die lijkt op de WAGGS-procedure. De sanctie op kostenoverschrijding is minder
zwaar dan in de omroepregeling, omdat geen compensatie moet plaatsvinden, maar
de minister ertoe kan besluiten. Ook hier was zo strijd met de bedoeling van de
WAGGS-wetgever.

Tenslotte is er de opgezegde budgetovereenkomst223 voor het ziekenhuiswezen (in
werking in 1991, opgezegd in 1992).224
In  de periode van 1991-1993 heeft een budgetteringsregeling  (o.a.) ten aanzien  van
de arbeidsvoorwaarden gegolden.225 De aanwijzing van de sector krachtens de
WAGGS   was   in die periode ingetrokken:26   Per   1   januari 1993 echter  werd   de
budgetregeling door de NZf opgezegd en viel de subsector weer onder de WAGGS
totdat die werd afgeschaft.

De minister heeft de bevoegdheid aan te geven welke prioriteiten hij wenst bij het
inhoudelijk beleid (art. III, 2), welke voor andere betrokken partijen overigens niet
bindend zijn (art. III, 3). Ingevolge art. III, 3 bepaalt de staatssecretaris van WVC
de ruimte voor de cao-onderhandelingen. Die vaststelling wordt in een 'zeer vertrou-
welijk overleg' medegedeeld;227 schriftelijk wordt door de staatssecretaris aan het
COTG bekend gemaakt welke de totale ruimte is voor volume en arbeidsvoorwaarden
te zamen.
Ingevolge art. IV, 2 verplicht het ziekenhuiswezen zich de staatssecretaris verslag uit
te brengen over de verwachte financiele gevolgen van de arbeidsvoorwaardenont-
wikkeling.
In de toelichting op de regeling wordt nog vastgelegd, dat overschrijdingen van
budgetten door de instellingen zelfzullen moeten worden opgevangen (pag. 8), terwijl
daar tevens wordt vastgelegd dat de staatssecretaris eraan hecht ook overleg te voeren
met de vakbonden overhun opvattingen over de arbeidsvoorwaardenontwikkeling (ibi-
dem).
Voorts geven partijen aan te streven naar een geintegreerd beleid ten aanzien van
volume en arbeidsvoorwaarden en dat zulks gaandeweg gestalte moet krijgen parallel
aan de ontwikkelingen in de structuur van de gezondheidszorg (pag. 9).

223  Opvallend is dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de overeenkomst mee heeft
ondertekend.

224  Anders dan in hierboven behandelde overeenkomsten is hier sprake van een vijf-partijen-overeen-
komst Hier participeerden nl. ook de "zorgverzekeraars" (ziekenfondsen) en de ziektekostenverzeke-
raars, alsmede de publiekrechtelijke ziektekostenverzekeraars voor ami)tenaren.

225 Zie hierover A.P.J. van der Eyden, Budgetteringsovereenkomst? Nee!, SMA 1990, pag. 332-339.
226   Stcrt.  1991, 42.
227   Een van de bezwaren van de (publiekelijke) vaststelling van de WAGGS-ruimte is, dat de werkne-

mersorganisaties, anders dan in het bedrijfsleven, al op voorhand inzicht hebben in de mogelijkheden
van de werkgever.
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Samenvattend: ten aanzien van de kosten van arbeidsvoorwaardenontwikkeling was
in deze overeenkomst niet de WAGGS-norm opgenomen; wel is bepaald dat de
staatssecretaris de norm vaststelt. Ook hier is een informatieverplichting opgenomen
voor de werkgevers; tekorten moeten door de instellingen zelf opgevangen worden.
De overeenkomst is zeer globaal voor wat betreft de totale (te dekken) kosten van

de gezondheidszorg, en verwijst daarvoor naar andere kaders.

De gesloten budgetovereenkomsten overziende stel ik vast:
slechts een van de overeenkomsten bevat precieze afspraken omtrent de produktie
door de subsector, nl. die van de NS; de streekvervoer-overeenkomst bevat op
dat punt slechts een intentieverklaring; het geYntegreerd relateren van kosten

(inclusiefarbeidskosten) in input, aan produktie, de output, treft men in het geheel
niet aan;

-   de WAGGS-norm was bij de omroepen de ontwikkelingsnorm voor arbeids-

voorwaarden; in de drie andere budgetovereenkomsten werd de norm vastgesteld
door de betreffende bewindspersoon;

-    de openbaarvervoersovereenkomsten kennen niet de krachtens de (toenmalige)
WAGGS vereiste opvang van tekorten door de sector zelf; de omroepen kennen

zo'n bepaling wel evenals het ziekenhuiswezen;
- allevierovereenkomsten regelende informatieverschaffing doordesectoromtrent

verwachting en realisatie van arbeidskostenontwikkeling;
-        in de omroepovereenkomst valt op dat bij door de minister verwachte overschrij-

ding de omroepsector moet aantonen dat zulks niet ten koste zal gaan van het
niveau van de voorziening.

De NS-overeenkomst is nog geldend recht tussen contractpartijen, maar inmiddels
feitelijk goeddeels achterhaald omdat de NS op termijn zelfstandig en winstgevend
wil gaan opereren. De NS-overeenkomst kan in zoverre als model voor een destijds
beoogde budgetovereenkomst gelden, dat alle componenten van de exploitatie in een
samenhangende overeenkomst waren ondergebracht. De overeenkomst van de
ziekenhuissector is op het onderdeel van die synthese in intentieverklaringen blijven
steken, alvorens opgezegd te worden; in de beide andere overeenkomsten was

kennelijk slechts het oogmerk van partijen buiten de werkingssfeer van de WAGGS
te geraken door afspraken te maken over de arbeidskostenontwikkeling. Er zijn geen

serieuzeafspraken overniveau enhoeveelheidproduktie gemaakt, terwijl de streekver-
voerovereenkomst zelfs geen harde bepaling kent ten aanzien van zelf compensatie

van tekorten.

Concluderend moet ik vaststellen, dat geen der gesloten overeenkomsten voldeed aan

de eisen die er bij het in werking treden van de WAGGS aan waren gesteld. De
gesloten overeenkomsten zijn 'slappe thee' en wettigen de verwachting dat het ver-
schijnsel nationale budgetovereenkomst zijn langste tijd gehad heeft ondanks de
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lippendienst die de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid er (nog niet al
te lang geleden) aan bewees.228

2.6.3  G&G-sector en 'Europa'

Zoals bekend beoogt het EG-Verdrag vrij verkeer van goederen, personen, kapitaal
en diensten en vestiging van een vrije marla. Het ligt niet in de rede dat de opstellers
van het Verdrag de positie van de G&G-sector in Nederland hebben overwogen. Het
ligt wel in de rede dat buitenlandse ondernemingen op termijn ook een stukje van
de markt van 'welzijn en geluk' in Nederland in handen zouden willen krijgen al was
het alleen al omdat er geld te verdienen valt.  In deze paragraaf beoog ik een enkele
hoofdlijn te schetsen van de consequenties van het EG-recht voor de organisatie van
de G&G-sector in de nabije toekomst.

Een eerste vraag die beantwoording behoeft is of instellingen in de G&G-sector
beschouwd kunnen worden als ondernemingen in de zin van art. 85 EG-Verdrag.
Ondernemingen zijn gebonden aan art. 86 EG-Verdrag hetgeen o.a. met zich mee
brengt, dat die ondernemingen geen misbruik mogen maken van hun machtspositie
en dat vrije concurrentie geYndiceerd is.
Inmiddels leek tot dusverre vast te staan dat het Hof van oordeel is dat instanties als
de Ziekenfondsen (nog) niet als ondernemingen in de zin van de art. 86 van het
Verdrag kunnen worden beschouwd. In casu ging het om de Caisses in Frankrijk (zie
par. 3.4.2).229

Essentieel in de overwegingen van het Hof lijkt dat de Caisses geen winst willen
maken en derhalve niet als onderneming worden beschouwd. Achtereenvolgens is van
belang:

9230-          er  wordt een sociaal doel gediend, waarbij
' ieder winstoogmerk ontbreekt.

-          het solidariteitsbeginsel staat voorop; in ieder geval   moet   er  een
' substantial

degree of solidarity' overblijven;23 1

228 TK 1993-1994, 23882, nr. 3, pag. 2 en 4.
229    C-159/91 en C-160/91,  Jur.   1993, 1-637;  zie Ph. Laigre, Les Organismes de sdcuritt sociale,  sont

ils entrprises?, Dr. Soc. 1993, pag. 488-495; zie ook F. de Prd, Klein Duimpje en de Nederlandse
ziektekostenverzekeringen, SR 1993, pag. 138 e.v.; E. Steijger, Het Europees recht en nationale
stelsels van sociale zekerheid, SMA 1994, pag. 8 en 71 ; H.E.G.M. Hermans en L. Tiems, Convergen-
tie in de ziektekostenverzekering; moge lijkhede n en belemme ringen in Europees perspectie f, SR 1995,
pag.  113 e.v; K.J.M.Mortelmans, Marktgerichte arbeidsongeschiktheidsregelingen onder de loep van
algemene leerstukken van het EG-recht, SR 1995, pag. 326-338. Zie voorts de zaak SAT, zaak C-
364/92 Jur.  1994, 143. Zie tevens CRvB 24.1.1995, RZA 1995, pag. 208 e.v. met noot van G.J.A.
Hamilton.

230 Mortelmans, Marktgerichte arbeidsongeschiktheidregelingen onder de loep van de algemene
leerstukken van het EG-recht, a.w. pag. 328.

231 Mortelmans, Marktgerichte arbeidsongeschiktheidregelingen onder  de   loep  van de algemene
leersteukken van het EG-recht, a.w. pag. 328. Zie ook de conclusie van de A-G Jacobs in zaak C-
430/93, Pb. EG 1993, C 338/10, (Van Schijndel) nr. 63.
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-    het niet aanwezig zijn van mededinging berust op een wettelijke basis;232
-      het ontbreken van een discretionaire bevoegdheid voor het betrokken orgaan bij

de uitvoeringstaak.
233

Ten aanzien van ziekenfondsen lijkt de Caisses-rechtspraak van toepassing. Voor
bedrijfsverenigingen lijkt dat evenzeer op te gaan.214 Toch bestaat hier geen volledi-
ge zekerheid. Immers in een zaak waarin de overheid in aanvulling op het verplichte
basisstelsel een aanvullende, facultatieve verzekering onderbracht bij de Caisse
nationale d'assurance de vieillesse mutuelle agricole (Cnavma), werd door het Hof
geoordeeld, dat er toch sprake was van een onderneming. Met name overwoog het
Hof dat de solidariteit in het pakket zeer beperkt was, terwijl de aanvullende verzeke-

ring in wezen een activiteit was waarbij de Cnavma concurreerde met gewone
levensverzekeringsmaatschappijen:]S Anders gezegd: de bovenvermelde criteria
dienen restrictiefte worden gernterpreteerd: op het oog 'sociale' ondernemingen zullen
onder omstandigheden toch als onderneming in de zin van art. 85 EG-Verdrag worden
beschouwd.

Als 'exceptie' zou men nog kunnen opwerpen dat instellingen in de G&G-sector
beschouwd moeten worden als publieke ondernemingen in de zin van art. 90 van het
EG-Verdrag. Aan het vrij verkeer van goederen, diensten etc. kunnen immers onder
omstandigheden onttrokken worden de zgn. publieke ondememingen.216 Weliswaar
zijn die ook in beginsel gebonden aan de regels van vrije mededinging,217 maar daar

kan van worden afgeweken als de toepassing ervan de'vervulling, in feite of in rechte,
van de hun toevertrouwde taak zou verhinderen':18 Terzake van de publieke onder-
nemingen heeft de Commissie een tweetal richtlijnen vastgesteld.239

Op basis daarvan geven Kapteyn en VerLoren van Themaat de volgende karakterise-

ring van publieke ondernemingen:

'
Bedrijven waarop de (centrale of gedecentraliseerde) overheid rechtstreeks of onrechtstreeks een

overheersende invloed kunnen uitoefenen uit hoofde van eigendom of financiele deelneming (met name
meerderheid van geplaatst kapitaal, meerderheid bij stemrecht verbonden aan door het bedrijf uitgegeven

232 Mortelmans, Marktgerichte arbeidsongeschiktheidregelingen onder de loep van de algemene
leerstukken van het EG-recht, a.w. pag. 328 en 329.

233 Mortelmans, Marktgerichte arbeidsongeschiktheidregelingen onder de loep van de algemene
leerstukken van het EG-recht, a.w. pag. 329.

234 Zie echter de kritische conclusie van Mortelmans op dit punt als het gaat om de privatiscring van
de ziektcwet en de voorziene mogelijkheden voor opting out bij de WAO, zie Marktgerichte
arbeidsongeschiktheidregelingen onder de loep van de algemene leerstukken van het EG-recht, a.w.

pag. 335 en 336.
235 Zie HvJ EG 16.11.1995, zaak C-244/94, niet gepubliceerd, Ftdtration fran aise des socittds

d'assurance c.s. tegen Ministere de l'Agriculture et de la Peche.
236    Art. 90 EG-Verdrag; zie hierover P J.G. Kapteyn en P. VerLoren van Themaat, Inleiding tothet recht

van de Europese Gemeenschappen,  4e druk, Deventer  1987, pag. 378-383.
237  Artt. 85-94, alsmede art. 5 EG-Verdrag.
238  Art. 90 lid 2 EG-Verdrag.
239  80/723, Pb. 1980, L 195, aangevuld in 85/413, Pb. 1985, L 229.
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aandelen, meerderheid in organen van bestuur, beheer of toezicht). Als financiele inbreng noemen de
richtlijnen vergoeding van bedrijfsverliezen, kapitaalinbreng of dotatie. ,240

Gelet op de gevolgen in de mededingingssfeer moet men het bestaan van een publieke
onderneming in de zin van het EG-Verdrag evenmin gemakkelijk aannemen. In ieder
geval moet er ook een besluit van de overheid tot het verlenen van dergelijke diensten
aan ten grondslag liggen.241

Het Verdrag heeft bij publieke ondernemingen vooral op het oog bedrijven als de
Staatsdrukkerij of een staatsbedrijf voor spoorwegen. Ook werd op basis van de
onderhavige bepalingen de uitsluiting van mededinging en het uitsluitend recht op
uitzending via en gebruik van de kabel in Italie door een of meer maatschappijen
erkend.242

Overziet men de G&G-sector in Nederland, zoals die in de vorige paragrafen is
weergegeven, dan is er in het algemeen sprake van activiteiten, waartoe de overheid
heeft besloten en waarin de overheid door haar zilveren koorden direct en indirect
een grote stem heeft. De overheid biedt haar financiele inbreng aan (middels subsidie
ofmiddels toestemming aan toegelaten instellingen om premies te innen), juist omdat
ze van oordeel is, dat de toevertrouwde taak anders niet naar behoren zou kunnen
worden vervuld.

Toch lijkt er in het algemeen geen sprake van publieke ondernemingen. Immers, juist
de overheid streeft inmiddels naar mededingingssituaties in de G&G-sector (zie par.
2.6.1.). In andere woorden: de overheid is zelve niet (meer) van oordeel dat een
monopoloYde positie van subsectoren in de G&G-sector noodzakelijk is voor de
vervulling van de toevertrouwde taak.

Dat zou kunnen betekenen dat de overheid genoodzaakt zou kunnen worden om in
verband met de vrijheid van diensten als bedoeld in de artt. 59 en 60 EG-Verdrag,
de G&G-markt open te stellen voor aanbieders uit de EG wellicht zelfs middels
openbare aanbesteding.

Dit lijkt ook te gelden voor grote werken die instellingen binnen de G&G-sector
gerealiseerd wensen te zien. Ik denk daarbij aan b.v. aan de bouw van een (nieuw)
ziekenhuis. Ingevolge art. 6 van de Europese richtlijn voor overheidsopdrachten,
dienen projecten met een waarde van meer dan vij fmiljoen ECU openbaar aanbesteed
moeten worden.243 Naar verluidt is de NZf van oordeel dat het bij uitstek sociale
doel van de exploitatie van een ziekenhuis zulks niet noodzakelijk maakt.

240 A.w. pag. 379.
241    Vgl. Jur.  1974 (318),  alsook zaak 66/86, HvJ 1 1.4.1989,  SEW  1989, pag.  609 e.v.,  met noot van

P.J. Slot.

242 Zaak 155/73, Jr. 1974 (430, r.0. 14).
243 Richtlijn 93/37/EEG, 14.6.1993.

66



Voorts is van belang art. 60 EG-Verdrag dat het begrip 'diensten' definieert als

'dienstverrichtingen welke gewoonlijk tegen vergoeding geschieden' en vermeldt dat
die 'met name' omvatten werkzaamheden van o.a. commerciele aard. In dat geval
zouden slechts vestigingseisen gesteld mogen worden ter bescherming   van   ' enig
algemeen belang'.244
Door het gebruik van het woord 'gewoonlijk' is b.v. het volgen van onderwijs door
het Hof niet onder de vrijheid van diensten gebracht.

245

In zijn algemeenheid kan met betrekking tot de dienstverlening in de G&G-sector niet
gezegd worden dat zij 'gewoonlijk tegen vergoeding wordt verleend.' Dat verschilt
per subsector. De openbare bibliotheek verleent zijn diensten gewoonlijk tegen

vergoeding (behalve aan kinderen doorgaans!). Het ziekenhuiswezen biedt zijn diensten

niet om niet aan; men is immers tegen de kosten van opname etc. (al dan niet

verplicht) verzekerd en de verzekering voldoet de rekening. Bij het welzijnswerk kan
men aarzelen: daar schieten de 'commercielen' als paddestoelen uit de grond.
Maatschappelijk werk echter geschiedt tot dusverre onbetwist niet 'gewoonlijk tegen

vergoeding'. Hetzelfde geldt voor de advisering door de buro's voor rechtshulp.
Men zal per sector zo moeten bezien of de dienstverlening 'gewoonlijk' tegen

vergoeding wordt verleend. Is dat wel het geval, dan lijkt de overheid gehouden
dienstverleners van buiten Nederland, maar van binnen de EG, in de gelegenheid te
stellen mee te dingen naar (subsidie voor)'opdrachten.' Aan de betrokken (buitenland-
se) instellingen zullen slechts aanvullende eisen gesteld kunnen worden, die 'objectief
noodzakelijk zijn ter bescherming van het algemeen belang.'

Zo geldt b.v. ten aanzien van de NS, dat de verantwoordelijkheden in dier voege

verschuiven, dat de NS, met name onder invloed van EG-richtlijnen,246 een self-

supporting, marktgericht bedrijf zal worden, en alleen tegen extra vergoeding de
exploitatie van verliesgevende lijnen op zich zal nemen:47 De NS zal ook meer en
meer zelf de tarieven gaan vaststellen. De overheid streeft ernaar dat de NS daarin
rond het jaar 2000 de vrije hand zal hebben.248 De overheid zal slechts nog in het
kader van de infrastructuur suppleren.249 Die werken daarvoor, die thans nog vrijwel

geheel onder regie van de NS tot stand komen, zullen op termijn openbaar aanbesteed

worden.2,0 Voor het gebruik van de rails wordt naar verwachting vanaf het jaar 2000
een bijdrage gevraagd aan de ondernemingen die haar benutten. Tot dan toe zal het

gebruik ervan gratis zijn.
251

244 Vgl. Binsbergen-arrest, 33/74, Jur. 1974,1299, alsmede Coenen-arrest, Jur.  1975,1547 en Jur.  1986,
3755.

245  Zie HvJ Humbel (263, 86), Jur. 1988, 5383.
246 Met name EG-verordening 91/440 (Publicatieblad EG,  nr.  L 156/1) zoals gewijzigd bij Verordening

1893/91 (Publicatieblad  EG  L  169/1).
247 TK 18986, nr. 6 pag. 5.
248 TK 18986,  nr.  6 pag.  6.
249 TK 18986,  nr.  6 pag.  9-10.
250 TK 18986, nr,. 6 pag. 4.
251 TK 18986, nr. 6 pag. 10-11.
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Al met al lijkt mij toe dat (sub)sectoren van de G&G-sector, waar 'gewoonlijk tegen
vergoeding' diensten worden verleend, allengs rekening moeten gaan houden met de
noodzaak voor de overheid ook buitenlandse instellingen op die markt toe te laten.
Hoe meer 'markt' de overheid realiseert in de G&G-sector, des te groter lijkt het risico
te zijn dat er de regels van de vrije mededinging van toepassing zijn. De overheid
zal aan de buitenlandse instellingen slechts aanvullende eisen kunnen stellen, die
'objectief noodzakelijk zijn ter bescherming van het algemeen belang.'  Ik denk b.v.
aan de eis dat de dienstverleners de nederlandse taal beheersen als zulks voor de
dienstverlening strikt noodzakelijk is. Ook lijken eisen gesteld te kunnen worden op
het terrein van de economische continurteit van de onderneming.

Het betrekkelijke monopolie van veel G&G-instellingen lijkt daardoor doorbroken
te kunnen worden. Hetzelfde geldt voor de 'permanente tweerelatie' zoals  die
doorgaans bestaat tussen subsidient en subsidieontvanger.
Toch past terughoudendheid voor wat betreft te trekken conclusies. Immers: via het
mechanisme van de avv zullen ook de 'buitenlandse ondernemingen' gebonden zijn
aan de nederlandse arbeidsvoorwaarden.252 Aangezien kosten van de arbeid ongeveer
70% vormen van de totale kosten in deze werksoort en de 'cao- en avv-dichtheid'
om  en nabij  de  100% ligt, lijkt vrije mededinging vooralsnog een illusie. We stuiten
hier op een ander aspect van avv dan in par. 5.3.1.2. Immers, niet alleen blijken
outsiders gerncorporeerd te kunnen worden in de cao, avv blijkt ook een instrument
om 'foreign-riders' buiten de deur te houden. Het mes snijdt aan twee kanten!

2.7 Legitimatie van sturing in de G&G-sector

In de vorige paragrafen heb ik de G&G-sector in beeld gebracht en geprobeerd enkele
onderdelen van het toekomstbeeld van de sector te geven. In paragraaf 2.5 liet ik nog
een belangrijke vraag onbeantwoord, nl. de vraag naar de reikwijdte van de zeggen-
schap van de overheid ten aanzien van de G&G-instellingen, in aanmerking genomen
dat de overheid ze hetzij rechtstreeks hetzij via premievaststelling financiert. Geven
de 'zilveren koorden' ook de bevoegdheid om mee te beslissen over de inhoud ofhet
niveau van de arbeidsvoorwaarden?
In deze paragraaf  geef ik  nog  niet het 'finale' antwoord  op die vragen.  Ik  zal
inventariseren wat daarover leidinggevende opvattingen zijn geweest in de afgelopen
vijftien jaar, toen de G&G-sector zo sterk in de belangstelling is komen te staan. Pas
na een rechtsvergelijkende rondblik (Hoofdstukken 3 en 4) zal ik in het slothoofdstuk
van dit boek tot een eindoordeel terzake komen. Ook de aspecten die samenhangen
met de vrijheid van onderhandelen, komen niet in deze paragraaf aan de orde, behalve
natuurlijk voorzover ze onderdeel uitmaakten van de weer te geven leidinggevende
opvattingen. Dat grondrechtelijke aspect behandel ik in Hoofdstuk 6.

252 Ook overigens aan de verplichtstellingsbeschikkingen voor pensioenen, zie par. 2.4.10..
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Voor een goed begrip is het praktisch heel in het kort de inhoud van het wettelijk
instrumentarium van sturing van arbeidsvoorwaarden in de afgelopen vijftien jaar te
bezien. Van medio 1979 tot eind 1985 was het sturingsinstrument de TWACS2Sl

(Tijdelijke Wet Arbeidsvoorwaarden Collectieve Sector), die voorzag in gedetailleerde
sturingsmogelijkheden voor de overheid. De wet bood de overheid de bevoegdheid
de gehele arbeidsvoorwaardenvorming in de sector te bepalen. De praktijk kwam erop
neer, dat met name voor de primaire arbeidsvoorwaarden precies werd vastgesteld
welke verbeteringen mochten worden aangebracht. Handelen in strijd met de voor-
schriften was nietig (zie verder par. 5.4.2.1.1). In de WAGGS periode (van 1986 tot
1994) was de sturing globaler. De overheid stelde de ruimte vast en cao-partijen waren
zelfbevoegd die te vertalen in arbeidsvoorwaardenverbetering. Het zwaard van Damo-
cles, dat ze tot eind 1993 boven het hoofd hing, was dat de overheid arbeidsvoorwaar-
denvorming die de ruimte overschreed, kon bevriezen (zie verder uitgebreid par. 5.5.2
e.v.).

2.7.1 TWACS-periode

Medio 1978 komt in stukken van de overheid de G&G-sector voor het eerst beleids-
matig in zicht. Het kabinet-Van Agt/Wiegel stelde vast dat in de G&G-sector de
meeste cao's en arbeidsvoorwaardenregelingen voorzagen in een trendbeding,
inhoudende dat de regelingsindex van de lonen in de markt werd gevolgd, zoals dat
ook voor ambtenaren gold. Bestek '81,2S4 het bezuinigingsprogramma van het
kabinet, voorzag in kortingen daarop.

Ten aanzien van de sturing in de G&G-sector werd advies verzocht aan de SER.255

Het kabinet stelde vast dat de overheid in de G&G-sector meer en meer was gaan
participeren als financier. Was er geruime tijd sprake geweest van particulier (gefinan-
cierd) initiatief, langzamerhand kreeg de overheid een steeds grotere bemoeienis met
name door het aspect van de subsidiering. Tegen die achtergrond meende het kabinet
dat er toch op zijn minst sprake was van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen
besturen van instellingen, die als werkgever optraden en de overheid. De kosten die
met de sector gemoeid waren, vormden hoe dan ook een aspect waarover het kabinet
aan het parlement verantwoording verschuldigd was.2S6 Voorts meende het kabinet,
dat de werkgevers geen 'gewone' werkgevers waren zoals in de marktsector. In de
ogen van het kabinet waren ze niet in staat 'verantwoordelijkheid' te 'dragen voor
de  financiele  kant  van de arbeidsvoorwaarden'.2S7   Door de algemeen   in de sector
gevolgde trendmethodiek voor de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden stond de
overheid voor hoge lasten, die het kabinet wenste te beperken en beheersen.

253  Hoofdstuk IV van de 1-juli-Wet van 1979 was inhoudelijk hetzelfdc als de latere TWACS.
254    TK  15081.
255  Opgenomen als bijlage 1 van SER, Advies loonvorming in niet op winst gerichte sector, a.w.
256 SER, Advies loonvorming in nietop winst gerichte sector, a w, bijlage 1, pag. 1, verzoek om advies
257 SER, Advies loonvorming in niet op winst gerichte sector, aw., bijlage  1, pag. 2.
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Het kabinet verzocht de SER hem te adviseren over normontwikkeling ten aanzien
van de arbeidsvoorwaarden in de sector. Daarbij kon men denken aan een scala van
in kracht verschillende middelen; van zeer globaal tot zeer precies. Ze zouden kunnen
varieren van aanbevelingen tot gedetailleerde normen, waarbij afwijking nietig is; ook
was denkbaar een sturing waarbij per sector verbijzonderingen mogelijk zouden
zijn.258

Vat men de gedachten samen, dan was de legitimatie van sturing de medeverantwoor-
delijkheid voor de sector in financiele zin. Voorts meende de overheid dat zij ver-
antwoordelijk was voor het niveau van de voorzieningen en dat een goed beheer ervan
de noodzaak tot gedetailleerde sturing met zich meebracht:59
Aanleiding voor deze gedachtenvorming waren de kosten van de trendbepalingen in
de cao's en -bij gebreke daarvan- de praktijk de ambtenarentrend te volgen. Een
bijkomend argument voor gedetailleerde sturing vormde de overweging dat de
werkgevers in de sector niet krachtig genoeg geacht werden om zelf een sturende
verantwoordelijkheid te nemen.

Van de politieke stromingen in het parlement gedurende die periode deelde de VVD-
fractie de gedachtengang van het kabinet ten volle. Het meest saillant werd dat
verwoord door Eerste-Kamerlid Tets. Hij sprak over'werkgevers met een achterdeur.'
Als het financieel niet voldoende ging, konden ze zijns inziens altijd terugvallen op
de overheid die wel aanvullingen fourneerde. Ze waren -met andere woorden- geen
echte ondernemers. Gelet op haar financiele verantwoordelijkheid was de overheid
gerechtigd tot gedetailleerde sturing.260

De PvdA-fractie, na het kabinet-Den Uyl in de oppositie terecht gekomen, achtte de
'zilveren koorden' geen legitimatie voor de door de overheid beoogde sturing. Zo
voerde kamerlid Van Thijn tegen de TWACS als principieel argument aan, dat de
contractsvrijheid er door overboord werd gezet. Hij beschouwde de G&G-sector als
een onderdeel van de marktsector die overigens financiele steun kreeg van de overheid.
In dat opzicht verschilde de positie van de G&G-sector ook principieel van die van
ambtenaren.26' Vrijwel de gehele TWACS-periode werd dit standpunt door de
PvdA-fractie ingenomen.

PvdA-minister Den Uyl, in september 1981 aangetreden als Minister van Sociale
Zaken en (nieuwe toevoeging) Werkgelegenheid, bleek echter die opvattingen niet
te delen. In die hoedanigheid nl. diende hij de derde verlengingswet van de
TWACS262 in. De ernstige economische situatie noodzaakte tot gedetailleerde sturing

258 SER, Advies loonvorming  in  niet op winst gerichte sector, a.w., bijlage  1,  pag.  3  cn  4.
259    Zie ook TK 15982, nr. 6 Memorie van Antwoord van minister Albeda bij heteerste TWACS-ontwerp,

pag. 1 en 2. De gedetailleerde sturing heet (wat eufemistisch) "specifiek regime".
260  Handelingen EK 26.6.1979, pag. 1179-1180.
261  Zie TK 15597, nr. 4, pag. 3 en nr. 5, pag. 4 en Handelingen TK 20.6.1979, pag. 5503.
262 TK 17439.
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van de arbeidsvoorwaarden in de G&G-sector en wel om te komen tot 'behoud van
werkgelegenheid' in de sector.263

De CDA-fractie nam in de gehele TWACS periode een tussenpositie in. De sturings-
instrumenten van de TWACS lagen op de rand van het aanvaardbare, maar inhoudelijk
kon men zich vinden in de gedachtengang van het kabinet. 264

Beziet men de standpuntbepaling van de D66-fractie in de TWACS-periode, dan lag
vrijwel steeds het accent op de vrijheid van onderhandelen, die in de sector gegaran-
deerd zou moeten zijn.265 De door de regering beoogde sturing achtte men niet
aanvaardbaar.
Net als de PvdA echter maakte de D66-fractie op het regeringspluche in het kabinet-
Van Agt/Terlouw266 een (tijdelijke) ommezwaai267 en erkende zij de noodzaak
van een instrumentarium om de kosten in de sector te beheersen.

Al met al lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat de in het begin weergegeven
gedachtenvorming van het kabinet-Van Agt/Wiegel door de grote stromingen in de
Nederlandse politiek gedurende de eerste helft van het vorig decennium gedragen
werd. Zowel de oppositie van PvdA als die van D66 daartegen blijken op het reger-
ingspluche niet volgehouden te worden.

2.7.2    Pre-WAGGS-periode;  SER

De WAGGS-periode neemt een aanvang bij het verschijnen van het SER-advies over
de  sturing  van de arbeidsvoorwaarden  in de G&G-sector  in  de  loop  van   1983.

268

In een eerder advies  van   1983  over de Raamwet Inkomensvorming269  had  de  SER

gepleit voor een overheid op afstand ten aanzien van de arbeidsvoorwaardenvorming
in de marktsector en ten aanzien van de vrije beroepen. Die gedachte lag enerzijds
in de lijn van de bevindingen ten aanzien van de onderhandelingsvrijheid van de
Commissie Windmuller van de ILO (zie daarover uitgebreid par. 6.5.3). Anderzijds
echter moet zij ook geplaatst worden tegen de achtergrond van de internationaal sterk
veld winnende gedachte dat overheidssturing minder effectief is dan zelfregulering
door het bedrijfsleven als het gaat om de beteugeling van economische crises en de
daarmee samenhangende grote werkloosheid in die periode.

263 TK 17439, A, pag. 3.
264  Zie b.v. Handelingen TK 20.6.1979, pag. 5514
265   Zie bv. TK 15597, nr. 5, pag. 26.
266  Nadat het kabinet-Van Agt/Den Uyl op 4.11.1981 nog gelijmd is, stappen de PvdA-bewindslieden

eruit en gaat het op 12.5.1982 verder als minderheidskabinet met Terlouw als vice-premier.
267    TK  17439,  nr.  4,  pag.  2.
268 SER, Advies loonvorming in niet op winst gerichte sector, a.w
269 SER, Advies wetgeving inkomensvorming, nr. 1983/1, 's-Gravenhage  1983.
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De lijn van overheidsonthouding werd in het SER-advies over sturing van de
arbeidsvoorwaarden in de G&G-sector ook vooropgesteld. Naar het oordeel van de
gehele SER was die onthouding op haar plaats waar het betrof instellingen die niet
in overwegende mate door de overheid werden gefinancierd.
Maar na de overeenstemming over deze slechts zeer beperkte groep van instellingen
in de G&G-sector blijkt voor het overige de verdeeldheid van opvatting over essentiele

aspecten van sturing in de sector.

De werkgevers alsmede enkele kroonleden270 maakten een onderscheid tussen de
instellingen waarin de overheid in overwegende mate rechtstreeks ten laste van enig
overheidsbudget en permanent in de financiering bijdraagt aan de ene kant. Aan de
andere zijde stelden zij de instellingen die vanuit premies werden gefinancierd, zoals

de ziekenhuiszorg.
Voor de eerste groep diende gekozen te worden voor het model van het bijzonder
onderwijs. Daarmee duidde de SER aan dat de werkgevers in de sector buiten beeld
dienden te blijven bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden in de sector. Net als
in het bijzonder onderwijs diende de overheid te onderhandelen met de bonden van
het personeel over de arbeidsvoorwaarden en die vervolgens verplichtend als subsi-

dievoorwaarde op te leggen aan de betrokken instellingen. De overheid was dan wel
niet formeel werkgever, 'materieel' was zij dat wel.

Beziet men dit standpunt ten principale, dan was de niet-geexpliciteerde gedachte,
dat de werkgevers in de sector er niet toe deden. Men wenste hen geen rol van enige
betekenis toetekennen. Voorts legden deze SER-leden een rechtstreeks verband tussen

financiering enerzijds en bevoegdheidtot gedetailleerde sturinganderzijds. Bij geringe
financiering werd teruggevallen op het unanieme SER-standpunt dat alsdan de
overheid geen bevoegdheid tot sturing toekwam. Het niveau van de voorzieningen

speelde in de overwegingen, voor zover kenbaar, geen rol.

Bij premie-gefinancierde instellingen echter diende de overheid zich geheel te
onthouden van sturing van de arbeidsvoorwaarden. Helaas ontbreekt voor dit onder-
scheid tussen de beide typen instelling de motivering in het advies. Men moet naar
de achtergronden gissen. A contrario moet ik concluderen dat in de premie-gefinan-
cierde instellingen naar het oordeel van de werkgevers de werkgeversrol wel effectief
werd vervuld. Voorts zou een overweging kunnen zijn, dat de werkgevers oordelen,
dat er geen rechtstreekse band tussen instelling en overheid ontstaat als de overheid
slechts de premie vaststelt en de instellingen zelf voor het collecteren ervan zorg
dragen.

De werknemersleden in de SER maakten het onderscheid tussen subsidie-gefinancierd
en premie-gefinancierd niet. Zij meenden tezamen met een aantal kroonleden, dat de
overheid de G&G-sector slechts mocht aansturen via de instrumenten van subsidie-
verlening, tarief- en premiestelling. Ten aanzien van de arbeidsvoorwaardenvorming

270 SER, Advies loonvorming in niet op winst gerichte sector, a.w., pag. 27-33 en 38-41.
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diende volle vrijheid van onderhandeling te heersen overeenkomstig hun interpretatie
van ILO-Verdrag 87. Helaas werd ook door deze groep SER-leden het standpunt niet
nader uitgewerkt.
Mijn conclusie uit de in het advies neergelegde opvatting is dat deze leden de overheid
niet het recht ontzegden de financiele kaders te stellen aan de instellingen. Dat
betekent, dat de overheid zowel de subsidie als de tarieven diende vast te stellen. Edn
onderdeel was verboden gebied: de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden. Een voor
de hand liggende kanttekening is dan echter wat rechtens is, als de arbeidsvoorwaarden
meer kostten dan de subsidie, c.q. de premie toeliet. Was in zo'n positie de overheid
evenmin gerechtigd tot ingrijpen?

Werkgevers en werknemers in de sector tezamen hadden later een variant op het niet-
inmengingsmodel gelanceerd, neergelegd in een notitie van een werkgroep bestaande
uit ambtenaren van verscheidene departementen en afgevaardigden uit de G&G-
sector.271 In dat model, dat als 'procentenmodel' de geschiedenis is ingegaan, was
de overheid gehouden jaarlijks al naar gelang de kostenstijging of -daling van de
arbeidsvoorwaarden in de markt een percentage vast te stellen en dat aan de sector
beschikbaar te stellen voor wijziging van de arbeidsvoorwaarden. In dat model zouden
er wel 'waterdichte' schotten blijven tussen subsidies voor arbeidsvoorwaarden en
materieel. Substitutie zou dus onmogelijk zijn.

1.7.3    WAGGS-penode

Allengs zijn in de loop van het afgelopen decennium verschuivingen in het standpunt
van met name de leidende politieke kringen tot stand gekomen. Nadat Nederland voor
de tweede keer in de beklaagdenbank van de ILO terecht gekomen was, nu in verband
met de voortdurende beperking van de onderhandelingsvrijheid in de G&G-sector (ik
kom er uitvoerig op terug in Hoofdstuk 6), gaat het beginsel van vrijheid van onder-
handelen een grote rol spelen.

In het ontwerp voor de WAGGS werd enerzijds gepoogd de onderhandelingsvrijheid

gestalte te geven. Anderzijds bleef een uitgangspunt dat de kosten in de sector
beheersbaar moesten blijven, terwijl tevens het niveau van de voorzieningen op peil
moest blijven.

Welke waren thans de leidende motieven die de overheidssturing legitimeerden?

Net als het kabinet-Van Agt/Wiegel, is het kabinet-Lubbers/Van Aardenne van oordeel
dat overheid en G&G-sector een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor de
voorzieningen die de G&G-sector biedt.272 De overheid legt via premie- of be-
lastingbetaling de burger een last op en is daarvoor ook verantwoording verschuldigd

271     Notitievande WerkgroepStructureleregelingArbeidsvoorwaardenvormingcollectievesector(WSA),
d.d. 16.2.1984.

272 TK 18479, nr. 7, pag. 4.
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aan de samenleving.271 De legitimatie van de sturing door de overheid vindt het
kabinet in de volgende overweging:

'De splitsing van de verantwoordelijkheid van financier en van werkgever/cao-partij heeft tot gevolg dat
de instellingen nietop dezelfde wijze en in dezelfde mate als 'countervailingpower' in deonderhandelingen
met vakorganisaties als werkgevers in de marktsector... Indien echter de instellingen die naar hun aard
en doelstelling gericht zijn op het instandhouden van door hen verzorgde voorzieningen de mogelijkheid
hebben de kostenconsequenties van hun cao's afte wentelen op de financier «le overheid) dan ondergaat
hun onderhandelingsgedrag daarvan in veel gevallen ook daadwerkelijk invioed. Wanneer vervolgens de
overheid niet over instrumenten beschikt om de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden op directe of
indirecte wijze te bernvioeden zal dat derhalve ongewenste gevolgen hebben. ,274

Opnieuw is -net als in de TWACS-periode- de legitimatie voor de sturing de
veronderstelde onmacht van werkgevers om de kosten van de sector niet hoger dan
de subsidie- c.q. premie-opbrengst te laten oplopen. Werkgevers lopen in wezen aan
de leiband van de werknemersorganisaties.

De tweede grond voor de legitimatie van sturing vormde het niveau van de geboden
dienstverlening. Het feit dat in ons land de betreffende dienstverlening particulier is
georganiseerd en niet door de overheid wordt uitgevoerd, is historisch gegroeid. In
wezen zou het zeer wel mogelijk zijn dat de overheid de dienstverlening zelfter hand
zou nemen.275 Nu de overheid financier is, moest ze naar het oordeel van het kabinet
niet te hoge verwachtingen hebben van de mogelijkheden om kwaliteit en omvang
van de voorzieningen met regels en normen te beheersen.276 Daarom diende de
overheid uiteindelijk te kunnen ingrijpen in de arbeidsvoorwaarden als de betrokken
deelsector zelf niet in staat bleek orde op zaken te stellen en de kwaliteit van de
dienstverlening gevaar liep.

Samenvattend stel ik vast, dat het kabinet de kern van de gronden van legitimatie van
overheidssturing, zoals die door vorige kabinetten aangevoerd werden in de TWACS-
tijd, heeft gehandhaafd. Het beginsel van de vrijheid van onderhandelen brengt echter
met zich mee, dat cao-partijen meer ruimte voor zelfregulering wordt geboden doordat
de overheid slechts de ruimte voor verbetering van arbeidsvoorwaarden vaststelt en
sociale partners zelfonderhandelen over cao-wijzigingen; de overheid heeft navenant
minder mogelijkheden voor ingrijpen. Die laatste doen zich slechts voor indien zekere
ondergrenzen (niveau van de voorziening en overschrijding van de financiele ruimte)
worden overschreden.

Bij de politieke partijen kan men inmiddels verschuivingen constateren in de standpun-
ten. Alle erkennen inmiddels de grote rol die de vrijheid van onderhandelen dient te
spelen.

273 TK 18479, nr. 7, pag. 3.
274 TK 18479,  MvA,  pag.  4.
275 TK 18479,  MvA, pag.  3.
276 TK 18479,  MvA,  pag.  24.
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Vooral de VVD-fractie had een grote zwenking gemaakt ten opzichte van de TWACS
periode. Zwakke sectoren daargelaten meende zij dat het niveau van de voorziening
en van de arbeidsvoorwaarden bij uitsluiting tot de verantwoordelijkheid van cao-
partijen en niet van de overheid behoorden. De overheid restte als machtsmiddel de
subsidie in te trekken als het niveau onvoldoende zou blijken. 277

De VVD-fractie betwistte daarmee, de bevoegdheid tot budgetvaststelling daargelaten,
de door het kabinet gestelde legitimiteit van ingrijpen door de overheid ten principale.

Ook vanuit de GPV-fractie werd door de heer Schutte scherpe kritiek geleverd op
de voorgestelde mogelijkheden van ingrijpen in het sturingsmodel: hij meende dat
de overheid haar met de sector gedeelde verantwoordelijkheid had vervuld als zij de
financiele ruimte had bepaald. Daarna moest de invulling van de arbeidsvoorwaarden

geheel aan de sectoren worden overgelaten.
278

De PvdA-fractie erkende in principe de bevoegdheid van de regering het financieel
kader te stellen. Ze zat op de lijn van het procentenmodel (zie hierboven par. 2.7.2)
en meende dat de overheid de in tripartite, centraal overleg vast te stellen ruimte
eenvoudigweg moest doorgeven aan sociale partners in de G&G-sector. Ze had
eigenlijk geen behoefte aan een specifiek wettelijk kader voor een en ander.279 Ook
deze partij ontkende derhalve de legitimiteit van de voorgestelde mogelijkheden van
ingrijpen. Alleen het 'budgetrecht' bleef overeind staan.
De CDA-fractie kon zich in grote lijnen vinden in de benadering van het kabinet.280

De D66-fractie had felle kritiek op het voorgestelde model en wel vooral vanuit het
beginsel van de vrijheid van onderhandelen; het feit dat de overheid nog kon ingrijpen
in het cao-resultaat wees zij onverkort af.281

De kleine linkse fracties (PPR, PSP en CPN) hebben zich in de gehele periode dat
WAGGS (en TWACS) aan de orde waren steeds verzet. Zij meenden al heel vroegtij-
dig dat het beginsel van vrijheid van collectief onderhandelen door de WAGGS werd
geschonden.

Overziet men het vraagstuk van de legitimiteit van de sturing door ingrijpen in de
arbeidsvoorwaarden in de G&G-sector, dan moet men vaststellen dat die legitimiteit
naar het oordeel van de politieke hoofdstromingen in ons land gestaag afbrokkelde.
Anno 1985 waren op de CDA-fractie na alle politieke stromingen de overtuiging
toegedaan dat er slechts een legitieme basis is voor de vaststelling van het budget voor
instellingen. Verdergaand ingrijpen door de overheid achtten zij niet toelaatbaar. Er
was dan ook dreiging met een kabinetscrisis voor nodig om de WAGGS door het

277 TK 18479, nr. 6, pag. 15-18. Daarvan meende de minister dat dat een 'loze dreiging' was vanwege
de 'geweldige maatschappelijk repercussies'. Zie TK 18479, nr. 11, pag. 18.

278 TK 18479, nr  6, pag. 14.
279 TK 18479, nr. 6, pag. 21.
280 TK 18479, nr. 6, pag. 21.
281 TK 18479, nr. 6, pag. 10.
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parlement te loodsen,282 terwijl voorts de werkingsduur van de wet werd beperkt
tot drie jaar. Het heeft er de schijn van dat met name de VVD-fractie in de Tweede
Kamer het punt van sturing van arbeidsvoorwaardenvorming in de G&G-sector niet
'voldoende de moeite waard' vond om er een kabinet over te laten struikelen, terwijl
bovendien de (CDA-)minister voorspelde dat de WAGGS allengs in belang zou
afnemen omdat sectoren wel budgetregelingen zouden willen sluiten. Bij de verlenging
van de WAGGS in 1989 speelde in die fractie, dunkt me, eenzelfde overweging de
hoofdrol. Inmiddels stond toen vast, dat er nog maar een enkele budgetregeling tot
stand gekomen was.283 De VVD-fractie lijkt toen genoegen te hebben genomen met
de aanvaarding van het amendement van VVD-er Linschoten,284 dat erin voorzag
dat bedrijfsverenigingen, ziekenfondsen, SVr, SVB en Ziekenfondsraad niet konden
worden aangewezen. Voorts had de ILO zich op dat moment nog niet uitgelaten over
de ruimteconstructie (en de artt.  10 en 11 WAGGS), welke feit door de minister benut
werd om te bepleiten de WAGGS voor het moment goeddeels te verlengen.

Het wekt geen verbazing dat na een tweede ILO-reprimande (zie uitgebreid Hoofdstuk
6), nu op het punt van de mogelijkheid van ingrijpen in de tot stand gekomen cao's,
het vorige kabinet in september 1992 voorstelde die mogelijkheid te schrappen.

285

Inmiddels blijft het op juridisch-technische gronden de vraag waarom op politiek
niveau niet eerder (na eerste WAGGS-reprimande b.v.) de consequentie is getrokken
dat men met de WAGGS niet verder kon. De scherpe, bovenaangehaalde juridische
kritiek van het kamerlid Schutte was in wezen onweerlegbaar. Na de tweede ILO-re-
primande (zie hieronder par. 2.7.4) leek de WAGGS al helemaal een onbegaanbare
weg. Anders gezegd: waar zat de blokkade om dat 'gewoon' toe te geven? In par.
6.5.7 duid ik aan dat de Nederlandse regering drie jaar heeft nagedacht alvorens te
besluiten belangrijke elementen, die volgens de ILO in strijd waren met de C. 87,
te verwijderen. Waren er ambtenaren diehun'koninkrijk' teloor zagengaan? Geloofde
de regering werkelijk wat zij zei? Geloofde de bewindspersoon wat hij beweerde?
De laatste kon ik het helaas niet meer tijdig vragen. De anderen leken te geloven in
hun 'missie.'

2.7.4  Post-WAGGS-tijdperk; opnieuw SER

Het post-WAGGS-tijdperk had zijn voorboden al in de eraan voorafgaande periode.
Het invoeren van de WAGGS zelf ging reeds gepaard met het machtswoord van het
toenmalige kabinet. Intereressant is nu te bezien welke legitimaties voor welke vormen
van sturing thans nog aangevoerd worden.
In de vorige paragraaf vermeldde ik reeds dat de ultima remedia (zie par. 5.5.2.1.5)
in de WAGGS per 1 januari 1993 werden afgeschaft. Aanleiding daartoe vormde niet

282 Zie Handelingen TK 6.11.1985, pag. 1161.
283 Vergelijk Evatuatie-rapport WAGGS, pag. 32-46.
284 TK 20622, nr. 11.
285 Brief daarover: TK 22830, nr. 1; wetsontwerp TK 23025; Stb.  1993, 557.
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alleen de ILO-kritiek,  maar ook het unanieme SER-advies van februari 1992 inzake
de arbeidsvoorwaardenvorming in de G&G-sector. Ik duidde de hoofdlijnen van het
advies al aan in par. 2.6 waarin ook de essenties van het toekomstige regeringsmodel
van sturing in de G&G-sector aan de orde kwamen.

De SER benadert het vraagstuk van legitimiteit van sturing vanuit het fundamentele
recht op vrijheid van onderhandelen.286 Uitgaande van dat fundamentele recht
worden als doelstellingen in de sector geformuleerd
1. 'normale' arbeidsverhoudingen (de overheid heeft naar zijn oordeel de plicht om

de middelen af te stemmen op het belang dat zij eraan toekent),
2.   beheersing van de kosten en
3.       handhaving  van het voorzieningenniveau.

287

Sturing op arbeidsvoorwaarden mist volgens de SER elke legitimiteit. In zijn ogen
kan ten hoogste nog op andere aspecten van de bedrijfsvoering sturing en regulering

plaatsvinden als subsectoren ofondernemingen die vrijheidnietaankunnen endaardoor
het voorzieningenniveau onder spanning komt te staan. Voor het overige moet,288

gegeven afspraken over budget, kwaliteit en kwantiteit van de diensten van de voor-
ziening, gestreefd worden naar meer vrijheid van bedrij fsvoering voor G&G-onderne-
mers. Per sector moet gestreefd worden naar een minimum aan overheidsregulering
en de G&G-ondernemer moet substitutievrijheid krijgen.289

Samenvattend meen ik dat er naar het oordeel van de SER nog slechts weinig ruimte
is voor legitieme sturing door de overheid van G&G-sectoren. Onmogelijk is sturing
die de vrijheid van onderhandelen doorkruist. Slechts de wens van de overheid eisen
te stellen aan het niveau van de voorziening is legitiem mits daar een adequaat budget
tegenover staat. Voor het overige dient de overheid afstand te nemen van de wijze
waarop de ondernemer zijn produktie organiseert.
Anders gezegd: waar in de jaren '70 de overheid direct reguleerde op het vlak van
de arbeidsvoorwaarden en evenzeer op het vlak van de organisatie van de G&G-
onderneming en haar diensten, werd de legitimiteit van die zeer directe sturing
gegrond in de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de overheid voor de te leveren
diensten. De pendule is bij de SER in 1992 geheel doorgeslagen naar de andere kant:
het feit dat de overheid middelen beschikbaar stelt aan een ondernemer betekent
slechts dat zij (legitiem) eisen kan stellen aan diens output. De overheid zelve is
gehouden een adequaat budget beschikbaar te stellen voor de beoogde diensten (ook
voor de arbeidsvoorwaarden) en bemoeienis van de overheid met de wijze waarop
de ondernemer zijn diensten organiseert, is niet legitiem.
Van een verantwoorde overheid naar een 'ruilende', berekenende overheid.

Kort na het SER-advies, september 1992, blijkt  ook de regering al enigermate  in  het
ruil-denken gernvolveerd. Nochtans verkeert zij nog in een overgang. Twee citaten:

286 SER, Advies arbeidsvoorwaardenvorming in de g+g-sector, a.w., pag. 16.
287 SER, Advies arbeidsvoorwaardenvorming in dc g+g-sector, a.w.,  pag.  16 en  17.
288 SER, Advies arbeidsvoorwaardenvorming in de g+g-sector, a.w., pag. 5 en 6.
289 SER, Advies arbeidsvoorwaardenvorming in de g+g-sector, a.w., pag. 41 en 42.
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'Vanuit de verantwoordelijkheid voor de financiering van de G&G-sectoren en voor een adequaat
voorzieningen niveau blijft de overheid direct betrokken bij en mede verantwoordelijk voor hette realiseren
middelen-voorzieningenoptimum.'

'Het loslaten van kostenbeheersing vergteen prijs. Het kabinet raakt een instrument voor kostenbeheersing
,290en voor het eenzijdig opleggen van de arbeidsvoorwaardenontwikkeling ... kwijt.

Het laatste citaat klinkt wat zuur. Het eerste laat zien, dat de regering zich toch nog
enigermate wenste te bemoeien met het hoe en wat van de organisatie van de
ondernemer. Budgetregelingen plaatst de regering meer binnen het bestek van het
instrumentarium van kostenbeheersing dan als grondslag voor een gezonde ruilver-
houding.

Bijna 2 jaar later, in een notitie over het post-WAGGS model, is ook de regering
com'

Enkele citaten:

'..  De ondernemers in de g+g-sectoren (dienen) verantwoordelijk te zijn voor de wijze waarop een door
de overheid gewenst -in hoofdlijnen aangegeven- voorzieningenniveau tot stand komt.'

en

'De overheid bepaalt uiteindelijk als financier het collectiefgefinancierde decl van het budget, de overheids-
bijdrageaandearbeidskostenenhetgewenstevoorzieningeniveauophoofdlijnen.Overheidenondememers
in de G&G-sectoren zijn aldus gezamenlijk verantwoordelijk voor het voorzieningenniveau.'

en als onmiskenbaar bewijs van bekering tot het ondernemingsdenken:

'Teneinde de ondernemer in de g+g-sector niet in de weg te ziuen (sic! WP) bij het realiseren van een

middelen-voorzieningenoptimum stuurt de overheid nietop afzonderlijke componenten van de "input". ,291

De verantwoordelijkheid voor de voorzieningen komt nog ten tonele als legitimatie
voor (afstandelijke) sturing, maar raakt inmiddels meer en meer ingekleurd door het
feit dat budget beschikbaar wordt gesteld voor een door de ondernemer te leveren
prestatie. Met'gezamenlijke' verantwoordelijkheid lijkt'goed verdeelde' verantwoor-
delijkheden bedoeld te worden: de overheid biedt de middelen, de ondernemer de
voorziening.

Daarmee is bijna vijftien jaar voorbij waarin directe sturing van arbeidsvoorwaarden
in de G&G-sector legitiem werd geacht. De legitimiteit van indirecte (doorvaststelling
van het budget) sturing heeft eigenlijk nooit ter discussie gestaan. De overheid gaat
afstand houden ten opzichte van de G&G-sector.

290 TK 22830, nr. 1, pag. 6.
291 TK 23723, nr. 1, pag. 3.
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Een nieuw probleem, dat niet met zoveel woorden is geformuleerd, dient zich m.i.
aan: is het legitiem dat van de zijde van de overheid elke garantie ontbreekt, dat
ondernemers in de G&G-sector adequate, met de markt concurrerende arbeidsvoor-

m

waarden kunnen bieden?

2.7.5   De zilveren  koorden 92;  de Algemene wet  bestuursrecht

De rechtsovertuiging ten aanzien van het ingrijpen in cao-resultaten in de G&G-sector
is inmiddels dat zulks niet geoorloofd is. De rechtsovertuiging, dat de overheid het
budget voor de G&G-sector, daarbij inbegrepen de ruimte om verbeteringen in
arbeidsvoorwaarden overeen te komen, dient vast te stellen, staat nog steeds overeind.
Zoals we al enkele malen zagen, is de overheid zelf inmiddels de opvatting toegedaan
dat instellingen bevoegd zijn de elementen van de subsidie -voor personeel en
materieel- uit te ruilen.
Het is niet ondenkbaar dat het strijdperk zich allengs zal verschuiven van ingrijpen
ten detrimente van de onderhandelingsvrijheid naar ingrijpen met het instrument van
de subsidieverlening. De legitimiteit van de door de overheid te stellen eis van een
goed niveau van de voorziening is immers onbetwist. Waarmee de juridische vraag
kan worden of een subsector die ten laste van het niveau van de voorziening de
arbeidsvoorwaarden op een naar zijn oordeel goed niveau heeft gebracht, terecht kan
worden bedreigd met vermindering of beeindiging van de subsidie.

Binnen afzienbare tijd zullen op het vlak van subsidiewetgeving wijzigingen optreden
in verband met de invoering van zgn. derde tranche van de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb).291 Als gevolg daarvan zal subsidieverlening niet meer slechts beheerst
worden door de betreffende subsidieregeling (en rechtspraak) maar ook door voor-
schriften die terzake door de Awb worden gesteld.

Voor de probleemstelling die ik zoeven heb geformuleerd, is van belang het bepaalde
in afdeling 4.2.4 van het ontwerp-Awb, waaruit voortvloeit dat geen voorwaarden
mogen worden opgelegd die in strijd zijn met de wet.294 Ingevolge art. 4.2.4.1 van

292  Binnen het bestek van dit proefschrift wordt het (administratiefrechtelijke) aspect van de zilveren
koorden slechts kort en in essentie behandeld. Voor meer diepgaande beschouwingen over dit on-
derwerp verwijs ik naar Hirsch Ballin, Rechtsstaat, grondrechten en subsidieverhoudingen, a.w.; J.H.
van Kreveld, In hoeverre mogen en moeten bij het verlenen van subsidie voorwaarden worden
gesteld? in: F.H. van der Burg en J.H. van Kreveld, Handelingen 1977 der Nederlandse Juristen-Ver-
eniging, deel 1, tweede stuk, Zwolle 1977; A. Reinders, Subsidiering van instellingen, Zwolle 1981
en de andere in de voemoten van deze paragraaf aangehaalde literatuur.

293 TK 23700, nrs. 1-3. Zie hierover en over het daaraan voorafgaande voorontwerp met name I.C. van
der Vlies, De subsidiebeschikking, in: W. Konijnenbelt (red.), De derde tranche; Commentaar op
het voorontwerp voor de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht, Alphen aan den Rijn

1992,  pag.  38-54; Van dezelfde schrijfster: Regulering van subsidie,  NJB  1992, pag. 819-823;  C.
van Vliegen, Subsidies en de derde tranche Awb, Bestuurswetenschappen 1992, pag. 288-295; G.R.J.
de Groot, B.M.J. van der Meulen en A.A. van Rossum, Subsidies, beleidsregels, bestuursorganen,
NJB 1994, pag. 1193-1200.

294   Zie ook Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht, Voorontwerp Algemenc wet be-
stuursrecht; Derde tranche,  Den  Haag  1991,  pag.  97
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het ontwerp-Awb kunnen slechts verplichtingen opgelegd worden, die strekken tot
het verwezenlijken van het doel van de subsidie.

Voormalig minister d'Ancona kondigde  in de lente  van  1994  aan,  dat zij kortingen
zou toepassen op de budgetten in de gezondheidszorg, wanneer cao-partijen in die
sector niet op de 'nullijn zouden gaan zitten'.29S Is hier sprake van een voorwaarde
in strijd met de wet? Het lijkt buiten kijf. Enerzijds is er strijd met het bepaalde in
art. 10 WL, waarin immers stringente voorwaarden zijn gesteld aan ingrijpen van de
overheid in de lonen. Anderzijds lilla er strijd met het bepaalde in C. 98 van de ILO,
dat in wezen de grondslag vormde voor art. 10 WL (zie verder Hoofdstuk 6 van dit
boek).

De vrijheid van collectief onderhandelen zelf kan dus niet worden aangetast door de
subsidiegever. Als enige in dit verband nog in aanmerking komende titel voor
wijziging of zelfs beeindiging van de subsidieverlening in verband resteert nog het
niet nakomen van een wel rechtsgeldige voorwaarde, te weten, dat de betrokken instel-
ling(en) haar verplichtingen ten aanzien van haar activiteiten niet (voldoende) is
nagekomen (vgl. ook art. 4.2.4.2 ontwerp-Awb). Ook de regering verwijst daarnaar
in haar toelichting op het afschaffen van de WAGGS.296

De handelwijze van de regering dient te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Ervan uitgaande dat de positie aan de orde is van een instelling die reeds langdurig
wordt gesubsidieerd, moet in ieder geval voorop gesteld worden dat de regering niet
'rauwelijks' kan overgaan tot het opleggen van een korting.297 Voorts dient de
sanctie redelijk te zijn; het doel van het voorschrift en het belang van de instelling
dienen tegen elkaar te worden afgewogen.298 De subsidiegever dient een onderzoek
in te stellen naar het niet-nakomen.299

De ernstigste sanctie -beeindiging van een subsidie- kan slechts getroffen worden bij
zeer ernstige overtreding van de subsidievoorschriften, i.c. dus in verband met ernstig
in gebreke blijven van de instelling het produkt van de afgesproken kwaliteit en/of
kwantiteit te leveren:00 Een kanttekening daarbij is dat de overheid wel een conse-

quent beleid dient te voeren. Als eenmaal een overtreding is geaccepteerd, dan ontstaat
er een praktijk waarvan de subsidient niet zonder meer kan afwijken.301

Onderde nieuwe Awb zal in deze rechtspraak vermoedelijk geen ingrijpende wijziging
optreden. In art. 4.2.6.4 ontwerp-Awb wordt het beginsel verankerd dat instellingen
die reeds langere tijd worden gesubsidieerd (i.c. drie jaar ofmeer), daaraan in beginsel

295 Zie Volkskrant. 20.4.1994.
296 TK 23723, nr. 1, pag  10.
297  Zie AR 8.2.1998, AB 1978, 409.
298  Zie AR 24.8.1977, A-1094 (1976).
299   Hof Den Bosch, 13.3.1974, AA  1975; AR 7.10.1977,  AB  1978, 7.
300  Zie b.v. VzAR 20.12.1978, AB 1979, 234.
301 KB 8.9.1975, AB 1976,  163. Zie ook Praktijkboek Administratief recht (tegenwoordig: Praktijkboek

Bestuursrecht), losbladige uitgave, Deventer, Hoofdstuk XXVI, bewerkt door I.C. van der Vlies,
supplement 21, pag. 94.
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het vertrouwen mogen ontlenen dat de subsidie wordt voortgezet, terwij 1 beeindiging
nog in beginsel slechts op een beperkt aantal gronden mag plaatsvinden, te weten
veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten.102 In dat geval kan de subsidie
slechts geweigerd worden met inachtneming van een redelijke termijn.
De verderstrekkende maatregelen van intrekking ofwijzigen van een subsidieverlening
of -vaststelling vinden hun regeling in de artt. 4.2.6.1 en 4.2.6.2 Awb, waarin is
bepaald dat gronden daartoe zijn het niet-nakomen van verplichtingen die opgelegd
waren.
Boven (par. 2.3) gaf ik reeds aan, dat de wetgever bereid is toe te staan dat instellin-
gen enigermate substitueren; datheeft als consequentiedat substitutieals zodanignooit
een grond kan opleveren voor vermindering of stopzetting van de subsidie. Gelet op
de geldende rechtspraak is -ik vat samen- in beginsel vermindering ofstopzetting van
subsidie mogelijk in verband met het feit dat de instelling ondanks daartoe strekkende
voorwaarden onvoldoende kwaliteitofkwantiteit heeft geleverd. Bij de belangenative-
ging die de rechter vervolgens zal toepassen, zal de overheid ernstige gebreken in de

uitvoering door de instelling aannemelijk moeten maken. De omstandigheid dat de
instelling meende in redelijkheid tot (toegestane) substitutie te moeten overgaan om
zo kwalitatief goed personeel in huis te hebben, zal dan een grote rol spelen, zeker
als de instelling alle andere beschikbare mogelijkheden tevoren heeft uitgeput.
Daardoor lijkt het instrument van de subsidievermindering of stopzetting nauwelijks
geschikt om sectoren of instellingen te dwingen minder substitutie toe te passen dan
de overheid als wens heeft.

2.8 Afronding

Ik kom tot een afronding van dit hoofdstuk, waarin geschiedenis, opbouw en positie
van de G&G-sector in Nederland werden weergegeven.
Ik probeer een aantal belangrijke elementen samen te vatten.

De G&G-sector vindt zijn oorsprong in het particulier initiatief. Aanvankelijk waren
er vrijwel uitsluitend vrijwilligers werkzaam. Allengs is de overheid de privaatrechte-
lijke instellingen direct of indirect gaan financieren omdat de diensten die door de
sector worden verleend, van algemeen belang worden geacht. De vrijwilligers werden

verdrongen door de professionals, van wie de rechtspositie lange tijd sterk op die van
ambtenaren geleek.

De G&G-sector maakte in die periode een sterke groei door en biedt op het moment
ruim 1 / 1 Oe van de werkgelegenheid in ons land. De instellingen ontwikkelingen zich
inmiddels tot steeds professioneler geleide ondernemingen.

Aan de financiering van de instellingen meende de overheid aanvankelijk het recht
te kunnen ontlenen om zowel beslissende zeggenschap te kunnen uitoefenen over de

302   Zie ook Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht, Voorontwerp Algemene wet be-

stuursrecht, a.w., pag. 104.
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inrichting van de instellingen, als over de produktiewijze en de arbeidsvoorwaarden-
vorming. Financiering van de zorg betekende verantwoordelijkheid voor en zeggen-
schap over de instellingen. De overheid stuurde zeer gedetailleerd. De geboden ruimte
voor arbeidsvoorwaardenverbetering was karig.

Nu stuurt de overheid 'op afstand'. Zij mengt zich nauwelijks nog in de produktiewij-
ze en niet meer in de arbeidsvoorwaardenvorming. Op dat laatste aspect is nu het
leidend beginsel dat van de vrijheid van collectief onderhandelen. Ten aanzien van
de produktie wordt in hoofdzaak gestuurd op output: het feit van de financiering ervan
geeft de overheid het recht eisen te stellen aan kwantiteit en kwaliteit van de te leveren
producten. Deoverheidtreedt ineen'ruilverhouding' met de instellingen. De instelling
die onvoldoende presteert loopt het risico zijn financiering te verliezen.

Het niveau van de arbeidsvoorwaarden in de G&G-sector blijft sterk achter bij dat
van de marktsector. Weliswaar is de vrijheid van collectiefonderhandelen gerealiseerd,
maar de achterstand op de marktsector in beloning beloopt meer dan 12%. Daardoor
ontstaat een slechte arbeidsmarktpositie voor G&G-instellingen.

Dejuridische vraag is of het beginsel van vrijheid van collectief onderhandelen, gelet
op de specifieke positie van de G&G-sector in het geheel van de markt en ten opzichte
van de overheid, vertaald moet worden in een materieel beginsel. Anders gezegd:
hebben ondernemingen in de G&G-sector ook recht op een tegemoetkoming van de
overheid, die hen in staat stelt arbeidsmarktconforme arbeidsvoorwaarden te bieden?
Ik hoop op die vraag, na een internationaalrechtelijke verkenning die ook de Franse
en Duitse G&G-sector betreft, een bevredigend antwoord te geven in Hoofdstuk 7.
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Hoofdstuk 3

HET SOCIAAL-DIRIGISTISCHE MODEL; COLLECTIEVE AR-
BEIDSVOORWAARDENVORMING IN DE G&G-SECTOR IN
FRANKRIJK

3.1 Introductie

Net als in veel andere West-Europese landen vormde de r.,)nstitution die in Frankrijk
in 1946 werd ingevoerd, een reactie op het vertrappen van vrijheden tijdens de Duitse
overheersing. Zo werd de vakbondsvrijheid in de preatrbl: le neergelegd (zie ook par.
3.2.1), evenals het recht op staking. Tevens vond he recht op sociale zekerheid zijn
grondwettelijke verankering.'
Na een periode van sterke overheidssturing trok de overheid zich rond 1950, tijdens
de IVe Republiek, terug uit het domein van de directe regulering van de collectieve
arbeidsvoorwaardenvorming. Wel kwam in 1950 nog weI de wet op het minimumloon
tot stand (SMIC, Salaire Minimum de Croissance). Het was een tijd waarin het
arbeidsrecht zich nauwelijks uitbreidde; slechts kleine veranderingen, zoals de verlen-
ging van de wettelijke vakantieperiode (1956) en de invoering van een minimumop-
zegtermijn (1958) kregen hun beslag.
Gedurende de beginperiode van de Ve Republiek ondernam de overheid bescheiden
pogingen om ook de lagere klassen der werknemers meer te integreren in de samenle-

ving door verlenging van onder meer de leerplicht, ontwikkeling van het technisch
onderwijs; tevens werd een begin gemaakt met een vorm van inkomenspolitiek en
een politiek gericht op het behoud van werkgelegenheid. De voorzichtige Gaullistische
politiek vermocht de toenemende sociale ontevredenheid echter niet te smoren.
De revolte van mei '68 had vervolgens grote effecten op het sociaal recht. Zo werd
het minimumloon aanzienlijk verhoogd, de andere salarisminima stegen  met  10%
terwijl voorts een begin werd gemaakt met het vastleggen van de vakbondsvrijheid
in de onderneming (zie (thans) art. L. 412 lid 1 Code du Travail (CdT)).
De zich sinds 1974 aftekenende economische neergang maakte het recht op arbeid
tot een centraal punt; het sociaal recht werd door werkgevers allengs, aan het eind
van de jaren zeventig, ter discussie gesteld als te bekrellend.2 De ontwikkelingen in
o.a. detechnieknoodzaakten de ondememingentotaant assingen. Doorwerknemersor-
ganisaties werden, net als hier te lande en in Duitsland, ei..:n gesteld op het vlak van

1 Zie voor de nu volgende, beknopte geschiedenis van de Franse soci:lai-economische geschiedenis
o.a.:  G.  Lyon-Caen  en J. Ptlissier, Droit du Travail,   16e  dd.,   Paris  1992,  pag.  8-14.

2     Zie o.a. M. Voisset, Droit du travail et crise, Dr. Soc. 1980, pag. 287-298.
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arbeidsduurverkorting in ruil voor een betere verdeling van de arbeid. De werkloosheid
bleef in de jaren tachtig echter toenemen.

Op 10 mei 1981 trad als President van de Republiek een socialist aan, Mitterrand.
Aanvankelijk nam hij (o.a.) zijn toevlucht tot nationalisaties van industrieen en trof
ook andere maatregelen die tot het gedachtengoed van zijn socialistische partij
behoorden. De economische crisis werd er niet door bedwongen en de werkloosheid
nam snel verder toe, van krap 2 miljoen in 1981 tot ruim 2.5 miljoen in 1984: Een
en ander noopte de President tot een ingrijpende koerswijziging en dat leidde zelfs
tot'aanslagen' op het sociaal recht. 1986 vormde een 'hoogtepunt': in de periode van
'cohabitatie' van maart 1986 tot mei  1988 werd door de rechtse regering van minister-
president Chirac de preventieve administratieve toets voor ontslagen afgeschaft en
werden ook enkele nationalisaties ongedaan gemaakt.

Na een werkloosheidspercentage   van   6,3%   in    1980   werd   in   1987 een hoogste
percentage bereikt van 10,6% van de beroepsbevolking, waarna het gedurende een
korte periode met tienden van procenten afnam.4 Vanaf 1990 steeg de werkloosheid
echter weer.5
Net als de economische toekomst is op dit moment het perspectiefvan het arbeidsrecht
in Frankrijk niet duidelijk. Het grote werkloosheidspercentage noopt volgens velen
totheroverweging ervan. Eenminofmeer alomvattendedereguleringsrapportagezoals
we die in Nederland kenden aan het begin van de jaren tachtig en in Duitsland in het
begin van de jaren negentig (zie par. 4.1), bestaat in Frankrijk echter niet. Een tendens

lijkt dat de vorming van het arbeidsrecht zich steeds meer op het niveau van de onder-
neming af gaat spelen6 (zie ook hierna par. 3.2.2.6).

In het hoofdstuk dat nu volgt, geef ik allereerst de hoofdlijnen weer van de sturing
vande collectievearbeidsvoorwaardenvorming inFrankrijk. Dekern van hethoofdstuk
volgt daarna, wanneer ik de belangrijkste subsectoren van de G&G-sector en hun
collectievearbeidsvoorwaardenvorming behandel. Hethoofdstuk wordtafgesloten met
een voorlopige balans.

3.2    Sturing van arbeidsvoorwaardenvorming door de overheid

3.2.1 Introductie

In de preambule van de Constitution van 1946 vindt men de kern van de vakbondsvrij-
heid:

3 Jean-Jacques Dupeyroux, Droit de la stcuritt sociale, 12e Ed., Paris 1993, pag. 803.
4 Institut National de la Statistique et des ttudes dconomiques (INSEE), Annuaire Statistique de la

France 1990, Rtsultats de 1989, Paris 1990, pag. 96.
5 Dupeyroux, Droit de la securitd sociale, aw., pag. 803.
6      Vgl. A. Supiot, Ddrdglementation des relations de travail et autortglementation de l'entreprise, Dr.

Soc. 1989, pag. 195-205.
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'Tout homme peut ddfendre ses droits et ses inttrtts par l'action syndicale et adherer au syndicat de son
choix.'

Dit uitgangspunt heeft nadere invulling gekregen in bepalingen van de Code de
Travail, te weten de artt. L. 411-1 tot 413-2 CdT. De wettelijke verankering van de
rechten van representatieve vakbonden in de CdT is meer omvattend dan te onzent.
Zo hebben deze sinds de mei-revolte van 1968 het recht op het vestigen van 'sections
syndicales' in ondernemingen. Deze hebben de bevoegdheid op te komen voor de
materiele en immateriele belangen van hun leden (art. L. 412-6 Cd'D; ook is bepaald
dat deze sections het recht hebben op toegewezen borden in de onderneming om vak-
bondspublicaties op te hangen (art. L. 412-7 CdT), het recht om publicaties te ver-
spreiden (art. L. 412-8 CdT) en in ondernemingen met meer dan 200 werknemers
hebben zij recht op een gemeenschappelijke vergaderruimte (art. L. 412-9 CdT). In
het vervolg van deze paragrafen zullen we bovendien zien dat representatieve bonden
onder omstandigheden ook recht hebben op collectief onderhandelen.
De organisatiegraad in Frankrijk ligt echter in het algemeen laag. Schattingen lopen
uiteen  van  9  tot  10,6%.'  Men  vond  dat lage aantal ook terug bij verkiezingen  voor
posities in ondernemingsraden  waar in  1989 voor het eerst niet-syndicale kandidaten
meer stemmen kregen dan die van de bonden:
Volgens waarnemers wordt dan ook een laag percentage van de arbeidsverhoudingen
door cao's beheerst. Genoemd wordt ongeveer 30%.' In de G&G-sector in Frankrijk
ligt dat percentage echter belangrijk hoger. Daarom sta ik eerst kort stil bij de
algemene regeling van de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming.

3.2.2  De collectieve arbeidsovereenkomst10

3.2.2.1 Algemeen

Vanouds onderscheidt men in Frankrijk tussen de 'convention collective' en het
'accord collectif, die ook aan een apart rechtsregime onderworpen waren." Inmid-
dels is het nog slechts een terminologisch onderscheid. Ingevolge art. L. 132-1 CdT
ziet een convention op het geheel van arbeidsvoorwaarden van alle belanghebbende

7          Liaisons  soc. nr 10995, juli 1991, vooral  pag.  12-24.  Zie  ook G. Lyon-Caen  en J. Palissier, Droit
du Travail, a.w., pag. 533, noot 2.

8    Zie Liaisons soc., nr. 11320, nov. 1992, pag. 215.
9     Aldus A. Supiot en F. Kessler in gesprekken met schrijver dezes.
10 Zie hierover o.a. M. Despax, Ntgociations,  Conventions et accords collectifs,  2e Ed., Paris   1989;

N. Aliprantis, La place de la convention collective dans la hierarchie des normes, Paris  1980; G. Va-
chet, Les conflicts entre conventions collectives en droit francais, thtse, Lyon 1976; J.-P. Chauchard,
La conception fran aise de lantgociation et de la convention collective de travail, these, Paris,  1984;
V.M.A.  Rotschild-Souriac, Les accords collectifs au niveau de l'entreprise, thase, Paris  1986; P. Ro-
diere, La Convention collective de travail en droit international, Paris 1979; G. Couturier, Droit du
Travail (2), Les relations collectives de travail, 2e dd., Paris 1993, pag. 439-511; Lyon-Caen en Pt-
lissier, Droit du Travail, a.w., pag. 715-789 en van dezelfde schrijvers alsmede A. Supiot hetzelfde
werk, 17e td., Paris 1994, pag. 751-827.

11 Couturier, Droit du Travail (2), a.w., pag. 445.
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professionele categorieen en hun sociale zekerheid; een accord betreft een of meer
onderdelen daarvan. Zowel accords als conventions kunnen op ondernemingsniveau
en op brancheniveau aangetroffen worden.

3.2.2.2 Representativiteitil

Het recht op collectiefonderhandelen is ingevolge art. L.  132-2 CdT aan vakbondskant
voorbehouden aan representatieve vakorganisaties. De beoordeling van vraag naar
representativiteit geschiedt ingevolge art. L.  133-2 CdT aan de hand van de volgende
criteria:
- effectiviteit;

Met dit criterium wordt beoogd dat de betrokken organisatie macht heeft om
resultaten te behalen. Naast het aantal leden en de mate waarin lidmaatschapsbij-

dragen worden gevraagd, kan o.a. ook meetellen de mate waarin de betrokken

organisatie stemmen op zich heeft verworven bij ondernemingsraadsverkiezin-
gen.

13

- onafhankelijkheid;
De vakbond die alleen een subsidie krijgt van de werkgever en geen lidmaat-

schapsgelden heft, kan niet representatief zijn.
14

- het innen van lidmaatschapsgelden;
De vakbond die zulke lage bedragen vraagt dat zij geen zelfstandige aktie kan
voeren, is niet representatief.15

- ervaring en ancienniteit van de bond;
Ondanks het feit dat een vakbond nog maar kort bestaat (bv. door afscheiding
van een reeds bestaande organisatie) kan aan dit criterium worden voldaan

doordat zij over ervaren vakbondsleiders beschikt. 16

- patriottische houding tijdens de bezetting;
Vanzelfsprekend is dit criterium inmiddels gedateerd.

Ingevolge art. L 132-2 CdT is er de presumptie van de representativeit ten aanzien
van vakbonden die zijn aangesloten bij nationaal als representatieferkende centrales,
d.w.z. de CGT, CGT-FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC. Men spreekt hier van leen-repre-
sentativiteit. 17

Heeft een organisatie geen (al dan niet geleende) representativiteit, dan kan zij - mits
zij  voldoet aan de vermelde criteria - toch op eigen kracht representatief geacht wor-

12 Zie hierover ook: F Kessler, La capacitd de conclure des conventions collectives: les controverses
et les solutions ouest-allemandes, Dr. Soc. 1988, pag. 3342.

13 Soc. 7.1.1982, Bull. civ. V, 6, pag. 4; Soc. 11.2.1982, Bull. Civ. V 91, pag. 66.
14 Soc. 31.1.1973, Bull. civ. V 50.
15 Soc. 31.1.1973, Bull. civ. V 50; Soc. 22.7.1981, Bull. civ. V 748; 22.4.1982, Bull. civ. V 256.
16 Soc. 23.7.1980, Bull civ. V 686.
17 Zie hierover verder G. Borenfreund, Propos  sur la reprdsentativitt  syndicale,  Dr.  Soc.   1988,  pag.

476-488; zie voorts J -M. Verdier, Sur la relation entre reprdsentation ct reprtsentativitd syndicales,
Dr. Soc. 1991, pag. 5-10
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den.18 Als cao-ondertekenaar treft men zo ook regelmatig categorale organisaties
aan.

De eis dat werkgevers onderhandelen met representatieve organisaties, heeft niet tot
consequentie, dat de werkgever(s) ook met hen tot overeenstemming moeten komen.
Men heeft slechts de plicht tot onderhandelen, niet de plicht om tot overeenstemming
te komen. Voor het rechtmatig tot stand komen van een cao is zelfs niet vereist dat
een overeenkomst tot stand komt met vakbonden die een meerderheid van werknemers

representeren. Voldoende is als een der representatieve organisaties instemt. De andere

(representatieve) organisaties hebben geen recht van veto en ook hun leden zijn aan
de (nieuwe) cao gebonden.

19

De eis van de representativiteit geldt zowel voor organisaties die onderhandelen over

branche-cao's (par. 3.2.2.5) als ondernemingscao's (par. 3.2.2.6) (vgl. art. L. 132-19

en L. 132-2 CdT).

3.2.2.3 Vornwereisten

Ingevolge art. L. 132-2 dient de cao een schriftelijk stuk te zijn, op straffe van nietig-
heid. Zij moet gedeponeerd worden, bij (de departementale directie van) het Ministerie
van Arbeid. Voorts moet zij gedeponeerd worden ter griffie van de Conseil de
prud'hommes, waar het akkoord gesloten is.20 (Deze paritaire conseils bestaan uit
verkozenen van werkgevers en werknemers en spreken in eerste aanleg recht in
arbeidsgeschillen21).

3.2.2.4 Gunstigheidsbeginsel, ordre public, drie kwart dwingend recht

Art. L.  132-4 CdT bevat twee beginselen van Frans cao-recht; de eerste is dat de cao
in beginsel slechts voorzieningen mag bevatten die gunstiger zijn dan de wettelijke
of reglementaire regeling.22 Voorts mag een cao-bepaling geen strijd opleveren  met
de 'ordre public.'21Men onderscheidt hierbij tussen ordre public absolu, d.w.z.
regelingen waarvan noch in voor de werknemer positieve noch negatieve zin mag

18      Cons. d'Et., Dr. ouvr. 1979, pag. 91. Zie hieroverook M. Despax, Observations sur la reprdsentativitt
des organisations syndicales au regard du droit des conventions collectives, Dr. Soc. 1979, pag. 259-
267.

19   Cons. d'Et. 23.11.1978, Dr. soc. 1979,259 met noot van Despax; Soc. 19.2.1981, JCP 1981, IV
155; Soc. 5.12.1987, Jur. Soc. UIMM 1987, 348. Soc. 9.3.1989, Bull. civ. V 200.

20    Deze twee laatste voorschriften (Art. L. 132-10) lijken niet op straffe van nietigheid te zijn voor-
geschreven, zie Soc. 22.4.1985, Bull. civ. V 249.

21   Zie artt. L. 511-1 tot 516-5 CdT.
22 Zie daarover ook A. Chevillard, La notion de disposition plus favorable, Dr. Soc.  1993, pag 363-375.
23 Zie daarover N. Aliprantis, Conflicts entre conventions collectives de niveaux diffdrents; dtude com-

parative, RIDC 1987, pag. 7-41; M. Bonnechere, l'Ordre public en droit du travail ou la Idgitime
rdsistance du droit travail a la flexibilitt, Dr. ouvr. 1988, pag. 171; G Lyon-Caen, Ndgociation
collective et Idgislation d'Ordre public, Dr. Soc. 1973, pag. 89.
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worden afgeweken. Een voorbeeld daarvan biedt art. L. 141-9 CdT waarin een
absoluut verbod is gesteld op welke vorm van indexeringsclausule dan ook.

24

Van een ordre public relatif spreekt men als er slechts niet ten nadele van de
werknemer van de wetsbepaling mag worden afgeweken. Dat is b.v. het geval bij een
beding waarin een lagere gefixeerde schadeloosstelling in geval van ontslag wordt
afgesproken S en een slechtere rusttijdenregeling dan waarin de overheidsregeling
voorziet.26 Ook een bepaling die het stakingsrecht beperkt, is niet toegelaten; wel
bepalingen die van doen hebben met door partijen in acht te nemen spelregels.

27

In Frankrijk kent men ook (zij het in zeer beperkte mate) het verschijnsel van drie
kwart dwingend recht, waarbij cao-partijen, krachtens de wet, van een wettelijke
voorziening in een voor de werknemer ongunstige zin kunnen afwijken. Een voorbeeld
biedt het veel benutte art. L. 212-2 CdT waar die mogelijkheid wordt geopend ten
aanzien van de dagelijkse arbeidsduur.28

3.2.2.5 De Branche-cao29

3.2.2.5.1  Branche-cao en onderhandelingsplicht

Voor wat betreft Branche-cao's bestaat op grond van art. L. 132-12 CdT slechts een
verplichting tot onderhandelen voor organisaties die reeds gebonden waren door een
cao. Ieder jaar dient men te onderhandelen over de salarissen; iedere 5 jaar over de
functie-classificaties. Een weigering tot onderhandelen levert (anders dan onder
omstandigheden bij ondernemings-cao's, zie par. 3.2.2.6) geen strafbaar feit op. Als
de onderhandelingen mislukken geldt het laatste door de werkgeversdelegatie gedane
voorstel als minimum-overeenkomst. 30

3.2.2.5.2 Werking

De Branche-cao heeft normatieve werking voor het personeel van de werkgevers die
lid zijn van de organisatie van werkgevers die de cao heeft afgesloten (art. L.  135-1

24    Zie ook Lyon-Caen en Pdlissier, Droit du Travail, a.w., pag 461462. Vgl. ook A.T.J.M. Jacobs,
Het recht op collectief onderhandelen, diss., Alphen aan den Rijn/Brussel, pag 310-326, met name
pag. 313. Naar mijn (WP) oordeel is dit verbod in strijd met C. (87 en) 98 van de ILO. Zie par. 6.6-
2.5.  Zo ook Jacobs, Het recht op collectief onderhandelen,  a.w.,  pag.  325.

25 Soc. 14.2.1980, Bull. civ. V 149.
26 Crim. 9.3.1982, IR 200 met noot van VacheL
27 Soc. 5.5.1960 en 6.5.1960 (6 arresten) JCP 1960, II, 11692. In Frankrijk bestaat dus geen vredes-

plicht; zie uitdrukkelijk: Soc. 21.5.1959, Dr. Soc. 1959, 485.
28    Zie ook het hierboven in par. 3.1. aangehaalde artikel van Supiot, Ddrdglementation des relations

de  travail et autortglementation de l'entreprise,  a.w., pag. 195-205.
29   Waar in het onderstaande sprake is van een branche-cao wordt tevens bedoeld een cao voor een

beroepsgroep dan wei een groep van beroepen (professionels en interprofessionels).
30 Soc. 4.3.1981, Bull. civ. V 180; Soc. 11.6.1981, Bull. civ. V 525.
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CdT). Voor de normatieve werking van de cao is niet noodzakelijk, dat de betrokken
werknemer lid is van een gebonden vakbond:'
In de tweede plaats is een vereiste voor de werking van de cao dat de werkgever moet
vallen onder de in de cao bepaalde werkingssfeer. Het gaat hierbij om de werkelijke
activiteiten van de onderneming.

32

In de derde plaats moet voldaan worden aan de omschreven territoriale werkingssfeer.
Vaak zullen cao's nationaal van aard zijn en levert dit vereiste geen probleem op.
Soms echter beperken sociale partners de territoriale werkingssfeer tot een bepaalde

regio. Meer en meer ziet men (ook in Frankrijk) kader-cao's die regionaal of
plaatselijk nadere invulling behoeven.33

Ingevolge vaste rechtspraak blijven bij iao of cao afgesproken, gunstiger bedingen
in stand.14 Het Franse cao-recht is toch al doortrokken van het gunstigheidsbeginsel;
als gevolg daarvan is daar het bij ons bekende verschijnsel van de 'standaard-cao'
als zodanig niet bekend. Cao's zijn steeds minimum-cao's (zie echter voor de G&G-
sector par. 3.4.4.2).
Incorporering van cao-bedingen in de iao is in Frankrijk in de literatuur omstreden. 3S

Het lijkt erop dat de rechtspraak tendeert naar niet-incorporering van het cao-be-
ding:6 Individuen die voordelen genoten krachtens een opgezegde cao behouden
deze als 'verworven rechten. ,37

Voorts kan een cao, die een meer beperkte werkingssfeer heeft, gunstiger bedingen
van een 'grotere' niet ongedaan maken  (art. L. 132-13, le alinea  CdT).  Als  een
'grotere' cao tot stand komt met gunstiger bedingen, dienen partijen bij de kleinere
hun ongunstiger bedingen aan te passen aan de meer gunstige van de grotere (ibidem,
2e alinea).
Opgezegde cao's hebben nog volle rechtskracht gedurende 1 jaar na de opzegging.

38

De wetgever gaat ervan uit dat partijen gehouden zijn te onderhandelen over een
nieuwe cao; zij hebben daarvoor dus een jaar de tijd. De wet bepaalt dat partijen
daarmede binnen 3 maanden na de opzegging een aanvang moeten maken. 39

Nakoming van de cao kan ingevolge de artt. L. 135.4,135.5 en 135.6 CdT gevorderd
worden door ieder der betrokken organisaties, zowel voor hun leden als ten aanzien
van zichzelf. Bij een 'algemeen verbindend verklaarde cao' ('extension', zie hierna

31 Soc. 25.1.1968, Bull. civ. V 60.
32 Soc. 14.11.1973, Dr. Soc. 1974, pag. 146.
33   Zie ook M.-L. Morin en F. Teyssier, L'accord cadre, Dr. Soc. 1988, pag. 741-754.
34 Soc. 15.10.1981, Bull. civ. V 793; Soc. 27.6.1979, Dr. ouvr. 1980, pag. 181 e.v.
35 Vgl. Lyon-Caen en Ptlissier, Droit du Travail, a.w., pag. 750-751 en Couturier, Droit du Travail

(2), Les relations collectives de travail, a.w. pag. 467.
36 Soc. 21.6.1967, Bull. civ. IV, 453, pag. 415 en Dr. Soc. 1968, pag. 177; Soc. 5.3.1969, Dr. Soc.

1969, pag. 508.

37    Art. L. 132-8 CdT. Zie ook Soc. 5.3.1969, Bull. civ. V 155, Dr. Soc. 1969, pag. 508 e.v. met noot
van J. Savatier.

38   Art. L. 132-8 CdT. Zie ook Soc. 25.1.1985, Bull. civ. V 49.
39   Art. L. 132-8 CdT.
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par. 3.2.2.7) zijn bij overtreding van cao-verplichtingen soms zelfs strafsancties moge-
lijk.40

3.2.2.6 De ondernemings-cao
41

De bepalingen van de CdT ten aanzien van de ondernemings-cao (de artt. L. 132-18
tot en met L. 132-29 CdT) zijn in 1982 ingevoerd met als argument, dat men het
collectief onderhandelen wilde bevorderen door ook meer prikkels op ondernemings-
niveau in te bouwen. Tot dan toe bestonden in Frankrijk bijna uitsluitend de hiervoor
behandelde Branche-cao's en leidde de ondernemings-cao een kwijnend bestaan.

Tegelijkertijd werd tevens het verbod opgeheven op cao-onderhandelingen in publieke
ondernemingen (art. L  134-1 CdT nieuw).
Hetgeen hierboven is vermeld ten aanzien van cao's in het algemeen, gaat evenzeer
op voor de ondernemings-cao's. Ik behandel hieronder de afwijkende regelingen.

De belangrijkste prikkel voor het onderhandelen op ondernemingsniveau wordt
gevormd door de bepaling (art. L. 132-27 CdT) dat in ondernemingen waar een of
meer'sections syndicales' van representatievevakbondenbestaan (ziehierboven onder
3.2.2.2) jaarlijks door de werkgever onderhandelingen moeten worden gestart over
de 'effectieve salarissen, de effectieve duur en organisatie van de werktijden' (art.
L. 132-27 CdT). De onderhandelingen kunnen gevoerd worden op het niveau van de
onderneming, maar ook op het niveau van een bepaalde vestiging (art. L. 132-19
CdT). De wetgever laat de werkgever daar vrij in. Wel bepaalde de wetgever dat de
onderhandelingsdelegatie van de werknemers gevormd moet worden uit afgevaardigden
van de vakbondsorganisatie binnen de onderneming (art. L. 132-20 Cd'D. Voor de
onderhandelingen dient de werkgever binnen 15 dagen  na een daartoe strekkend
verzoek van een (van de) sections syndicales alle 'sections' in zijn onderneming uit
te nodigen (art. 132-28 CdT); de onderhandelingen leiden hetzij tot een accoord hetzij
tot een proces-verbaal van 'dasaccord.'
Als de onderhandelingen leiden tot een akkoord met niet alle (afgevaardigden van)
sections, zijn de niet-tekenende bonden bevoegd bezwaar te maken tegen de cao.
Voorwaarde daarvoor is dat zij meer dan de helft van de ingeschreven, stemhebbende

personeelsleden vertegenwoordigen (art. L. 132-26 CdT). In de praktijk is dat een
nauwelijks haalbare conditie.

40   Art. L. 153-1, zie Crim. 14.2.1978, D. 1978, IR 384 met noot van J. Ptlissier. Overigens eindigt
bijna ieder boek van de CdT met een aantal stralbedreigingen bij overtreding van de arbeidsrechtelijke
bepalingen, een (onderscheidend) kenmerk van het Franse arbeidsrecht. Het is mij niet bekend of
de strafbedreigingen ook leiden tot een hogere mate van handhaving van het arbeidsrecht. Wei
constateer ik daternogal watgepubliceerde rechtspraak bestaat van de strafrechtelijke ('Crim.') kamer
van het Cour de Cassation.

41 Zie hierover o.a J. Barthtldmy, La ndgociation collective d'entreprise, consensualisme ou formalis-
me?, Dr. Soc. 1988, pag. 401-404; G. Belier, Le double niveau de ntgociation dans les trois Auroux;
un atout pour la politique contractuelle?, Dr. Soc. 1983, pag. 74-79; V.M.A. Rotschild-Souriac, ks
incertitudes juridiques de la ntgociation d'entreprise, Dr. ouvr. 1988, pag. 731.
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Het niet starten van de onderhandelingen door de werkgever is niet alleen civiel
rechtelijk aan te pakken; soms is ook strafrechtelijk ingrijpen mogelijk (zie art. L.
153-2 CdT).

De ondernemings-cao kan (opnieuw) in beginsel slechts gunstiger bedingen bevatten
dan de cao van het hogere niveau, met uitzondering van twee onderdelen:
-     er mag een afwijkende regeling getroffen worden ten aanzien van de salarissen

met dien verstande dat de totale loonsom gelijk blijft (art. L. 132-24 CdT);
-    op het gebied van de werktijden zijn derogerende bepalingen mogelijk (art. L.

212-2 CdT).
De ondernemingscao geldt van rechtswege voor alle personeelsleden van de onderne-

ming (of vestiging).

Uit  onderzoek  van het Ministerie van Arbeid blijkt dat sinds   1982 het aantal  der

ondernemings-cao's een hoge vlucht heeft genomen.  Tot 1990 zouden er jaarlijks
tussen de 5.000 en 6.000 van deze cao's zijn afgesloten.42 Een Franse arbeidsrecht-

deskundige spreekt zelfs over een van de meest belangrijke feiten in de geschiedenis
van de sociale verhoudingen in Frankrijk in de tweede helft van de 20e eeuw.43

3.2.2.7   Uitbreiding van de werkingssfeer van cao's en bindende loonregeling ('exten-
sion'  en  'elargissement')

Veel minder succesvol is een van de Franse pendanten van onze bindende loonrege-
ling, de 6largissement. Ze schijnt maar weinig gebruikt te worden.44 Elargissement

komt erop neer, dat door de Minister van Arbeid een cao bindend wordt opgelegd
in een regio of sector waar (nog) in het geheel geen cao bestaat. Voorwaarde is dat
er geen representatieve werkgevers- of werknemersorganisaties zijn. Ik laat dit
verschijnsel hier verder buiten beschouwing.

45

Extension, die sterk gelijkt op onze algemeen verbindend verklaring, komt meer voor.
Zij strekt ertoe dat in een Branche, resp. regio alle werkgevers en werknemers gebon-
den worden aan de (reeds) bestaande cao. Het besluit tot extension wordt genomen
door de Minister van Arbeid.
Voorwaarde voor extension is dat de cao tot stand gekomen is in een paritaire
commissie van representatieve werkgevers en werkgevers, die door de minister bijeen
wordt geroepen (art. L. 133-1 CdT). Deze commissie adviseert de minister ook over
de extension (art. L. 133-11 CdT). Niet tekenende organisaties kunnen bezwaar maken
tegen de extension; de minister heeft niettemin de bevoegdheid tot extension van de

cao, maar moet hij zijn beslissing in dat geval weI motiveren (ibidem, laatste alinea).

42 Zie Liaisons soc. 1990, 16gis. nr. 6390.
43    Aldus Y. Chalaron, geciteerd in Couturier, Droit du Travail (2), Les relations collectives de travail,

a.w., pag. 484.
44 Couturier, Droit du Travail (2), Les relations collectives de travail, a.w., pag. 495.
45    De betreffende wettelijke bepalingen zijn artt. L. 133-12 tot 133-17 CdT.
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De wet bevat een inhoudelijke lijst van punten die tot een regeling moeten komen
in de cao, alvorens aan extension gedacht kan worden (artt. L.  133-5 en  133-7 CdT).
Ze bevat o.a. een regeling van de vakbondsvriiheid, minimumsalarissen, gelijk-loon-
bepalingen etc. In de praktijk blijkt de lijst geen belemmering en sluiten sociale
partners meer dan eens deelakkoorden.46

Blijkens rechtspraak is de minister niet bevoegd extension te verlenen op zo'n wijze
dat een ofmeer bepalingen van de cao ervan worden uitgesloten. Dat was o.a. gebeurd
met een bepaling in de journalisten-cao waarin voorzien was in een automatisch uit-
treden op 65-jarige (!) leeftijd.47 De inzet gelijkt op de Nederlandse discussie waarbij
de minister, op basis van beleidsoverwegingen, geen avv verleent van hem onwelge-
vallige cao-bepalingen. In Nederland echter is deel-avv echter wel mogelijk.

3.2.2.8 Balans sturing collectieve arbeidsvoorwaarvorming

Op het gebied van sturing van de arbeidsvoorwaarden heeft de Franse overheid in
de marktsector geen directe instrumenten beschikbaar.  In het collectief arbeidsvoor-                 I
waardenvormingsrecht treffen we, net als in Nederland en Duitsland, als meest

verregaande vorm van sturing een pendant aan van onze algemeen verbindend
verklaring, de extension. De mate van sturing is daarmee beperkt; het verbod op
bepalingen die een automatische indexering verbieden, reikt verder, al moet men
daarbij bedenken dat het verschijnsel van de automatische indexering in Frankrijk,
net als te onzent, 'passee' is.

3.3   Stakingsrecht in Frankrijk in de niet op winst gerichte sectoren

Het stakingsrecht in de niet op winst gerichte sector lijkt tot een (rechterlijke) regeling
te zijn gekomen die enigermate vergelijkbaar is met die in Nederland. Er is voor de
G&G-sector, voorzover mij bekend, weinig rechtspraak. Al naar gelang het belang
van de subsector voor met name de gezondheid (denk aan ziekenhuizen) geldt sterker
dat stakende werknemers in ieder geval een minimumservice in stand moeten hou-
den.48
Het leerstuk van de minimumservice geldt al evenzeer in de publieke dienst. Een
algemeen verbod op stakingsactie treft men niet aan voor werknemers in de G&G-
sector.

Een illustratieve uitpraak in dit verband is die van de Conseil d'Bat van 7 januari
1976, waarin het misbruik van recht werd geacht dat een directeur van een voorziening

46 Aldus Lyon-Caen en Ptlissier, Droit du Travail, a.w., pag. 783-784.
47   Soc. 24.4 1986, Dr. Soc. 1986, pag. 460.
48 Zie hierover voorts: Lyon-Caen, Palissier en Supiot, Droit du Travail, a.w., pag 876-878, met name

noot 2 en 3 op pag. 878; Couturier, Droit du Travail (2), Les relations collectives de travail, a.w.,
pag. 390-393; M. Piquemal, Dans le Secteur Public: du service fait A la limitation du droit de grave,
Dr. Ouvrier 1978, pag. 239 c.v.
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met het oog op het handhaven van de minimumdienstverlening tijdens een staking
650 van de in totaal 950 werknemers inroosterde:9

In een circulaire van begin jaren '80 heet het:

'.., d'un service minimum tel qu'il est assurd un dimanche ou un jour farid, a l'occasion d'une action grevis-

te, me semble pouvoir constituer le seuil normal. ,50

3.4   De G&G-sector in Frankrijk nader in beeld

3.4.1    Introductie

De G&G-sector in Frankrijk wordt in de nu volgende paragrafen per hoofdonderdeel
behandeld. Ik begin met een schets van de organen van de sociale zekerheid, die wordt
voorafgegaan door een kort overzicht van opbouw van de Sociale Zekerheid in
Frankrijk.
Vervolgens komen aan de orde de instellingen 'social ou sanitaire A but non lucratif.'
Daarna komen de arbeidsvoorziening, de spoorwegen en de omroepen aan de orde.
De wijze van behandeling zal steeds zijn dat in een eerste deelparagraaf een aantal

feitelijke gegevens over de subsector wordt gegeven; de tweede deelparagraaf
behandelt de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming in de sector.

3.4.2  Organen van sociale zekerheid

3.4.2.1  Korte schets van de organisatie van de sociale zekerheid in Frankrijlk'

Blijkens onderzoek door de Europese Commissie was Nederland binnen de EG nog
in 1989 de grootste 'spender' voor wat betreft de sociale zekerheid met 30,9% van
het bruto nationaal produkt. Denemarken is goede tweede met 29,3%, maar dan al
volgen Duitsland en Frankrijk met resp. 28,3 en 28,2%.S2

De jaarlijkse kosten  van de sociale zekerheid in Frankrijk belopen 1.110 miljard
francs:1 Net als te onzent is een zorg het steeds toenemende bedrag, dat benodigd
is voor de gezondheidszorg. Een publieke discussie over een mini-stelsel zoals die

49     Cons. d'Et. 7.1.1976, Centre hospitalier regional d'Oridans, Lebon pag. 10. Zie ook: Soc.  1.7.1985,
Dr ouvr. 1986,311

50     Circulaire nr. 2 van 4.8.1981, Bulletin Officiel du ministere de la solidarite nationale et de la santd
nr. 81/37.

51 Het onderstaande wordt ontleend aan: Dupeyroux, Droit de la sacurite sociale,  a.w.,  met name pag.

527-574, Jean-Jacques Dupeyroux en X. Pratot, Droit de la stcuritt sociale,  6e dd., Paris  1993, pag.
83-102.

52 Institut National de la Statistique et des Etudes dconomiques (INSEE) et les Services Statistiques
de Ministtres, Annuaire Statistique  de la France 1991-92, Resultats  de 1991, Paris  1992,  pag.  158.

53   Le Monde, 18.5.1994.
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bij ons wel wordt gevoerd, is in Frankrijk nog niet gestart. In de serieuze dagbladpers
is echter een enkele beginnetje waar te nemen.54 De nieuwe president Chirac lijkt
wdl ingrijpende wijzigingen te willen gaan doorvoeren.

In de Franse sociale zekerheid wordt onderscheiden in drie typen risicogebieden:
- Verzekering in verband met gezondheid;
- Verzekering bij ouderdom;
-   Uitkeringen

' familiales.'

De verzekeringen in verband met de gezondheid worden op een drietal niveaus uitge-
voerd:

-     de zgn. caisses primaires, tenminste 66n kas in de in totaal 129 departementen;
het is hun taak verzekerden in te schrijven en prestaties te leveren in verband
met ziekte, moederschap, invaliditeit, ongelukken op het werk en beroepsziekten.
De prestaties bestaan zowel uit uitkeringen, alsook uit prestaties in natura;

-         boven het plaatselijk niveau vinden  we 16 caisses regionales en daarboven  een
Caisse nationale d'assurance maladie (C.N.A.M.). Op het regionaal niveau vindt
o.a. de vaststelling van de bijdragen voor de verzekering bij ongevallen op het
werk plaats. Op het nationale niveau worden o.a. de onderscheiden fondsen
beheerd ten behoeve van de te verlenen prestaties en wordt toezicht gehouden
op de lagere organisaties.

Ten aanzien van de ouderdomsverzekering is er slechts 66n orgaan, te weten de Caisse
Nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salarids (C.N.A.V.), die zowel belast
is met het innen van de bijdragen als met het doen van uitkeringen bij ouderdom en
weduwe(naar)schap.

Voor de uitkeringen
' familiales' bestaan   op het departementale niveau de caisses

d'allocations familiales (C.A.F.), die zowel zorgdragen voor de inschrijving van actie-
ven (werknemers en zelfstandigen) en niet-actieven, die recht hebben op prestaties
'familiales.' Op nationaal niveau is er de Caisse nationale des allocations familiales
(C.N.A.F.), die de fondsen beheert en toezicht houdt op de departementale organisa-
ties. Prestaties 'familiales' zijn o.a. kinderbijslag, vormen van 'onze' bijstand (o.a.
bij alleen met kinderen achterblijven), betaald verlof bij geboorte van een kind, kin-
deroppas thuis etc.

Daarnaast bestaan nog enkele brancheorganisaties, o.a. in de landbouw.

De inning van de bijdragen voor de genoemde verzekeringen en voorzieningen is in
handen van de Unions de recouvrement des cotisations de la Sacuritd sociale et des
allocations familiales (U.R.S.S.A.F.). Delandelijketoezichthouderopdeze activiteiten
heet de Agence centrale des organismes de Sacuritt sociale.

54    Zie de in de vorige noot aangehaalde Le Monde, waarin met name de solidariteitsgedachte en de
hoogte van de bijdrage van de werkgever aan het stelsel ter discussie wordt gesteld.
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Deze 4 'poten' hebben zich voor de werkgeverstaak aaneengesloten tot de nationale
Union des Caisses nationales de sacurita sociale (UCANNS).

De besturen van de Caisses (zowel plaatselijk als nationaal) bestaan vrijwel alle uit
zowel verzekerden, als vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.

Het zijn naar een klassieke uitspraak van de Conseil d'Bat alle privaatrechtelijke
55

organisaties 'de la gestion d'un service public.
,56

Het aantal werknemers  in deze sector  is  van   1970  tot 1985 gestaag gestegen  van
116.122 tot 172.193, een stijging met bijna 50% in  15 jaar. Van  1985 tot heden trad
een (kleine) daling  op  en  wel tot 160.123 einde  1992.  In die periode  is een kleine

verschuiving opgetreden in de verhoudingtussen top-, middenkader en lagerpersoneel.
Die was in 1979 20:75:5 en beliep in 1992 22.66:11.57 Het totaal der personeelskos-

ten blijft steeds 6% ten opzichte van de totale kosten belopen.58

3.4.2.2 Collectieve arbeidsvoorwaardenvorming bij de Caisses
59

Al meteen na de oorlog werd het door de Overheid juist geacht dat de cao van de
Caisses aan goedkeuring van de Staat werd onderworpen. Voor de juridische veranke-

ring daarvan werd aangeknoopt bij de toenmalige algemene regeling voor het toezicht

op de Caisses door de Staat. Dit juridisch anker werd door de Conseil d'Bat legitiem
geoordeeld.60 Als achtergrond van de wens voor dit toezicht werd (en wordt!) aange-

voerd de wens om een evenwichtig financieel beleid te kunnen voeren,61 zodat de
kosten voor de samenleving niet te hoog oplopen.62

55      Over de vraag of het ondernemingen zijn in  de zin van 85 en 86 van het EG-Verdrag: Laigre,  Les

organismes de Sdcuritt sociale sont-ils des entreprises?, a.w., pag. 488-492. De uitspraak van het

Europese  Hof in de zaken C-159/91 en C-160/91  d.d. 17 2.1993  is als bijlage bij het artikel opgeno-
men.  Het Hof meent dat bij uitstek sociale ondememingen als de caisses geen ondememingen zon,
omdat  ze geen winst beogen te maken. Zie hien'oor ook (uitgebreider)  par.  2.63

56 Soc. 23.3.1982, Bull. civ. IV, pag. 202.
57 Gegevens ontleend aan een folder van de UCA!\INS, juin 1993 "Le personnel des organismes de

stcuritd sociale, Structure et evolution 1979 8 1992"
58     Aldus het hoofd personeelszaken van de Caisse Regionale d'assurance in Strasbourg in gesprek met

schrijver op 18.5.1994.
59 Zie hierover V. Soubise, Le droit des conventions collectives dans le secteur sanitaire et social, thase,

Lyon  1993, in het bijzonder pag. 95,188-191, 273 en 308; Despax, Ntgociations, Conventions et
accords collectifs, a.w., pag. 232-236; Y. Chalaron, Ntgociations et accords collectifs d'entreprise.
Pratique sociale, Paris  1990, pag. 8, X. Pretot, L'abrogation de l'agrtment des conventions collectives

applicables au personnel des organismes de Sdcuritt sociale, Dr. Soc. 1992, pag 729-735; J. Barthalt-

my, L'agrement des accords collectifs. Dr. Soc.  1987, pag 623-628; Dupeyroux, Droit de la sdcurita

sociale, a.w., pag 549-550; Conseil d'Et.  18.1.1980,  Dr.  Soc.  1980, pag. 282.
60   Cons. d'Et. 20.3.1959, Ftddration national des employds et cadres, R., pag. 206.
61 Despax, Nagociations, Conventions et accords collectifs, a.w., pag. 232.
62   Barthditmy, L'agrdment des accords collectifs, a.w., pag. 624.
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Sinds 1967 bestond voor de subsector van de Caisses een uitdrukkelijke regeling die
erin voorzag dat cao's goedkeuring behoefden van de minister die de sociale zekerheid
in zijn portefeuille heeft.63
Art. 63 daarvan luidde:

'Les dispositions des conventions collectives concemant le personel des organisations de securitt sociale
etleurs avenants ne prennenteffet qu'aprts avoir re u l'agrtment du ministre chargt de la securitt sociale.'

Inmiddels is op 13 november 1982 voor deze regeling een wetsartikel in de plaats
gekomen en wel art. L 123-1 CSS, luidende:

'... les conditions de travail du personel des organismes ... sont fixtes par conventions collectives de tra-
vail... Toutefois les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'avoir re u l'agrdment
de l'autoritt compttente de l'Etat.'

Precieze lezing van de beide teksten leert dat er (tenminste) een op het oog niet
onbelangrijke verandering heeft plaatsgevonden. Immers, anders dan de oude regeling
bepaalt art. L. 123-1 CSS dat arbeidsvoorwaarden van het personeel van de Caisses
in de vorm van een cao vastgelegd moeten worden. Omdat de cao de basis was en
is voor de vaststelling van de premies64, zal deze andersluidende redactie in de prak-
tijk geen gevolgen hebben. Bovendien is op de regeling geen sanctie gesteld. Toch
is het in het licht van conclusies omtrent een gewenste organisatie van de collectieve
arbeidsvoorwaardenvorming in de G&G-sector van belang vast te stellen dat in deze
sector in Frankrijk door de net vermelde redactie van art. 123-1 CSS een feitelijke
plicht tot collectief onderhandelen bestaat, die voorwaarde is voor uiteindelijke finan-
ciering van arbeidsvoorwaarden.

In beide regelingen vervolgens is de constructie dat de cao pas rechtskracht verkrijgt,
als de goedkeuring van de minister is ontvangen.

65

De vermelde goedkeuringsbevoegdheid van de minister leidt tot vragen waarvan een
aantal ook in de rechtspraak aan de orde is gekomen.
De bevoegdheid van de minister is niet geclausuleerd; hijkan derhalve b.v. aanvoeren
dat hij de cao 'te duur' vindt. M.a.w. de minister is volledig bevoegd om de cao op
zijn doelmatigheid te toetsen. Wel is hij gebonden aan de algemene rechtsbeginselen
waar iedere overheidsbeslissing aan getoetst kan worden.
-      de beslissing dient op zijn wetmatigheid getoetst te worden; zo zal hij de voorge-

schreven procedures moeten volgen (in de volgende paragrafen zullen we zien
dat hij bij de cao's voor niet op winst gerichte instellingen bij een voorgenomen

63   Ordonnance van 21.8.1967.
64 Vgl. Section Permanente, 17.11.1967, Sanatorium des enfants de Neufmoutier-en-Brie, geciteerd in:

P. Coudurier, M. Denis-Linton en D. Tabuteau, Dotation globale et prix de journte, Paris 1990, pag.
57; zie ook pag. 58, Section Permanente 6.4.1970, Etablissement madical de la Teppe,

65      In de volgende paragrafen overcao's in de nietop winst gerichte sectoren (zoals hetziekenhuiswezen)
luidt de redactic van hetbetreffende artikel: 'Les conventions ... ne prennent effect qu'apres agrdment
donnt par le ministre ...'.
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weigering tot goedkeuring eerst nog partijen moet horen), mag hij zijn bevoegd-

heid niet onjuist delegeren etc.;
-    Hij mag geen misbruik van bevoegdheid plegen.
In de vele jurisprudentie rond de goedkeuring komt een aantal casus aan de orde:
-      De minister mag terugkomen op een eerder besluit tot goedkeuring van een cao,

mits hij dat motiveert en daaraan ten grondslag liggen veranderingen in het recht
of veranderingen in de feiten; het terugkomen mag niet verder terug gaan dan
het moment waarop hij zijn bevoegdheid tot goedkeuring verkreeg;

66

-      Hij moet zijn goedkeuring weigeren of niet; hij heeft niet de bevoegdheid aan
sommige bepalingen zijn goedkeuring te onthouden;67

-    Hij is gebonden aan zijn eerdere mededelingen dat hij voornemens is een cao
goed te keuren als zij binnen een aangekondigde marge van verbetering van
arbeidsvoorwaarden blijft;68

- Evenzeer lijkt de minister ook geen goedkeuring voor bepaalde tijd te mogen
geven,

69

-     De aangevoerde motieven moeten juist zijn;
-      Niet juist was de stelling van de minister dat gestaakte dagen niet doorbetaald

mogen worden; 70

-    Evenzeer was de minister niet bevoegd tot niet-goedkeuring van een onderne-

mings-cao van een afzonderlijke Caisse met als argument dat het niet geoorloofd
was dat die voorzag in hogere lonen dan de 'gewone' cao voor Caisses: de
minister kon die situatie wel onjuist achten, maar dat nam niet weg dat de situatie

op zichzelf rechtmatig was.

De goedkeuringsbevoegdheid van de minister neemt niet weg, dat de Caisses ook

gewone privaatrechtelijke relaties onderhouden met hun personeel, die b.v. kunnen

opleveren dat zich een gebruik gevestigd heeft dat personeel boven-cao aanspraken
biedt. In een berecht geval bestond een dergelijke gewoonte reeds jaren. Daardoor
hield het personeel jegens de Caisse recht op deze uitkering.

71

Evenmin sluit de goedkeuringsbevoegdheid van de minister uit, dat de werkgever(s)
civielrechtelijk gebonden zijn aan de gesloten cao, als zij die aangegaan zijn in de
wetenschap dat zij er geen goedkeuring voor zouden krijgen.72 Zij laat immers ook
onverlet dat de Caisses besluit de cao te financieren uit eigen middelen. 73

Voor de vraag of de genoemde goedkeuringsbevoegdheid in strijd is met de vrijheid
van collectief onderhandelen, verwijs ik naar par. 3.5 en 6.6.2.5 van dit boek.

66      Cons. d'Et. 11.2.1992, Dr. Soc.  1992, pag. 735, met noot van X. Prdtot. Zie over dit arrest ook: Sou-

bise, Le droit des conventions collectives dans le secteur sanitaire et social, a.w., pag. 254-256.
67   Cons. d'Et. 18.1.1980, Dr. Soc. 1985,285.
68     Zie R. Chapus, Droit administratif gdndral, 6e td., Paris 1992, pag. 854, nr. 1074, pag. 774.

69       Soubise, Le droit des conventions collectives dans le secteur sanitaire et social,  a.w.,  pag.  264-265.
70 Travail social Actualitds, nr. 264 van 21.4.1989, pag. 9,
71 Soc. 22.1.1991, RTDSS 1991, pag  322; zie ook Soc. 7.12.1993, D. 17.11  1994, pag. 559 e.v. met

noot van V. Soubise.
72 Aldus Barthtldmy, L'agrdment des accords collectifs, a.w., pag. 627, met instcmmingook aangehaald

door Soubise, 6 droit des conventions collectives dans k secteur sanitaire et social, a.w., pag. 279.
73    Barthtltmy, L'agrement des accords collectifs, a.w., pag. 627.
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3.4.3   Arbeidsvoorziening

3.4.3.1 Werkloosheid en arbeidsvoorziening
74

Een beschrijving van het werkloosheidsuitkeringsregime in Frankrijk moet geplaatst
worden tegen een achtergrond van een zich steeds wijzigend systeem. Wat vooralsnog
lijkt te blijven is een zekere tweeledigheid. Enerzijds kent men het door werkgevers
en werknemers gefinancierde systeem van een inkomensverzekering in geval van
werkloosheid, dat berust op de CdT en wel de artt. L. 351-3 tot en met 351-8 CdT.
Daarnaast kent men het regime van de 'solidariteit', dat door de Staat wordt gefinan-
cierd en overigens in veel lagere uitkeringen voorziet dan het eerstgenoemde systeem
(artt. L. 351-9 tot en met 351-11 CdT).

Het verzekeringssysteem berust weliswaar op de wet, maar heeft als grote bijzonder-
heid dat het zijn basis heeft in nationale conventies terzake van de representatieve
werkgevers- en werknemersorganisaties. Blijven de sociale partners in gebreke bij
het sluiten van dergelijke akkoorden dan wordt terzake een decreet afgekondigd door
de Conseil d'Etat (art. L. 351-83e alinea CdT).

Het systeem kent twee loketten:
-       het Agencenationalepour l'emploi (A.N.P.E.) dat vestigingen heeft opplaatselijk

niveau, departementaal en landelijk niveau (de Direction Generale te Parijs). Het
A.N.P.E. wordt bestuurd door representatieve organisaties van werkgevers,
werknemers en de Staat.

Het A.N.P.E. vervult de ons van het RBA bekende functies: inschrijving van de
werkzoekendeenbemiddeling omtrent arbeidsplaatsen. Met de Staat worden inmiddels
contracten over de door de instellingen te behalen prestaties gesloten, de Contrats de
Progrds.
Het A.N.P.E. heeft in totaal 12.000 functionarissen in dienst, die ambtenaar zijn en
dus niet onder der G&G-sector vallen.
-    de Assedic (Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce), zoals

de plaatselijke vestigingen worden genoemd, met als nationaal orgaan de
U.N.E.D.I.C. (deUnion nationalepour l'emploi dans l'industrie et lecommerce).

Hier werken in totaal 12.500 werknemers. Deze instituties worden paritair bestuurd
door de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers.
De privaatrechtelijke instellingen hebben tot taak enerzijds om de bijdragen te
incasseren; anderzijds tot het doen van de uitkeringen op basis van de bovenvermelde
Conventions.

74       Zie hierover: Dupeyroux, Droit de la sdcuritt sociale,  12e ed., Paris,  1993, pag. 799-877; Dupeyroux
en Prdtot, Droit de  la sdcuritt  sociale,  6e dd., Paris  1993, pag. 136-144; F. Pennings, Benefits  of
Doubt; A Comparative Study of the Legal Aspects of Employment and Unemployment Schemes in
Great Britain, Germany, France and the Netherlands, diss, Deventer 1990, pag. 189-292.
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3.4.3,2  Collectieve arbeidsvoorwaardenvorming bij de arbeidsvoorziening en werkloos-
heidsfondsen

De functionarissen bij de A.N.P.E. zijn ambtenaren en hun collectieve arbeidsvoor-
waardenvorming laat ik hier dus buiten beschouwing.
Anders ligt dat bij de U.N.E.D.I.C.  en de Assedic. Deze privaatrechtelijke instellingen
voeren een cao uit, waarin de overheid alleen als inbreng heeft, dat zij algemeen
verbindend wordt verklaard. De rechtspositie van de werknemers bij deze instellingen
is gebaseerd op een eigen cao. In de visie van de overheid is de uitvoering van de
werkloosheidsregelingen in zo'n mate een zaak van sociale partners, dat zij zich niet
mengt in de arbeidsvoorwaardenvorming van het aldaar werkzame personeel.

3.4.4  Etablissements et services a caractire social ou sanitaire a but non lucratif

3.4.4.1 Niet op winst gerichte subsectoren in beel&5

De geschiedenis van de niet op winst gerichte sectoren in Frankrijk gelijkt sterk op
die van Nederland zoals die in Hoofdstuk 2 van dit boek is weergegeven. We volstaan
hier derhalve met een enkele pennestreek.
De sociale sector in Frankrijk is ontstaan vanuit de charitas en al in de vorige eeuw
gestart door de kerken en heeft haar wortels reeds in de eeuwen daarvoor. Nog steeds
treft men actieve religieuzen onder het personeel aan. Na de Tweede Wereldoorlog
vindt professionalisering in de sectorplaats, neemt het aantal arbeidsplaaisen spectacu-
lair toe en biedt de sector de ook in Nederland bekende lappendeken van activiteiten.
Aan het eind van de jaren '60 is de sociale sector ook hier verregaand geradicaliseerd,
terwijl onder aanhoudende druk vanbezuinigingenthans deprofessionele kundigheden
worden benadrukt.76

In de huidige 'secteur sanitaire et social', die onder de werkingssfeer valt van het in
de volgende paragraaf te behandelen art. 16 van de Wet van 30 juni 1975, zijn
ongeveer 500.000 personen werkzaam.77 Dat aantal is bijna hetzelfde als dat voor

75 Zie hierover onder meer A. Alfandari, Action et Aide sociales, 4e dd., Paris 1989; J. lon en J.-P.
Tricart Les travailleurs sociaux, Paris 1987; Les travailleurs sociaux, Revue de I'dconomie sociale
(spec.) sept. 1988 en mars 1989; A. Thdvenet en J. Desigaux, Les travailleurs sociaux, 2e dd., Paris

1991; J. Tymen  en H. Nogues, Action sociale et Dtcentralisation, Paris   1989; A Thevenet,  Les
travailleurs sociaux, 20 ans apres, Revue fran aise des affaires sociales avril-juin 1988; D. Ceccaldi,
Les Institutions sanitaires et sociales, Paris  1993; R. Briet en M. Guillaume, L'harmonisation des
systemes de financement de l'hospitalisation publique et privde, Rapport au Ministere de Solidaritt,
de la Santd et de la Protection sociale, 1.G.A.S. nr. CO03-89076, Paris 1989; A. Lavagne, La condition

juridique du personel non mddical des dtablissements du secteur privt, Revue trimestrielle de droit
sanitaire et social 1974, pag. 141-147; Les travailleurs sociaux, Revue de droit sanitaire et sociale

(spec.)  1993, pag. 605-766; L'hospitalisation prived, Revue de droit sanitaire et sociale (spec.)  1990,
pag. 455-594.

76 Les travailleurs sociaux, Revue de droit sanitaire et sociale (spec.), a.w., pag. 606-607.
77   V. Soubise, noot onder Cour de Cassation 7.12.1993, D. 1994, pag. 560.
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de gehele G&G-sector in ons land. Het aantal inwoners van Frankrijk beloopt echter
ongeveer 58 miljoen.
Het getal van 500.000 voor de sector lijkt erg laag voor een toch evenzeer hoog
ontwikkeld land als Frankrijk. Bij het getal van 500.000 voor de sector sanitaire et
social, dient men echter enerzijds te bedenken, dat in de grootste subsector, het
Ziekenhuiswezen, in Frankrijk voor het overgrote deel in staatshanden is: het totaal
aantal bijvoorbeeld van niet-medisch personeel in ziekenhuizen in Frankrijk (d.w.z.
van administratieft/m verplegend) beliep eind 1993 903.174 personen. Van dat aantal
was ruim 665.000 in dienst van een publiek ziekenhuis (ambtenaren, derhalve) en
238.000 in dienst van priva ziekenhuizen. Onder die laatste groep vallen ook de op
winst gerichte.

78

Anderzijds: het begrip'secteur sanitaire et social' ziet op een veel meer beperkte groep
dan het begrip G&G-sector, zoals ik dat gedefinieerd heb ik Hoofdstuk 1 (par. 4) van
dit boek. Daaronder vielen alle privaatrechtelijke instituten die werkzaam waren in
het algemeen belang en derhalve voor het grootste deel inkomen uit subsidies of door
de overheid vastgestelde bijdragen ontvangen. Bij het begrip secteur sanitaire et social
gaat het 'slechts' om wat wij het geheel van de zorgsector noemen, te weten de
welzijnssector en de ziekenhuissector met de daaraan verwante instellingen. Het (Fra-
nse) getal van 500.000 personeelsleden dient men dan ook waarschijnlijk (tenminste)
te verdubbelen, als men het aantal tot de gehele G&G-sector behorende werknemers
wil becij feren. De in de vorige paragraafvermelde werknemers bij de Caisses, zomede
de werknemers in de de volgende paragrafen te behandelen subsectoren zouden dan
meegerekendmoeten worden. Ter vermijding van iedermisverstand gebruik ikdaarom
in deze en de volgende paragraaf uitsluitend de term secteur sanitaire en social.

Van de ongeveer ongeveer 500.000 werknemers in de sector is ruim 100.00 werkzaam
in het niet op winst gerichte deel van de particuliere ziekenhuissector,79 ruim 15.000
in de (particuliere) psychiatrie,80 ruim 45.000 in instellingen voor gehandicaptenzorg
voor jongeren en adolescenten,  mim 18.000 in instellingen voor gehandicaptenzorg
voor volwassenen,82 en ruim 35.000 in bejaardenhuizen.83 De overigen zijn wer-
kzaam in de 'action sociale' (opbouwwerk, cultureel werk etc.), de thuiszorg etc.

Sleutelbegrippen in het huidig tijdsgewricht zijn kostenbesparing en -sinds 1983-
decentralisatie, waarbij de geldmiddelen voor de sector steeds meer op een zo laag

78 Zie Ministtre des affaires sociales, de la santa et de la ville, Annuaires des statistiques sanitaires et
sociales 1995, Paris 1995, pag. 139-141.

79 Zie Ministare des affaires sociales, de la santd et de la ville, documents statistiques, Les Etablis-
sements d'hospitalisation privts en 1992, Paris, juni  1994,  pag.  43,  63,  87 en  112.

80     Ministdre des affaires sociales, de la santa et de la ville, documents statistiques, Les Etablissements
d'hospitalisation privds en 1992, a.w., pag. 197.

81      Ministtre des affaires sociales, de la santd et de la ville, documents statistiques, Les Etablissements
et services en faveur des enfants et adolescents handicapts 1992, Paris 1992, pag. 46.

82     Ministtre des affaircs sociales, de la santd et de la ville, documents statistiques, Les Etablissements
et services en faveur des adults handicapts au ler janvier 1992, Paris decembre  1994.

83     Ministere des affaires sociales, de la santd et de la ville, documents statistiques, Les Iltablissements
d'herbergement pour personnes Agdes, Paris septembre 1994, pag. 85.
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mogelijk bestuurlijk niveau worden toebedeeld. De gedachte was de ook in Nederland
niet onbekende overweging dat de lagere bestuurslaag beter kan afwegen wat de noden
ter plaatse zijn en eveneens beter in controle kan voorzien dan de centrale. 84

We onderscheiden in de secteur sanitaire et social een aantal hoofdactiviteiten:
-   de medische zorg, waaronder tevens te begrijpen de (al dan niet intramurale)

psychiatrische zorg;
-    de zorg voor ouderen, al dan niet residentieel;
-    de zorg voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten, al dan niet residentieel;
-   zorg voor kinderen;

-      zorg voor daklozen en personen die anderszins in een moeilijke positie verkeren.

Voor al deze activiteiten geldt dat zij door de overheid worden gefinancierd als zij
aan doordie overheidgesteldekwaliteitseisen voldoen. Voorbijnaiedere sectorbestaat
een Ddcret dat de te stellen opleidingseisen bevat:5 Zonder toestemming van de over-

heid mogen niet op winst gerichte projecten niet gestart worden.86

3.4.4.2 Collectieve arbeidsvoorwaardenvorming in de secteur sanitaire et sociaF

In de secteur sanitaire et social bestaan ruim honderd cao's, waarvan het overgrote
deel Branche-cao is. Veel van de hierna te noemen cao's hebben een werkingssfeer

die groter is dan uitsluitend b.v. het ziekenhuiswezen. Vaak omvat die ook de
aanpalende subsectoren.
Met name aan werkgeverskant opereert een groot aantal organisaties, die eenzelfde,
brede werkingssfeer hebben en die in wezen onderling concurreren. In de secteur
sanitaire en social is dan ook vrijwel geen enkele cao te vinden die voorwerp was
van extension:8 Alleen al uit een oogpunt van overlapping van werkingssfeer lijkt
extension onmogelijk.

Inmiddels  is  op  11  oktober  1993  een aantal grotere werkgeversorganisaties  een

samenwerkingsverband aangegaan onder de naam UNIFED. Deze staat voor: Union
des Faddrations et Syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratifdu secteur sani-
taire, medico-social et social, waarin in totaal 8.000 werkgevers worden overkoepeld
met in totaal 325.000 werknemers. Doel van de unie is niet het komen tot dan orga-

84 Zie Tymen en Nogues, Action sociale et Ddcentralisation, a.w., alsook A. Thdvenet, L'aide sociale

aujourd'hui aprts la dtcentralisation, 10e td., Paris 1994, pag. 38-45.
85   Zie Les travailleurs sociaux, Revue de droit sanitaire et sociale (spec.) 1993, pag. 670-689.
86 Wet 30.6.1975, J.O. 1.7.1975, art. 8.
87 Zie hierover Despax, Ntgociations, Conventions et accords collectifs, a.w., 234-235; Chalaron,

Ntgociations et accords collectifs d'entreprise, a.w., pag. 8; Barthtlemy, L'agrtment des accords

collectifs, a.w.; Soubise, Le droit des conventions collectives dans le secteur sanitaire et social, a.w.
88     Soubise, Le droit des conventions collectives dans le secteur sanitaire et social, a.w., pag. 103-117,

met name pag. 108-110.
89     De hierna volgende gegevens zijn ontleend aan een folder, die mij werd verstrekt door de directeur

van cen van de grote leden van die Union, de FEHAP die in het navolgende nog aan de orde komt
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nisatie maar het organiseren van gezamenlijke belangenbehartiging o.a. richting
overheid.

Instellingen die actief zijn  in de secteur sanitaire et social kiezen doorgaans voor lid-
maatschap van een van de werkgeversorganisaties en (dus) ook voor de cao die door
die organisatie wordt afgesloten.90 Zoals ik verderop in dit hoofdstuk zal laten zien,
voorziet een goedgekeurde cao in een garantie van uitbetaling van de arbeidsvoorwaar-
den. In de 'wandeling' heet een cao naar zijn eerste jaar van tot standkomen.

Van de belangrijke cao's in de secteur sanitaire et social vermeld ik hier:91
-     de grootste nationale cao in o.a. het ziekenhuiswezen en de thuiszorg, die sin(is

1951 bestaat en voor het moment 135.000 werknemers omvat in 1.550 instellin-
gen. Daarvan opereert 36% uitsluitend in de ziekenhuissfeer, 26% in bejaarden-
huizen, 22% in tehuizen voor gehandicapte kinderen  en  16% in die voor gehan-

dicapte volwassenen. Zij is afgesloten door een werkgeverskant de FEHAP, de
Faddration des Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privds A but non
lucratif te Parijs;

-    de nationale cao voor instellingen die aan kankerbestrijding doen, die sinds 1
januari 1971 bestaat en 13.000 werknemers omvat in ongeveer 20 instellingen;

-      de nationale cao voor instellingen voor thuiszorg, waarvan de eerste dateert van
1951; inmiddels is die opgesplitst in een aantal deel-cao's. Een daarvan beslaat
de sector van de gezinshulp, 7.500 personeelsleden (met name werk(st)ers) en
een cao sinds 1970. Daarnaast bestaat  er  een  cao  voor de werkers  in  de  (ook)
meer medisch gerichte thuiszorg, die 80.000 personeelsleden omvat en sinds  1983
een eigen cao heeft. Net als in Nederland is en discussie gaande om de twee
werksoorten ineen te schuiven;

-         de nationale cao voor hulp aan kinderen, die dateert van  1965 en 6.000 medewer-
kers omvat;

-     de nationale cao voor met name onaangepaste en gehandicapte mensen dateert
van 1966 en omvat 140.000 medewerkers verdeeld over 3.160 instellingen;

-     de nationale cao voor het werk voor thuislozen en resocialisatie van ex-gedeti-
neerden dateert van 1976;

-      ook is een belangrijke cao die van het Franse Rode Kruis, dat net als in Duitsland
(zie par. 4.3.2.1) een groot aantal medisch-sociale instellingen beheert. Deze cao
is  in  1986 tot stand gekomen en omvat 15.000 gesalarieerden.

Naast deze 'grote' nationale cao's bestaat er nog een zeer groot aantal cao's -naar
schatting honderden'2- die minder 'groot' zijn, waaronder een groot aantal onderne-
mings-cao's.

90 Zie Soubise, Le droit des conventions collectives dans le secteur sanitaire et social, a.w., pag. 297.
91    De nu volgende gegevens zijn ontleend aan Soubise, Le droit des conventions collectives dans le

secteur sanitaire et social, a.w., pag. 93-101.
92 Zie Soubise, Le droit des conventions collectives dans le secteur sanitaire et social, a.w., pag. 241.
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3.4.4.2.1    Financiering  arbeidsvoorwaarden  in secteur  sanitaire  et  social  tot  1975

Financiering  van de arbeidsvoorwaarden  in de secteur sanitaire et social  tot   1975

geschiedde op basis van de vaststelling door de prefecten in de departementen van
de toepasselijke tarieven. Aanvankelijk was er op dat punt alleen een regeling voor
de ziekenhuizen93, waarvan art. 34 bepaalde dat de prefect bevoegd was voorzienin-
gen voor door ziekenhuizen opgevoerde kosten 'abusif te verklaren. Dan werden ze
niet gefinancierd.
In 1961 kwam vervolgens een ddcret94 tot stand met betrekking tot de vaststelling
van de dagprijzen van instellingen 'h caracttre social' dat bepaalde dat de prefect de
beslissingen nam ten aanzien van de beslissing tot financiering en kon bepalen dat
opgevoerde kosten 'abusif waren. De prefect was slechts gehouden tot financiering
van arbeidskosten die gebaseerd waren op een cao 'ttendue' dan wel van een cao,
die bij de erkenning van de instelling als toepasselijke cao was aangewezen.
Aldus had de financiele situatie van instellingen een drietal hoofdkenmerken:
-      de prefect was de spil voor wat betreft de financiering van arbeidsvoorwaarden;
-       de prefect was ten overstaan van de instellingen slechts gehouden tot financiering

van cao's die 'ttendues' waren; anderszins hadden instellingen geen aanspraken
op basis van tot stand gekomen cao's of iao's;

-    de centrale overheid had geen greep op de geldstromen in de richting van de
instellingen.

In  1975 komt vervolgens de eerste wet tot stand die de collectieve arbeidsvoorwaar-
denvorming in de secteur sanitaire et social reguleert. In de nu volgende paragraaf
geef ik in hoofdlijnen de parlementaire geschiedenis weer. Daarin komt ook de
wijziging aan de orde die noodzakelijk werd als gevolg van het decentralisatie-project
dat de Franse overheid medio jaren '80 doorvoerde. In par. 3.4.4.2.3 wordt de huidige
wetstekst behandeld.

933.4.4.2.2   De wet van 1975,  Loirelative auxinstitutions socialeset midico-sociales,
de gevolgen van  de  decentralisatiewetgeving van  1983,  introductie

Tijdens de kamerbehandeling van de wet van 1975 relative aux institutions sociales
et mddico-sociales, in een periode van opkomende recessie, was een kernpunt dat de
overheid gseep wilde krijgen op de geldstromen, die naar de instellingen gingen.

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector onderhandelden volgens de
betrokken staatssecretaris zonder voldoende verantwoordelijksheidsbesef:

93    Dkret nr. 58.1202 van 11.12.1958.
94   Ddcret van 3.1.1961, zoals gewijzigd bij dtcret van 29.12.1966. Zie Coudurier, Denis-Linton en

Tabuteau, Dotation globale et prix de journte, a.w., pag. 65 en 66; zie voorts Soubise, Le droit des
conventions collectives dans le secteur sanitaire et social, a.w., pag. 192 en 193.

95    Wet van 30.6.1975, J.O. 1975,6604 e.v.
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'Lorsqu'un entrepreneurordinaire nagocie uneconvention collective, ilengage saresponsabilita, sa fortune,

ses biens. 11 peut se trouver, en cas de raglement judiciaire ou de liquidation de biens, en prison et perdre
sa chemise. Il n'en est pas de meme torsqu'on engage non pas ses deniers personels, mais ceux de 1'1 tat,

des collectvitds publiques ou de la Sdcuritd Sociale. Tel est le cas.
,96

De prefect moest in tweeerlei opzicht gebonden worden: enerzijds diende hij niet meer
middelen te fiatteren dan goedgekeurde cao's; anderzijds diende hij vervolgens
gehouden te zijn de centraal goedgekeurde cao's te fiatteren. Anders zouden er
onterechte tekorten ontstaan:

'Lorsque le prix dejourn& ne prend pas compte les augmentations rdsultantde l'application de conventions

collective, il se cree un ddficit qui est pris en charge les anndes suivantes ,97

Die tekorten zouden vervolgens nog jaren van invloed kunnen zijn op het budget van
de instelling.

Voorts diende er zoveel mogelijk pariteit te komen tussen de arbeidsvoorwaarden van
ambtenaren en werknemers in de secteur sanitaire et social en tussen die van instellin-
gen in die sector onderling. De staatssecretaris haalde in dat verband het voorbeeld
aan van een directrice van een kindertehuis, die zelfs meer zou verdienen dan de
directeur 'Action Sanitaire et Sociale' van het departement:

'Ce n'est pas raisonnable. On aboutit, ntgociations aprts ntgociations, A des glissements invraisembables
et, par contrccoup, on arrive d deshabiller completement le secteur public, qui est tenu par des regles
normale de la fonction publique.

,98

De staatssecretaris heeft vermoedelijk overdreven waar hij stelde dat de publieke sector

'uitgekleed' zou raken; de kern lijkt de gedachte omtrent de relatieve vrijheid tot
vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de betrokken sector. Daarbij is overigens
een kanttekening, dat het al dan niet royaal zijn van het budget afhankelijk was van
de betrokken prefect.

Mediojaren '80 kende Frankrijk, net alsNederland, zijn decentralisatiegolf Ingevolge
de Wet van 22 juli 1983 kwamen op het gebied van de welzijnszorg toen globale
bepalingen tot stand die niet scherp de bevoegdheden tussen het staats- en het
departementale niveau afbakenden. Bepaald werd dat de prefecten een uiteindelijk
bepalende rol zouden spelen bij de vaststelling van de budgetten van de instellingen.
Opnieuw deed zich daardoor het probleem voor dat dezen bij hun financieringsbelis-
singen niet gebonden waren aan de inhoud van goedgekeurde cao's. Niettegenstaande
deze ontwikkeling wilde de staat het regionale niveau enige zeggenschap bieden rond

de goedkeuring van cao's. In verband daarmee werd o.a. een tweetal leden uit regio's
opgenomen in de commissie die de minister moet raadplegen alvorens een cao goed
of af te keuren (zie hierna par. 3.4.4.2.3). Als gevolg daarvan werd de kern van de

96   J.0. Stnat, zitting van 7.11.1974, pag. 1645.
97   J.0. Assemblde Nationale, zitting van 17.4.1975, pag. 1819.
98   J.O. StnaL zitting van 7 11.1974, pag. 1646.

104



wet vati  1975, art. 16, gewijzigd en dusdanig aangepast dat (weer) duidelijk werd dat
ook de prefecten bij hun financieringsbeslissingen gebonden waren aan de inhoud van
goedgekeurde cao's.

99

3.4.4.2.3  Art. 16 Wet van 30 juli 1975

Beheersing van de kosten van arbeidsvoorwaarden staat zo in Frankrijk centraal in
het overheidsbeleid ten aanzien van de secteur sanitaire et social. Daartoe werd een
wettelijk kader ontwikkeld, waarvan de kern (nog steeds) is dat overeengekomen cao's
goedkeuring behoeven van de betrokken minister(s), alvorens rechtskracht te krijgen.
Het verschijnsel van de goedkeuring zelf kwam reeds aan de orde in par. 3.4.2.2.  Ik
verwijs naar die paragraaf voor het rechtskarakter ervan. Hieronder komt aan de orde
het specifieke wettelijke instrumentarium in verband met de arbeidsvoorwaardenvor-
ming in deze secteur sanitaire et social.

Men heeft in Frankrijk net als in Nederland tijdens de TWACS en de WAGGS (zie
Hoofdstuk 5 van dit boek) voor een omvattende wettelijke begripsomschrijving geko-
zen, die men echter -anders dan in Nederland- niet liet volgen door een lijst van
aangewezen instellingen. In Nederland achtte de wetgever zo'n lijst nodig, omdat hij
bevreesd was discussie met instellingen te krijgen over het al dan niet van toepassing
zijn van de wet op de instelling. In Frankrijk leefde die gedachte kennelijk niet en
volstond men met een algemene omschrijving.

De kern van het beheersingsinstrument vormt art. 16"0 van de Wet van 30 juni
1975, 'relative aux institutions sociales et medico-sociales.' Het artikel luidt na
wijziging in 1986: 1

'Les conventions collectives de travail... applicables aux salarids des dtablissements ou services A caracttre
social ou sanitaire A but non lucratif, dont les dtpenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions
Idgislatives ou rdglementaires, supporties, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des
personnes morales de droit public, soit par des organismes de sacuritd sociale, ne prennent effet, qu'apres
agrdment donnd par le ministre compttentaprts avis d'une commission oil sontreprdsentds des dlus locaux
et dans les conditions fixtes par voie rdglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autoriWs

compdtcntes pour fixer la tarification. ,102

99    Wet nr. 86-17, d d. 6.1.1986
100 Zie hierover zeer uitgebreid Soubise, Le droit des conventions collectives dans le secteur sanitaire

et social, a.w., pag. 219-240.
101    De Wet van 30 juni 1975, J.O. 1975, 1.7.1975, pag. 6604 e.v., in werking getreden krachtens Ddcret

nr. 77-1113 van 30 september 1977 (J.O. 2.10.1977) zoals gewijzigd bij Wet6 januari 1986, nr. 86.-
17.

102  Tot dan toe luidde het:
"Les conventions collectives de travail et accords de retraite applicables aux salarits des ttablisse-
ments et services A caracttre social ou sanitaire d but non lucratif, dont les dtpenses de fonctionne-
mint sont, en vertu des dispositions Idgislatives ou rdglementaires, supporttes, en tout ou en partie,
directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soi par des organismes
de sdcuritt sociale, ne prennent effet qu' aprds agrdment donna selon des modalites fixtes par voie
rdglementaire." Naast technische verandering (uitbreiding van het aantal mogelijke collectieve
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De begripsomschrijving bevat vrijwel alle elementen die we ook in hoofdstuk 5 inzake
de TWACS en WAGGS zullen zien.
We zien hier:
-      de instellingen dienen een sociaal of op gezondheid gericht karakter te hebben

en niet gericht te zijn op winst;
-   de kosten worden geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, hetzij door een

publiekrechtelijke rechtspersoon, hetzij door organen van de sdcuritd sociale
voldaan.

De beide elementen spreken, m.i., voor zichzelf.

Daarnaast echter is, anders dan in de begripsbepalingen van TWACS en WAGGS,
een kernpunt dat de financiering van de instelling moet berusten op een wettelijke
of 'raglementaire' basis. Als gevolg daarvan vallen instellingen die slechts met
subsidies worden gefinancierd en niet zo'n basis hebben, niet onder de begripsbepa-
ling. Ook al passen zij een goedgekeurde cao toe, dan nog hebben zijn geen aanspraak
op financiering ervan. 103

Essentieel is de slotzin van art. 16, waarin wordt bepaald dat de cao ook basis voor
de tariefstelling is. Hieronder wordt ook begrepen de financiering van instellingen
bij wijze van subsidie.
Een enkele maal wordt boven het plafond van de goedgekeurde cao gefinancierd. De
instellingmoet alsdan speciale omstandigheden aanvoeren die afwijking (naarboven!)
rechtvaardigen. Uit onderzoek van de rechtspraak van de Section Permanente du
Conseil Superieur de l'Aide Sociale, die terzake van financieringsbeslissingen als
beroepsorgaan functioneert, blijkt dat een beroep op dergelijke omstandigheden (tot
1990) slechts in een tweetal gepubliceerde gevallen werd gehonoreerd.'04

De gegarandeerde financiering van een goedgekeurde cao maakt, dat het voor
werkgevers, die onder de begripsomschrijving van de art. 16 vallen, aantrekkelijk is
om georganiseerd te zijn in een werkgeversvereniging. De organisatiegraad aan
werkgeverskant in de secteur sanitaire et social is dan ook hoog. Anders dan in de
marktsector hebben cao-regelingen in deze sector dan ook vermoedelijk een dekking

105

van bijna 98% van de arbeidsverhoudingen.
In het geval dat een instelling een subsidie verzoek dan wel verzoek om vaststelling
van de dagprijs niet stoelt op een goedgekeurde cao, loopt zij het risico dat het niet
gehonoreerd wordt omdat het financieel niet verantwoord wordt geacht. Veel

regelingen in de aanhef) is de belangrijke toevoeging de laatste zin, inhoudende dat goedgekeurde
cao's 's'imposent' 'pour fixer la tarification'.

103 Zie Soubise, Le droit des conventions collectives dans le secteur sanitaire et social, a.w., pag. 222-
225.

104 Zie Coudurier, Denis-Linton en Tabuteau, Dotation globale et prix de journte, a.w.,  pag.  57 en 58.
105 Dit blijkt uit een onderzoek dat gedaan is onder personcel voor instellingen gehandicapten: 'Les

dtablissements pour personnes handicaptes ou en difficultd au 31 dacembre 1989', documents du
S.E.S.1. nr. 134 van maart 1992. Zie ook Soubise, Le droit des conventions collectives dans le secteur
sanitaire et social,  a.w.,  pag.   105  en  108.
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uitvoeringsregelingen hebben daartoe als centraal begrip dat honorering kan worden
geweigerd omdat de uitgaven 'abusives' lijken. 106 Daarentegen is financiering wel
gegarandeerd in het enkele geval dat extension heeft plaatsgevonden ten aanzien van
de cao. 107

Enkele juridische aspecten van de goedkeuring kwamen hierboven reeds aan de orde

in de paragraaf over de arbeidsvoorwaardenvorming bij de Caisses (par.  3.4.2.2).  In
108

aanvulling daarop verdient hier nog aandacht de circulaire  d.d. 19 december  1977
die enkele elementen van de wet nader invult.
De hoofdpunten daarvan zijn:
-     de minister van Sanke en Action Sociale dient zich te laten adviseren door een

interdepartementale commissie; 109
-     de minister dient zijn goedkeuring binnen 2 maandenllo te geven, bij uitblijven

ervan binnen die periode wordt zij geacht te zijn verleend' 11;
-      de ondertekenende partijen zijn verantwoordelijk voor het aanreiken van de cao

aan de minister (zie onder I, B); de datum van de ontvangstbevestiging is de
eerste dag van de hiervoor bedoelde termijn (ibidem);

-    de goedkeuring wordt bekendgemaakt in de Journal Officiel van de Republiek
(zie onder I, C).

Het genoemde departement zendt de werkgeversorgsanisaties jaarlijks een schrijven
waaruit blijkt, welke de financiele ruimte is welke beschikbaar is voor arbeidsvoor-
waardenverbetering. Tevens wordt daarin verlangd dat de werkgeversorganisatie bij
zijn verzoek om goedkeuring van zijn voorstellen overlegt 'une fiche financitre ddtail-
ke... d'un panel d'dtablissements ... dtterminds prdalablement avec les services ...
de mon ddpartement.' Opvallend is dat niet slechts minitieuze berekeningen moeten
worden overgelegd, maar dat die betrekking moeten hebben op door het departement
geaccordeerde instellingen. De Franse overheid lijkt met dat laatste wel erg weinig
handelingsruimte te laten aan de werkgeversorganisaties. In het WAGGS-informatie-

106 Zie b.v. Dtcret nr. 598-1202 van 11.12.1958, zoals gewijzigd door de Dderets van 30.7.1959,
24.11.1959 en 29.3.1978, art. 34 eerste volzin.

107   Zie b.v. art. 10 onder a van het Ddcret nr. 61.9 van 3.1.1961, zoals gewijzigd bij het Dtcret nr. 66-
1036 van 29.12.1966 en door het Ddcret nr. 78478 van 29.3.1978, een Ddcret dat de financiering
van de secteur sanitaire en social regelt. Zie ook Soubise, Le droit des conventions collectives dans
le secteur sanitaire et social, a.w., pag. 229-232.

108 Die vormt een nadere uitwerking van het Ddcret terzake van 30.9.1977, J.O. 2.10.1977, pag. 4802,
die gewijzigd werd bij Dtcret 82-1040, J.O. 9.12.1982. Zij is niet gepubliceerd in de Journal Officiel;
intern nummer 14332, 19.12.1977.

109  Zie ook het Ddcret van 30.9.1977, J.O. 2.10.1977, pag. 4802, art. 2 dat de samenstelling van die
commissie regelt. Lid zijn o.m. vertegenwoordigers van verscheidene vak-departementen, twee
vertegenwoordigers van de minister 'chargd de I 'dconomie des finances etdubudget', drie presidenten
van de 'Conseils G6ndraux', aangewezen door de APCG (de provincies) en 2 burgemeesters.

110   In het Ddcret van 30.9.1977, nr. 77-1113 was de periode nog 4 maanden; bij Ddcret van 7.12.1982,
1.0. 9.12.1982, werd zij teruggebracht naar 2 maanden.

111  Cons. d'Et. 29.4.1987, nrs. 60.926, 60.927, 60.928, 60.929 en 60.030, gepubliceerd als bijlage in
Soubise, Le droit des conventions collectives dans le secteur sanitaire et social, a.w., pag. 397 e.v.
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besluit (par. 5.5.2.1.3) was de wijze van berekening van kosten aan de werkgeversor-
ganisatie zelf overgelaten.

Het verkrijgen van goedkeuring van een cao is in Frankrijk zo allerminst een
formaliteit. Meer dan eens wordt goedkeuring onthouden. Een publiciteit trekkend
voorbeeld daarvan in de periode 1993-1994 vormden de pericelen rond de goedkeuring
van de cao voor het ziekenhuiswezen."2 Het ministerie oordeelde dat de overeenge-
komen loonsverhoging te hoog zou zijn.

Ten aanzien van de agrament blijkt uit cijfers die mij werden verschaft door het
Ministere des affaires sociales, de la santa en de la ville:
Op een totaal van naar schatting enkele honderden cao's in de sectortll werden in
1991 152 nationale cao's ter goedkeuring aangeboden, bij 51 werd die geweigerd;
voor 1992 was hettotaal aan tergoedkeuring aangeboden nationalecao's 115, waarvan
63 werden goedgekeurd; voor 1993 was het totaal 90, waarvan 64 werden goedgekeurd
en voor 1994 waren het er 23 van de 41.
De grote terugval  in het aantal ter goedkeuring voorgelegde cao's (van  152  naar 41
in 4 jaar) wordt door het departement verklaard uit de verwachting van werkgevers
dat kostenverhogende afspraken niet door het departement zouden worden aanvaard.
Een enkele werkgeversorganisatie bevestigde mij dat. Daarmee lijkt een voorlopige
conclusie,  dat het 'agrdment'-mechanisme  zelf het aangaan en aanmelden van cao's
ontmoedigt. Meer diepgaand onderzoek lijkt nodig om te weten te komen welk aspect
of welke aspecten daaraan debet zijn.
Voor de beantwoording van de vraag of de genoemde goedkeuringsbevoegdheid in
strijd is met de vrijheid van collectief onderhandelen, verwijs ik naar par. 3.5  en
6.6.2.5 van dit boek.

3.4.5 Spoorwegen
114

De spoorwegen in Frankrijk, de Socittt Nationale de Chemin de Fer Fran aise
(S.N.C.F.), zijn niet geprivatiseerd zoals dat inmiddels is geschied in Nederland en
Duitsland. Het is een entreprise publique, die feitelijk een monopolie heeft op het

112 Zie daarover TSA, nr. 494, pag. 12. In diezelfde periode werd ook gocdkeuring onthouden aan
kleinere cao's, te weten die van de gehandicaptensector, die van de kankerbestrijdingsinstituten en
die van de instituten ter bestrijding van alcoholisme. Zie TSA, nr. 494, pag. 16.

113 Zie Soubise, Le droit des conventions collectives dans le secteur sanitaire et social, a.w., pag. 241.
114  Zie voor de geschiedenis van de arbeidsvoorwaardenvorming bij de SNCF het zeer gedetailleerde

opstel van C. Chevandier, A. Fukasawa en G. Ribeill, Les Cheminots; un statut toujours en debat,
in: P. Hamelin (direction), Transports 93, Paris 1992, pag. 41-64; over de toekomst binnen EG-ver-
band: Hans de Krom, Coopdration ou concurrence, chance ou menace, de quoi sera fait l'avenir du
chemin de fer?, Rail International, augustus/september 1992, pag. 14-17; J.-C. Loupien, Le statut
des agents de la SNCF, AJDA 1991, pag. 608-611; Semaine Sociale Lamy, Sptcificiks lites au
caracttre d'entreprise publique A statut, nr. 632, pag. D24-D34. Voor het tot stand komen van deze
paragraaf ben ik veel dank verschuldigd aan de heer Serge Schaeffer, die bereidwillig de stoffige
Straatsburgse archieven van de SCNF voor me ontsloot.
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gebruik van het Franse spoorwegnet. Het bedrijf ontvangt 70% van zijn inkomsten
van de Staat.
Ondanks voortvarende investeringen als de TGV lijkt het bedrij fniet in een heel goede
staat te verkeren. De organisatiegraad van het personeel is zeer hoog, de rechtspositie
is navenant. Het personeel lijkt weinig veranderingsgezind. Een uitlating van de
Minister-President van Frankrijk op 6 januari 1987 lijkt zelfs juridisch juist te
'•  115

Zun

'Ils travaillent 6 heures et demi par jour, ont un traitement de 9000 a 140000 F, bdnificient de soins et
d'une circulation gratuite et, en plus, ont la retraite U 50 ans.'

Aan het einde van  1995  leek het er even  op dat ook de Franse spoorwegen geprivati-
seerd zouden worden. Massale acties lijken (o.a.) dit voorstel van President Chirac
van de aganda te hebben verwijderd.

3.4.5.1 Collectieve arbeidsvoorwaardenvorming bij de S.N.C.F.

De rechtspositie van het personeel is voor een belangrijk deel eenzijdig door de
minister vastgesteld. Het betreft. 1 16

-    een reglement voor vrij vervoer voor het personeel;
-      een reglement op basis van een wet van 1909 inzake het uittreden van personeel;
-    een ministerieel besluit inzake de werktijden;
-      een regeling voor tijdelijk personeel, die voordelen biedt uit de rechtspositie van

vast personeel.

Het belangrijkste document op het gebied van de arbeidsvoorwaarden is echter het
'Statut des rtlations collectives entre la SNCF et son personel.' Dat statuut vindt zijn
basis  in een Dtcret  van de minister van  1  juni   1950.

117

Daarin is in art. 1 bepaald dat er een statuut betreffende de arbeidsvoorwaarden is,
dat wordt uitgewerkt door een commission mixte, die wordt voorgezeten door een
functionaris van de minister en waarvan tevens deel uitmaken vertegenwoordigers
van de SCNF en de meest representatieve bonden. Het statuut is (niettemin) onderwor-

pen aan de goedkeuring van de minister. In art. 2 is bepaald dat de SCNF zelf de
honorering van het personeel vaststelt. Ook hier is de goedkeuring van de minister
nodig.
Mij is geen onderzoek bekend naar de praktijk van deze regeling. Het lijkt erop dat
partijen in de Commission Mixte geheel tot elkaar veroordeeld zijn. Zonder elkaars
medewerking komt er geen Statuut tot stand. Opmerkelijk daarbij is dat ook de
minister nog zijn rol heeft in die commissie (hij vervult trouwens een dubbelrol: hij

115     Geciteerd bij Chevandier, Fukasawa en Ribeill, Les Cheminots; un statut toujours en dtbat,  a.w.,

pag. 59-60.
116   Gegevens ontleend aan Chevandier, Fukasawa en Ribeill, Les Cheminots; un statut toujours en debat,

a.w., pag. 55.
1 17 J.O. 7.6.1950, pag. 6103, zoals aangevuld bij Ddcret van 10 juni 1950, J.O. 10.6.1950.
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kan zijn eigen onderhandelingsresultaat afkeuren!). Als de bonden van werknemers
geen machtsmiddelen gebruiken (wat zij overigens meer dan eens doen!) wordt hier
een vorm van cori)oratisme gepraktiseerd, die mij verder nog alleen bekend is in de
nederlandse PBO.

Het statuut geeft een arbeidsvoorwaardenregeling sui generis voor het personeel van
de SCNF. Ingevolge art. L. 131-2 jo L. 134-1 CdT kan naast het Statuut voor
hetzelfde personeel geen cao bestaan. Zulks sluit niet uit dat b.v. voor tijdelijk perso-
neel wel een cao kan worden afgesloten.

118

Het karakter van het Statuut impliceert echter niet dat de regelen van de CdT in het
geheel niet van toepassing zijn. In nogal wat zaken is door de rechtspraak daartoe
de omweg gekozen dat weliswaar de CdT niet rechtstreeks van toepassing is, maar
weI een rechtsbeginsel biedt dat niet onverenigbaar is met de 'ndcessitds' van de taak
van de SCNF als publieke dienst.119 Dat gold b.v. voor de regel van art. L. 122-42
die geldboetes verbiedt;120 ook gold dat voor de regel dat stakers niet met discrimi-
natoire maatregelen mogen worden geconfronteerd.

121

Al met al vertoont de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming bij de SCNF geheel
eigensoortige, welhaastcorporatistischekenmerken. Tegen een(gernstitutionaliseerde)
rol van de overheid in de Commission Mixte bij het tot stand komen van de arbeids-
voorwaarden lijkt, dunkt me, geen bezwaar te maken, ook niet op basis van de
Conventions die binnen het kader van de ILO tot stand gekomen zijn. Wel is, dunkt
me, het vereiste van de goedkeuring in strijd met C. 87 en 98122 van de ILO.
Of de grote rol van de overheid in dit bedrijf uiteindelijk productief is, is een andere
kwestie.

3.4.6 Omroepen123

De publieke discussie rond de omroepen in Frankrijk concentreert zich vanouds op
de mate van mogelijkheid van de overheid, d.w.z. van diegenen die op dat moment
de macht hebben, om via Radio en Televisie het monopolie op informatieverschaffing
te eigen bate te gebruiken.

118 In dezelfde zin Semaine Sociale Lamy, Spdcificitds lites au caracttre d'entreprise publique A statut,
a.w., pag. D26.

119  Zie ook Loupien, Le statut des agents de la SNCF, a.w., pag. 610; evenzo Semaine Sociale Lamy,
Sptcificitts lites au caractere d'entreprise publique d statut, a.w., pag D30-31.

120  Cons. d'Et. 1.7.1988, Dr. Soc. 1988, pag. 775 e.v, later ook: 12.11.1990, AJDA 1991, pag. 332.
121  Cons. d'Et. 12.11.1990, AJDA 1991, pag. 332.
122    Geratificeerd door Frankrijk  op resp. 28.6.1951 en 26.10.1951,   zie ILO, International Labour

Conference, 80th Session 1993, Report III (Part 5), Lists of Ratifications by convention and by coun-
try, Geneva 1993.

123 Zie hierover met name C. Debbasch, Droit de l'audiovisuel, 3e td., Paris 1995, pag. 220-258 voor
wat betreft de structuur en de organisatie; pag. 289-293 voor waI betreft de personele aangelegenhe-
den.
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De laatste twee wetten inzake het omroepwezen dateren van resp. 1982 en 1986;124

die van 1982 heeft nog als titel  'sur la communication audiovisuelle';  die van  1986,
die de wet van 1982 vervangt, draagt (veelbetekenend) als titel 'relative A  la  liberta
de communication', terwijl toch de wet het totaal van de structuur van de omroepen
regelt.125
Bovendien noopt ook in Frankrijk de opkomende commercie tot structuuraanpassingen
in het omroepwezen.

De wet van 1986 voorziet in de volgende structuur:
-      TV 1 wordt geprivatiseerd (de gehele titel IV van de Wet); de Staat verliest elke

vorm van zeggenschap over dit net;
- daarnaast blijven er 'Socitttes nationales' bestaan voor:
- Radio France (art.  44-1   Wet  van  1986);

Toezicht op Radio France wordt gehouden door een Conseil d'administration (art.
47 alinea 2 Wet van 1986), die bestaat uit parlementaire vertegenwoordigers,
vertegenwoordigers van de Staat, vertegenwoordigers van de Commission
nationale (art. 11 Wet van 1986, zie hieronder) voor de communicatie (een alge-
meentoezichthoudendorgaan), engekozen vertegenwoordigers van hetpersoneel;

-         France 2 (televisie)  (art.  44-2  van  de  Wet  van   1986)  met  een op dezelfde wijze
georganiseerd toezicht;

-        France 3 (televisie) (art.  44-3  van  de  Wet van  1986) met een op dezelfde wijze
gorganiseerd toezicht.

Het algemeen toezicht op de omroepen is, zoals gezegd, in handen van de Commission
Nationale de la communication et des libert6es (art. 11 Wet van 1986). De kern van
de opdracht van die commissie luidt toezicht te houden op de objectiviteit en de
gelijkheid van behandeling van de verschillende maatschappelijke stromingen. De
Commission heeft geen bevoegdheden tot direct ingrijpen, maar heeft wel bevoegdhe-
den die ertoe strekken dat aan haar alle benodigde informatie wordt verschaft die zij
kan benutten voor haar (publiek te maken) oordelen. De Staat zelf verleent de
concessies  aan de respectieve 'sociatts'  (art.  33  Wet  van   1986).  Ingevolge  art.  54
behoudt de regering de mogelijkheid om zendtijd op te vorderen voor 'communicati-
ons, qu'il juge ndcessaires.' De eerder genoemde Commission heeft de bevoegdheid
tegenover de regeringsinformatie gelegenheid tot 'rdplique' te geven.
In de wet is nog een uitdrukkelijke plaats ingeruimd voor wat genoemd wordt het
'principe van de continuite', d.w.z. de handelswijze in geval van voorgenomen staking
(art. 57- II en III Wet van 1986).

124 Ziedaarvoorde voorbereidende werken voorde Wetvan 1982(Wetnr. 82-652, 29.7.1982, J.O.30.7.-
1982 pag. 2431) en de Wetvan  1986, die thans de structuur van de publieke omroep vastlegt (Wet
van 30.9.1986, J.O. 1.10.1986, pag. 11755).

125  Zie voor de felle parlementaire discussie met name de rapporten van de speciale commissie in de
Senaat, het Rapport van M. Gouteyron, nrs. 415 en 442 (1985-1986) en in de Assemblee Nationale
het rapport van M. PEricard, nr. 339.
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Voorop staat dat een minimum aan 'diensten' voort moet gaan; met name doelt men
op continuTteit in de nieuwsvoorziening.126 Een staking moet 5 dagen van te voren
worden aangekondigd . De aankondiging moet precies plaats, datum, uur en duur van
de staking omvatten (zie hiervoor ook par. 3.3).

Bij de nationale omroepen zijn thans ruim 9000 personeelsleden werkzaam.
Overziet men het geheel van de regeling,  dan valt op dat de overheid weliswaar TV 1
uit handen heeft gegeven, maar toch enige mate van greep wenst te houden op het
doen en laten van de omroepen. 'Het bloed kruipt waar het niet gaan kan?'

3.4.6.1 Collectieve arbeidsvoorwaardemorming bij de omroepen

De reeds eerder genoemd wet van 1982 bevatte een bepaling omtrent de rechtspositie
van het personeel (art. 71), die erin voorzag dat zij werd beheerst door titel III van
boek I van de CdT, d.w.z. de bepalingen rond de collectieve arbeidsvoorwaardenvor-
ming zoals die in dit boek behandeld zijn in par. 3.2 e.v.
De wet van 1986 bevat op dit onderdeel geen enkele bepaling meer. Een amendement
van de inhoud van art. 71 van de oude wet werd ingediend, maar werd door de
regeringsvertegenwoordiger als 'onnodig' bestempeld. 127
Er bestaat thans derhalve geen recht van goedkeuring van de overheid op de cao van
het publieke omroeppersoneel. De enige vorm van toezicht bestaat zo in de zilveren
koorden. Van moeilijkheden rond goedkeuring van de uitgaven van omroepen voor
hun personeel is mij niet gebleken. Al met al lijkt in deze sector de vrijheid van
onderhandelen gerealiseerd.

3.5 Balans collectieve arbeidsvoorwaardenvorming van de G&G-sector in
Frankrijk

In vrijwel'28 alle bestudeerde onderdelen van de G&G-sector in Frankrijk geschiedt
de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming door middel van cao's. Voor een groot
deel van de sector is zelfs voorgeschreven dat zij bij cao geschiedt.
In belangrijke subsectoren van de G&G-sector treedt de overheid sturend op. De
sturing is niet gedetailleerd, in die zin dat de overheid de precieze arbeidsvoorwaarden
bindend oplegt  of op kan leggen. De sturing  is wel direct  in  die zin,  dat de overheid
ten aanzien van de meeste subsectoren'29 de bevoegdheid heeft de cao al dan niet
goed te keuren. Bij uitblijven van goedkeuring treedt de cao niet in werking.
Vergeleken met de sturingsinstrumenten die de WAGGS de Nederlandse overheid
bood, valt  op dat de artt.  10  en  11  WAGGS (zie verder par. 5.5.2.1.5) minder ver
strekten dan de goedkeuringsbevoegdheid van de Franse overheid. Immers, enerzijds

126  Terzake kan een Ddcret door de Conseil d'Etat afgekondigd worden. Zie ook hiervoor par. 3.3.
127 Doc. Parlementaire, Ass. nat. nr. 339, rapport Ptricard, decl I, pag. 319; deel II, pag. 62.
128 Met uitzondering van de SNCF
129 De uitzondering zijn de omroepen.
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betroffen de artt. 10 en 11 bevriezingsmechanismen, die de overeengekomen cao niet
raakten ten aanzien van op dat moment geldende bedingen. Zij betroffen slechts

bedingen, die hun werking op een later tijdstip zouden krijgen en raakten toekomstige
cao-afspraken. Het goedkeuringsinstrument raakt het geheel van de cao-afspraken en
betekent daarom een veel diepere inbreuk op de onderhandelingsvrijheid.
Anderzijds  was de minister  bij zijn beslissing ingevolge  artt.  10  en  11   WAGGS
gebonden aan criteria, te weten ernstig gevaar voor de continurteit van de dienstverle-
ning dan wel ernstige gevolgen voor het overheidsbudget. De goedkeuringsbevoegd-
heid van de Franse overheid is niet aan criteria gebonden en biedt een volledige
beleidsvrijheid aan de minister. Er is slechts -wat wij zouden noemen- marginale toet-
sing mogelijk van 's ministers beslissing.
Tegen de achtergrond van de ILO-kritiek op de artt. 10 en 1 1  WAGGS (die overigens
-anders dan de onthouding van de goedkeuring- nooit zijn toegepast!) in relatie tot
de C. 87 en 98, die ook door Frankrijk zijn geratificeerd, lijkt het Franse goedkeu-
ringssysteem, nog minder  dan  de  ara.  10  en  11 WAGGS, houdbaar. De Franse
vakbonden hebben de weg naar Gentve op dit onderdeel nog niet gevonden hebben.
Naar het lijkt weegt vooralsnog de zekerheid van financiering van een goedgekeurde
cao zwaarder dan een grotere vrijheid van collectief onderhandelen die uiteindelijk
die zekerheid niet in zich draagt.

130

In zijn proefschrift over de arbeidsvoorwaardenvorming in de secteur sanitaire en
social acht Soubise het standpunt van de Franse overheid legitiem, dat zij middels
de goedkeuringsbevoegdheid het goed functioneren kan bevorderen van publieke
diensten die door privaatrechtelijke instituten worden verleend, met name omdat het
bij deze instituten gaat om door de overheid ter beschikking gestelde gelden ofvastge-
stelde bijdragen:11 Soubise is namelijk van oordeel, dat -ook in de secteur sanitaire
en social- onderhandelingsvrijheid bestaat omdat cao-partijen vrijelijk kunnen onder-
handelen over de inhoud van hun cao. De agrdment of de weigering ervan vormt naar
zijn oordeel geen inbreuk op die vrijheid. En, voorzover dat toch het geval zou zijn,
oordeelt hij dat zulks te rechtvaardigen is vanuit het algemeen belang.

Wel pleit hij ervoor, dat de minister bij zijn goedkeuringbevoegdheid wordt gebonden
aan meer precieze criteria.112 Hij meent voorts, dat het onjuist is, dat de overheid
een goedkeuringsbevoegdheid heeft ongeacht de mate waarin zij bijdraagt in de kosten
van de instelling. Hij lijkt ertoe te neigen de grens te leggen bij een overheidsbijdrage
van tenminste 50%.133 Hij zou er echter de voorkeur aan geven dat de drie partijen
(overheid en representatieve organisaties van werkgevers en werknemers) in een
nationale conferentie jaarlijks de ruimte voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden
zouden afspreken. Dat zou de eventuele kritiek 'dgard au droit international' ook op

130   Aldus ook secretaris-generaal van de C.F.D.T, de Confdddration fran aise ddmocratique du Travail,
Feddration des Services de Santd et sociaux te Parijs in gesprek met schrijver.

131   Soubise, Le droit des conventions collectives dans le secteur sanitaire et social, a.w., pag. 377
132  Soubise, Le droit des conventions collectives dans le secteur sanitaire et social, a.w., pag. 379.
133 Zie Soubise, Le droit des conventions collectives dans le secteur sanitaire et social, a.w., pag. 199-

201, met name voetnoot 279.
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voorhand de pas afsnijden.'34 Hij toont geen begrip voor de ILO-kritiek op Neder-
land. Hij meent dat kostenbeheersing bij uitstek een houtsnijdend argument is in
handen van de overheid jegens G&G-instellingen tegenover de onderhandelingsvrij-
heid. Overigens stelt hij dat een eventuele veroordeling door de ILO slechts een       i
morele en geen juridische prikkel zou betekenen om de wetgeving te wijzigen. 135

Op mijn opvatting over de (ILO-)Verdragsconformiteit van de Franse situatie bij de
Caisses en in de secteur sanitaire et social kom ik nog terug in Hoofdstuk 6 van dit
boek (par. 6.6.2.5).

134 Schrijver bedoelthier de ILO-kritiek op de WAGGS, zie Soubise, Le droit des conventions collectives
dans le secteur sanitaire et social, a.w., pag. 209 e.v.

135  Soubise, Le droit des conventions collectives dans le secteur sanitaire et social, a.w. , pag. 216.
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Hoofdstuk 4

HET SOCIAAL-LIBERALE MODEL: COLLECTIEVE ARBEIDS-
VOORWAARDENVORMING IN DE GEPREMIEERDE EN GESUB-
SIDIEERDE SECTOR IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

4.1 Introductie

De keuze voor Duitsland als plaats van onderzoek naar decrbeidsvoorwaardenvorming

in de G&G-sector lag voor de hand vanwege het daar in de Grondwet neergelegde
beginsel van vrijheid van collectief onderhandelen (zic: hieronder par. 4.2.1). Mijn
oogmerk is te onderzoeken ofdat beginsel ook overeind is gebleven in de G&G-sector.

Deze schets wordt na een algemene introductie vooratkigaan door een bespreking
van de wijze van sturing van de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming in Duitsland,
waarbij een ruime plaats ingeruimd wordt voor de zgn. Tarifautonomie (de vrijheid
van collectief onderhandelen). Tevens sta ik dan kort stil bij het in Duitsland nog niet
geheel verdwenen verschil tussen'Arbeiter' en 'Angestellten', alsmede bij de in Duits-
land specifieke positie van kerken en door die instituties geerploiteerde instellingen.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een voorlopige tussenbalans ten aanzien van de
collectieve arbeidsvoorwaardenvorming in de gepremieerde en gesubsidieerde sector
in Duitsland.
Bij een en ander zal ik me vrijwel steeds beperken tot een weergave van de Bundes-
regelingen terzake en de Ldnder-regelingen buiten beschouwing laten.

4.1.1     Introductiesociaal-economischeontwikkelingDuitslandnade2e Wereldoorlog

De economische ontwikkeling van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog vertoont
grote gelijkenis met die in Frankrijk en ons land. De crises, perioden van hoog- en
laagconjunctuur vertonen dezelfde golfbewegingen.
Ook in de cao-sfeer zijn sterke parallellen aan te wijzen. Vlak na de oorlog stonden
de geallieerden geen loonsverhogingen toeen werden loonstops afgekondigd: Vervol-
gens stegen de lonen gedurig, maar na de crisis die in  i 973 inzette. verschoof de aan-
dacht van cao-partijen naar behoud van werkgelegenheid. Was in de loop van de jaren
vijftig de 40-urige werkweek in de meeste sectoren gerealiseerd. iii de jaren zeventig
lag het accent op behoud van arbeidsplaaisen in ruil voor lagere loonsverhogingen.

1 Zie daarvoor o.a. J.P. Nautz, Die Durchsetzung der Tarifautonemie in Westdeutschland, Frankfurt
am Main, Bern en New York 1985 pag. 41 e.v.
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In de loop van de jaren tachtig ontbrandde ook in Duitsland de strijd om arbeids-
duurverkorting in ruil voor arbeidsplaatsen waardoor inmiddels in 83% van de cao's
de arbeidstijd per week onder de 40 uur ligt. Bij de overheid ligt die op 38.5 uur.2
Vanaf 1984 kwamen er ook in veel sectoren met arbeidsplaatsenbehoud als doel VUT-
regelingen tot stand ('Vorruhestand'):

Terwijl de economische ontwikkeling in Duitsland met die in Frankrijk en Nederland
net als belangrijke tendenties in cao-afspraken grote gelijkenis vertoont, lijkt voorhet
moment een wezenlijk verschil tussen Nederland enerzijds en de beide andere landen
anderzijds, dat in Nederland de publieke discussie over de houdbaarheid van de
verzorgingsstaat in volle omvang is gestart en ook al tot 'neerwaartse' ingrepen in
(o.a. sociale) wetgeving heeft geleid. In Duitsland lijkt de sociaal-politieke agenda
nu nog vooral beheerst te worden door de hereniging en is er slechts een eerste begin
van discussie over de afslanking van de verzorgingsstaat, dat nog weinig weerklank
vindt:

4.2  Sturing van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming in de Bondsrepubliek
Duitsland

4.2.1  Artikel 9 lid 3 van de Grondwet

Anders dan in ons land is in de Bundesrepublik de kern van het collectiefarbeidsvoor-
waardenvormingsrecht in de Grundgesetz (GG) vastgelegd, te weten art. 9 lid 3 GG:

De tekst daarvan luidt:

'Das Recht,zurWahrungundFOrderungderArbeits-undWirtschaftsbedingungenVereinigungenzubilden,
ist for jedermann und for alle Berufe gewahrieistet. Abreden, die dieses Recht einschranken oder zu behin-
dern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete MaBnahmen sind rechtswidrig.'

2          Mitteilungen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Gewerkschaften,  1989, pag.
127 e.v..

3       De eerste wetgeving was de Vorruhestandsgesetz d.d. 13.4.1984, BGBI 1 pag. 601, laatstelijk gewij-
zigd bij wet van 22.12.1989, BGBI I pag. 2398.

4        Een belangrijk rapport in dat verband is het rapport Marktoffnung und Wettbewerb, Deregulierungs-
kommission, Stuttgart 1991. Het is geschreven op verzoek van de Bundesregierung door een aantal
onafhankelijke experten en spiegelt de Duitse (overregulerings?!)situatie met name aan die in Groot-
Brittanie en de VS en bepleit verregaande deregulering en marktwerking.

5      Zie over dit artikel als intruductie: A.T.J.M. Jacobs, Inleiding tot het Duitse Arbeidsrecht, Arnhem
1993, pag.  144- 147; Uit de zeer omvangrijke literatuur over dit artikel zie men o.a. K.H. Biedenkopf,
Grenzen   der Tarifautonomic,  Karlsruhe  1964;  W.  Daubler en  H.  Hege, Koalitionsfreiheit, Baden-
Baden  1976; P. Hanau, Zum Kembereich  des  Koalitionswesen,  AuR  1983,  pag.  257  e.v.;  F.  Ga-
millscheg, Koalitionsfreiheit und soziale Selbstverwaltung, Hannover 1986; F.A. Meik, Der
Kembereich der Tarifautonomie, diss. Berlijn 1987; Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch, a.w., pag. 1248
e.v.; W. Zollner en K. Loritz, Arbeitsrecht, 4. Auflage, Monchen 1992, pag. 327437; W. D:lubler,
Das Arbeitsrecht  1, a.w., pag. 76-103; Munchener Handbuch Arbeitsrecht, Band 3, Kollektives Ar-
beitsrecht, Monchen 1993, pag. 40-156.
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Het artikel is in  1949 in de Grondwet gekomen na een nationaal-socialistische periode
waarin vakbondsrechten met voeten werden getreden: de redactie ervan is zo ruim,
dat inbreuken op de vakbondsvrijheid nooit toelaatbaar lijken. De in de Nederlandse
Grondwet gebruikelijke toevoeging dat beperkingen van grondrechten onder sommige
voorwaarden en omstandigheden zijn toegelaten, ontbreekt. Art. 9 lid 1 GG bepaalt
slechts dat alleen activiteiten in strijd met de strafwet, de 'VerfassungsmaBige
Ordnung' en tegen de gedachte van 'Volkerverstandigung' verboden zijn. Ook de
wetgeving tegen  (met  name)  de  RAF (het RadikalenerlaB  van  1968),  die o.a. leidde
tot de mogelijkheid van Berufsverbote, gaf geen beperking ervan te zien. Integendeel:
bepaald werd dat noodmaatregelen zich niet mochten richten tegen 'Arbeitskampfe'
die gevoerd worden op basis art. 9 lid 3 GG eerste volzin Ge volzin art. 9 lid 3).

De 'Wortlaut' van het artikel lijkt erop te duiden dat het grondrecht slechts ziet op
de rechten van het individu: 'jedermann.' Naar algemene opvatting echter garandeert
het grondrecht evenzeer de collectieve uitoefening ervan, de zgn. Tarifautonomie:

Hoewel zo het artikel letterlijk slechts de vrijheid van vakvereniging voor personen
behelst, is de eraan gegeven uitleg zeer ruim:
- de vrijheid van collectief onderhandelen over lonen en arbeidsvoorwaarden in het
bijzonder over cao' s;7 De staat moet werknemers- en werkgeversorganisaties de gele-
genheid bieden

'...insbesondere Lohne und sonstige materielle Arbeitsbedingungen in cinem von staatlicher Rechtsetzung
frei gelassenen Raum in eigener Verantwortung im wesentlichem ohne staatliche EinfluBnahme durch
unabdingbare Gesamtvereinbarungen sinnvoll zu ordnen.4

- het recht op staking in verband met lonen en arbeidsvoorwaarden;'

De rechten krachtens art. 9 lid 3 zijn ingevolge vaste rechtspraak van het Bundesver-
fassungsgericht in hun 'Kernbereich' gegarandeerd:' Wat 'Kernbereich' betekent
is 'reichlich unklar.'1' Als belangrijk voorbeeld vermeld ik de bevoegdheid van de
overheid om medezeggenschapsregelingen te treffen, die zich soms bewegen op het
terrein van de regelingsbevoegdheid van cao-partijen.12 Een algemene grens ten
aanzien van overheidsingrijpen in de onderhandelingsvrijheid anderzijds, zoals te

6        Zie ook Th. Maunz en G. Dorig in Grundgesetz, Kommentar bij artikel 9 lid 3 GG, aantekening 177;
Munchener Handbuch Arbeitsrecht, Band 3, a.w., pag. 59-62.

7     BVer£e 4,96,106,18,18,27.
8          BVergG NZA  1991,  pag.  809  e v.; eveneens:  AP  nr.  64  bij  art.  9 GG.
9       BverfGE 38, 389, 393; Bage 33, 140 = AP nr 64 bij art. 9 GG Arbeitskampf; zie ook BVeriG NZA

1991,809. Vgl par. 6.6.2.6, waar ik vermeld dat uit de vrijheid van organisatie ook door de ILO
het stakingsrecht wordt afgeleid.

10   BVerfGE 4, 96, 108; 19, 303, 320; 28, 295, 305; 38, 281, 386, 393; 50, 290; 57, 220; 58, 233.
11        Daubler,  Arbeitsrecht  1,  a.w.,  pag. 95.  Zie over het begrip Kernbereich o.a.,  Meik Der Kernbereich

der Tarifautonomie a.w. pag. 203-205; F. Gamillscheg, DieGrundrechte im Arbeitsrecht, Berlin 1989,
pag. 88-103; R. Hottgenroth, Die Verhandlungspflicht der Tarifvertragsparteien, diss. 1990, Baden-

Baden, pag. 58-77;
12   BVerOE 50,290 (371).
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onzent gesteld in art. 10 van de Wet op de Loonvorming (zie par. 5.3.2), wordt in
de Bondsrepubliek niet bediscussieerd. Wel laat het Bundesverfassungsgericht toe dat
de wetgever regelingen treft op het terrein van cao-partijen, nl. voorzover die ter be-
scherming van andere rechtsbelangen 'von der Sache her geboten' zijn.11 In de ogen
van het BVerfG worden Gewerkschaften uiteindelijk in hun vrijheid beperkt door hun
binding aan het algemeen belang. 14 Voorbeelden daarvan zijn in de rechtspraak tot
dusverre niet voorhanden.

4.2.2   Wet op de cao en algemeen verbindend verklaring

4.2.2.1  Inleiding

In de Bondsrepubliek Duitsland ligt de organisatiegraad aan de kant van werknemers
aanzienlijk hoger dan bij ons; in ons land beloopt die ongeveer 26 %, in Frankrijk
ongeveer 10%, in Duitsland ligt dat getal rond de 40%." Me(ie door het instrument
van de algemeen verbindendverklaring is de dekkingsgraad van cao's ongeveer 90%
van de arbeidsverhoudingen in de Bondsrepubliek (17 van de 20 miljoen 16 Duitse
werknemers).

17

In Duitsland beperkt de werkingssfeer van een cao zich nogal eens tot een der
'Lander' van de Bundesrepubliek. De toonaangevende cao is die van de metaal voor
Nordworttemberg/Nordbaden en die voor Hessen. Deze door de IG-Metall met de
metaalwerkgevers afgesloten cao vormt voor de meeste cao's, daaronder tevens

18

begrepen die voor overheidspersoneel, een belangrijke richtlijn.
Een extra complicatie is dat er in 'Land'-overstijgende cao's vaak twee regimes (o.a.
loontabellen) bestaan, nl. een voor werknemers in de voormalige DDR-Lander en een
voor de BRD-Lander. Het grootste verschil is te vinden in de cao voor de kappersbe-
dienden, waarin het loon in het 'oosten' op 65 % van dat van het westen ligt.'9 Ook
in de overheidssfeer bestaat tussen (ex-) West en (ex-) Oost nog geen Tarifseenheid
voor ambtenaren, 'Angestellten'  (zie over dit begrip de paragraaf 4.2.4) en Arbeiter
tussen de beide delen van Duitsland. Bij het Herenigingsverdrag is overeengekomen
dat de ambtenaren in de nieuwe Lander vooralsnog werkzaam zouden blijven op hun

13 BVerfGE 19,303; 28, 295; 57, 220.
14    BVerfG AP nr. 23 bij art. 9 GG
15 Munchener Handbuch Arbeitsrecht, Band 3, a.w., pag. 159 noemt 41%.
16 Anderen noemen een aantal van 22.4 miljoen werknemers in de 'oude' bondsrepubliek. Daarnaast

waren er 2.5 miljoen ambtenaren en 3 miljoen zelfstandigen op een totaal aantal inwoners van 62.06
miljocn (getallen van 1990); zie Zollner en Loritz, Arbeitsrecht, a.w., pag. 11.

17 Zie Jacobs, Inleiding tot het Duitse arbeidsrecht, a.w., pag. 147.
18 Zie Jacobs, Inleiding tot het Duitse arbeidsrecht, a.w., pag. 148; Aldus ook onderhandelaars van de

0TV in gesprek met schrijver op 15.3.1995.
19   Aldus onderhandelaars van de OTV in gesprek met schrijver op 15.3.1995.
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tot 1.10.1990 geldende arbeidsvoorwaarden:' Inmiddels is de beweging gaande tot
harmonisering van lonen en andere arbeidsvoorwaarden, ook in de overheidssfeer.
Verschillen van ongeveer 20 % zijn echter nog steeds gewoon.

4.2.2.2 Wet op de cao, Tarihertragsgesetz (TVG)11

Anders dan in Nederland is zowel het cao-recht als de regeling voor algemeenverbin-
dend verklaring ondergebracht in 6dn wet, de Tarifsvertragsgesetz 2 (TVG), die in
1949 tot stand kwam nadat er voor de Nazi-tijd reeds in 1918 een eerste wetgeving
op dit vlak tot stand was gekomen. 23

De systhematiek van het cao-recht in Duitsland verschilt niet sterk van de onze.
Een cao moet op schrift gesteld worden (par. 1 lid 2 TVG). Een cao regelt ook naar
Duits recht enerzijds 'rechten en plichten' van cao-partijen jegens elkaar en bevat

'...Rechtsnormen die den Inhalt, den AbschluB und die Beendigung von Arbeitsverhaltnissen. ordnen kon-
nen' (par. 1 lid 1 TVG).

Het begrip 'diagonale' bepalingen is in Duitsland niet bekend; nakoming van van wat
wij diagonale bepalingen zouden noemen, kan naar Duits recht doorgaans slechts
voorwerp van een vordering zijn tussen cao-partijen zelf en is soms toegestaan aan
individuele iao-partijen.

24

Cao-partijen zijn 'Gewerkschaften' aan de ene kant en een werkgever of een werkge-
versvereniging aan de andere kant (par. 2 TVG).
Niet iedere Gewerkschaft is 'tarifftihig' en geniet de bescherming van art. 9 lid 3 GG.
In onze wetgeving worden uitsluitend 'formele' vereisten gesteld (zie artt. 1 en 2
WCAO); naar Duits recht wordt (o.m.) ook de eis gesteld, dat de betrokken vakbond
reeel bereid en in staat is druk uit te oefenen op de werkgever(s). Aanvankelijk werd
door het BAG ook met zoveel woorden als eis gesteld, dat bonden die druk zonodig
kracht moesten kunnen bijzetten door middel van de 'Arbeitskampf.'25 Dat uitgangs-

20 Einigungsvertrag, Anlage 1 Kapittel XIX, Sachgebiet A, Abschnitt III, Nr. 1, Absatz 1 (BGBI 1990
II, pag. 1140).

21      Zie over deze wet bij wijze van introductie Jacobs, Inleiding tot het Duitse arbeidsrecht, a.w., pag
147-156; zie voorts: K. Damman, Tarifvertrag und Arbeitskampf, Keulen 1977; W. Daubler en H
Hege, Tarifvertragsrecht, 2. Auflage, Baden-Baden 1981;- Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch, a.w.,
pag.  1303-1354; ; M. Loewisch en V. Rieble, Tarifvertragsgesetz,  Monchen  1992; Zollner en Loritz,
Arbeitsrecht, a.w., pag. 327-392; W. Daubler, Das Arbeitsrecht  1,  a.w., pag 104-237; Munchener
Handbuch Arbeitsrecht, Band 3, a.w., pag. 184-409.

22   Wet van 9 april 1949.
23 Zie Jacobs, Inleiding tot het Duitse arbeidsrecht, a.w., pag. 149.
24     BAG AP nr.7 bij par. 256 ZPO en BAG RdA 1985, 52, 56. Zie ook Jacobs, Het recht op collectief

onderhandelen, a.w., pag. 243. Voorts: Zollner en Loritz, Arbeitsrecht a.w, pag. 346-351 en 355-357;
Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch, a.w., pag. 1321-1325.

25    BAG 4, 351 = AP nr. 11 par. 11 ArbGG 1953; BAG 12, 184 = AP nr. 13 bij par. 2 TVG.
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punt lijkt in latere rechtpraak verlaten.26 Het criterium is thans 'Koalitionsmachtig-
keit.' Naast het bereid en in staat zijn reeel druk uit te oefenen, gelden als eisen, dat
de vakbonden als doel hebben de behartiging van de sociaal-economische belangen
ten opzichte van de staat en de werkgever(s), dat er geen organisatiedwang is, dat
de bonden een democratische structuur hebben, dat ze onafhankelijk van werkgevers,
Kerk en Staat staan, dat ze het geldend cao-recht als verbindend aanvaarden en niet
slechts voor bepaalde tijd opgericht zijn, terwijl ze tevens op boven-ondernemingsni-
veau georganiseerd moeten zijn.

27

Rechtreeks gebonden door de afspraken in de cao zijn de leden van de cao-partijen
die beide zelf partij zijn, de 'beiderseits Tarifgebundenen' (par. 3 lid  1  en par. 4 lid
1 TVG).28 De Duitse wetgeving kent geen pendant van art. 14 WCAO, dat bepaalt
dat leden-werkgevers de cao ook moeten toepassen op niet-leden werknemers. Dat
kan er in theorie toe leiden, dat (zelfs) een (gebonden) werkgever met de niet
gebonden werknemer arbeidsvoorwaarden overeenkomt die beneden het niveau van
de cao liggen.29 Netzomin als in Nederland komt dat in de praktijk voor, terwijl veel
cao's zelf erin voorzien dat ook niet georganiseerden aanspraak hebben op het
bepaalde in de cao.
Voor wat betreft de werking van cao-bepalingen ten aanzien van de individuele
arbeidsovereenkomst van gebonden werknemers gelden de volgende uitgangspunten:
-      de normen van de cao werken van rechtswege door in de iao ('gelten unmittelbar

und zwingend') (par. 4 lid 1 TVG);
Uit deze bepaling wordt, anders dan bij ons, afgeleid dat de cao kracht van
materiele wet heeft en zijn cao-normen onderdeel van het recht zijn dat door de
rechter moet worden toegepast.30

-        de cao is 'unabdingbar' behoudens twee gevallen (par.  4  lid 3  TVG)":
*     voorzover de cao dat zelf toelaat;

26    BVerfG AP nr. 13 bij par. 2 TVG. Vgl. ook C. Hagemeier, Oberlegungen zur Tarimihigkeit von
Vereinigungen von Fuhrungskraften, DB pag. 718 e.v. en T.  Ramm, AuR 1988, pag. 369 e.v ; Zollner
en Loritz, Arbeitsrecht, a.w., pag 340-342; Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch, a.w., pag. 1308;
Daubler, Das Arbeitsrecht  1, a.w,  pag. 82-86 meent dat de eis van bereidheid tot Arbeitskampf nog
geldt.

27    BAGE 21,98 = AP nr. 25 bij par. 2 van TVG; BAGE 23,320 = AP nr. 2 bij par. 97 ArbGG 1953;
BAGE 29, 72 = AP nr 24  bij art. 9 GG; BVeriGE 58, 233 = AP nr. 31 bij par. 3 TVG. Ook in
BVerfGE 18,  18 = AP nr.  15 bij par. 2 TVG in een zaak van katholieke huishoudelijke hulpen wordt
de eis van Kamfbereitschaft al verlaten. Zie ook Munchener Handbuch Arbeitsrecht, Band 3, a.w.,
pag. 206-213.

28   Zie ook Munchener Handbuch, Band 3, a.w. pag. 357-358.
29 Aldus Daubler, Arbeitsrecht 1, a.w., pag. 123, anders: Deregulierungscommission, a.w.,pag. 136

(beroep op par. 75 BetrVG (toezien op gelijke behandeling) jo. art. 3  lid  1 GG, gelijkheidsbeginsel.
Zie ook Jacobs, Inleiding tot het Duitse Arbeidsrecht, a.w., pag. 207.

30   Zie o.a. BAG, BAGE 1, 258 = AP nr. 4 bij art. 3 GG en BAG AP nr. 68 bij par. 3 GG.
31        Par. 4 lid 4 TVG bepaalt nog dat het doen van afstand van cao-rechten slechts mogelijk is na akkoord

van   cao-partijen; het verwerken  van een recht dat geldt krachtens   cao,   is   "ausgeschlossen";  ver-
jaringstermijnen voor het te gelde maken van rechten uit de cao kunnen slechts bij cao geregeld zijn.
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Alsdan kan dus een 'untertariftich' beding tot stand komen. Van dat instrument
schijnt weinig gebruik gemaakt te worden. Des te meer'2 van in cao's geopende

mogelijkheden afwijking via de zgn. 'Betriebsvereinbarung', een afspraak tussen

OR (Betriebsrat) en ondernemer:]
*    als een regeling van de iao gunstiger is dan die van de cao (het zgn. 'Gunstig-

keitsprinzip');
Het Duitse cao-recht kent derhalve anders dan het onze niet de standaard-cao (zie
par. 5.3.1.1) van welker regelingen naar Nederlands recht ook niet in voor de
werknemer positieve zin bij individuele arbeidsovereenkomst kan worden afge-
weken (zie hierover voor de G&G-sector nader par. 4.3.2.2).

Waar het Nederlandse recht nog terughoudend is met het geven van derdenwerking

aan grondrechten, zijn naar Duits cao-recht cao-partijen aan de grondrechten gebon-
den:4
Net als in ons cao-recht heeft de Duitse cao nawerking, terwijl (eveneens) iao-partijen
na de expiratie van de cao zelf weer bevoegd zijn een nieuwe 'Abmachung' te maken

(par. 4 lid 5 TVG).

Ook het Duitse recht kent de algemeenverbindendverklaring (avv) van cao's (par. 5
TVG), waardoor het normatieve deel van de cao ook van toepassing is voor alle
arbeidsverhoudingen en bedrijven die onder de werkingssfeer van de cao vallen.35

Als gevolg van de hoge organisatiegraad in Duitsland enerzijds en de daaruit voort-
vloeiende ruimere toepassingsschaal van cao's anderzijds is de betekenis van dit
instituut in Duitsland geringer dan te onzent. Van de ongeveer 32.000 cao's worden
er gemiddeld slechts 500 tot 600 algemeen verbindend verklaard.16 Bovendien zijn
de criteria voor avv minder ruim (zie hierna) dan in Nederland.
In Duitsland is de bevoegdheid tot avv neergelegd bij de Bundesminister voor Arbeid
en 'Sozialordnung.' Avv geschiedt op verzoek van een der cao-partijen en behoeft

instemming van drie vertegenwoordigers van de centrales van werkgevers en werkne-
mers ('Spitzenorganisationen'). Avv kan ingevolge par. 5 lid 1 TVG slechts plaatsvin-
den als de gebonden werkgevers niet minder dan 50% georganiseerde werknemers
in dienst hebben. Voorts is uitdrukkelijk bepaald, dat avv alleen geschiedt als dat 'im
Offentichem Interesse geboten erscheint' (par. 5 lid 2 TVG).

Ook in Duitsland heeft inmiddels de gedachte van deregulering in het sociaal recht

postgevat, zonder overigensnog tot concrete gevolgen te leiden. De'Deregulerierungs-

32 Zie Daubler, Arbeitsrecht  1,  a.w.,  pag.  121-122.  In Duitsland heeft de Betriebsrat de bevoegdheid
een sociaal plan overeen te komen in het geval van "Betriebsanderung" en bij "Personalsabbau" (resp.
par   112 en  112 a BetrVG).

33    Zie over dit begrip Munchener Handbuch Arbeitsrecht, Band 3, a.w., pag. 319-326.
34     BAG AP, nr. 4,6,7 bij art. 3 GG. Zie ook Gamilischeg, Die Grundrechte im Arbeitsrecht, a.w., pag.

103-105.

35 Zie Munchener Handbuch Arbeitsrecht, Band 3, a.w., pag 327-245. Zie voorts Wolfgang Wonneber-

ger, Die Funktionen der Allgemeinverbindlicherklitrung von Tarifvertragen, diss. Koin, 1992.
36 Zie Deregulierungskomission, a.w., pag. 150-151; Munchener Handbuch Arbeitsrecht, Band 3, a.w.,

pag. 329.
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kommission', bestaande uit onafhankelijke 'experten', wilde het instituut van de avv
terugdringen. Men bepleitte het nog slechts te handhaven voor fondsen, bv. pensioen-
fondsen die op een cao gebaseerd zijn.
De cao als rechtsinstituut stelde de Kommission niet ter discussie. Wel wilde de
Deregulieringskommission groteremogelijkheden voortijdelijke afwijking van de cao
in noodgevallen door middel van 'Betriebsvereinbarung' (een afspraak tussen OR en
ondernemer) en stelde voorts voor dat ten aanzien van langdurig werklozen de
mogelijkheid van het afspreken van 'untertarifliche' arbeidsvoorwaarden werd geopend
voor een periode van maximaal 3 jaar.37 Kansrijk lijken deze voorstellen echter niet,
zodat het bestaande systeem van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming in Duitsland
vooralsnog overeind lijkt te blijven.

4.2.3  De kerken en door hen geerploiteerde instellingen

De kerken in Duitsland zijn met hun (voor de hereniging:) 700.00038 werknemers
in wat wij zouden noemen de G&G-sector, zeer belangrijke werkgevers. Op alle
terreinen van de zorgsector zijn zij actief. Om die reden wordt in dit hoofdstuk bij
het kerkelijk arbeidsrecht uitvoerig stilgestaan. Dat is ook van belang omdat kerken
en in het verlengde daarvan door hun geexploiteerde ondernemingen naar Duits recht-
anders dan naar Nederlands en Frans recht- een eigen juridisch regime hebben. 39

De verhouding tussen Kerk en Staat berust op de zgn. Weimarer Reichsverfassung
van 1919 die thans vervat is in art. 140 GG. De kern ervan is, dat kerken op geen
enkele manier'unterordnet' zijn aan de Staat en zelfstandig hun aangelegenheden rege-
len.40 Onder die 'aangelegenheden' wordt tevens de regelingsbevoegdheid ten aanzien
van de arbeidsrechtelijke verhoudingen begrepen.

41

Kerken hebben als belangrijke bron van inkomsten de Kirchensteuer.42 De hoogte
daarvan wordt door de overheid vastgesteld. Naar verluidt meent menigeen dat ze zo

37   Deregulierungskommission, a.w. pag. 149-150, voorstellen 86 en 87.
38   R. KeBler, Die Kirchen und das Arbeitsrecht, Darmstadt 1986, pag. 1.
39 Zie BVerfG 11.10.1977, NJW 78, 581; BAG 25.4.1978, DB 78, 2175.
40   Zie over de verhouding tussen Kerk en arbeidsrecht, ter introductie: R. Richardi, Der Dritte Weg

der Kirchen im kollektiven Arbeitsrechi ZTR 1994, pag. 99 e.v.; voorts uit de zeer omvangrijke
literatuur: R. Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, 2. Auflage, Monchen  1992; R KeBIer, Die Kirchen
und das Arbeitsrecht, Darmstadt 1986; A. Pahlke, Kirche und Koalitionsrechi Zur problematik des
kirchlichen Arbeitsrechtregelungsverfahrens, insbesondere des sog. Dritten Weges der Kirchen,
Tobingen  1983; J. Jurina, Das Dienst- und Arbeitsrecht im Bereich derKirchen in der Bundesrepublik
Deutschiand, Berlin 1979; M Loewisch,in AuR, special Kirche und Arbeitsrecht, 1979, pag. 33 e.v.;
O. von Nell-Breuning S.J., Arbeitnehmer in kirchlichem Dienst, 1979, AuR pag. 3-10.

41 Vgl. BVerfGE 70, 138; BGHZ 34, 372.
42 Daarnaast vonnen (o.a.) een bescheiden inkomen voor de katholieke kerken, de schadeloostellingen

die van de Staat worden ontvangen voor de toenmalige confiscaties van kerkelijke eigendommen.
Zie bv. HetPreuBisches Konkordat, zoals opgenomen in J. Wenner, Reichskonkordatund Landerkon-
kordate, Paderborn 1964, waarin (in 1929!) in art. 4 een dotatie werd voorzien van 2.800.000
Reichsmark per jaar door Pruisen aan de R.K.  Kerk.
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hoog ligt, dat men alleen al daarom overweegt voor het (officiele) lidmaatschap van
een Kerk te bedanken. Vrijwel alle Kerken hebben inmiddels een folder vervaardigd
waarin wordt uitgelegd wat gedaan wordt met de (hoge) belastinginkomsten (o.a. in
de sfeer van van de G&G-sector!).
Het aantal (geregisteerde) lidmaten der kerk is in vergelijking met Nederland hoog.
In de hierna nog nader te bespreken regio Rheinland beloopt de totale bevolking ruim
12.000.000 mensen, van wie slechts bijna 2 miljoen mensen onkerkelijk is.43

In de Duitse conceptie staat het 'Dienstrecht' van de kerken centraal. Het kerkelijk
recht is ten aanzien van arbeidsverhoudingen in beginsel noch onderhevig aan het

publiekrecht, noch aan het algemeen arbeidrecht. De kerken hebben een geheel
eigensoortige opdracht, die niet in ondergeschiktheid kan worden volvoerd.

'Das kirchliche Dienstrecht ist weder Arbeitsrecht noch Offentliches Recht, sondern Kirchenrecht. ,44

Dat betekent voor de arbeidsverhoudingen dat het ter beslissing aan de kerken zelf
is welke gestalte zij die willen geven. Doorgaans leggen Kerken het beginsel van de
christelijke naastenliefde aan hun arbeidsverhoudingen ten grondslag, hetgeen ook
door het Bundersverfassungsgericht is aanvaard.45

Voorts geldt ten aanzien van arbeidsvoorwaarden het beginsel van het Gebot der

Lohngerechtigkeit, inhoudende dat de Kerk zich verbindt het naar zijn oordeel 'ge-
rechten Lohn' te voldoen, waaronder tevens o.a. begrepen is het recht op voorzienin-

gen voor de oude dag en sociale zekerheid. Het betekent echter ook, dat de Kerk op
geen enkele wijze gehouden is met de markt concurrerende lonen te fourneren.46

De specifieke positie van de kerken en de ermee verbonden instituten heeft een aantal

arbeidsrechtelijke consequenties:
-        art. 9 lid 3 GG heeft slechts in zoverre toepassing dat ook kerkelijke medewerkers

het recht toekomt om zich te organiseren;47

-      art. 9 lid 3 GG reikt volgens de heersende opvatting echter niet zover dat binnen
kerkelijke verbanden ook het stakingsrecht geldt.48 'Arbeitskampf durch Streik

43 Evangelische Kirche im Rheinland, Zahlenspiegel, 1995, nr. 2.
44 Aldus W.Kalisch, ZevKR 1952/1953,  pag. 24, geciteerd bij Richardi, Arbeitsrecht  in der Kirche,

a.w., pag. 13.
45 BVerfG 4.6.1985,  DB 85, 2013. Vergelijk in dit verband de bij KeBIer, Die Kirchen und das Arbeits-

recht, a.w. pag. 65-66, geciteerde uitspraak: "Het kan zijn dat Christus verlangt dat er meer dan 40
uur per week en onder het "Tarif' gewerkt wordt".

46 Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, a.w.,  pag. 47-48.
47 Zie Ricardi, Arbeitsrecht in der Kirche, a.w., pag. 119; Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch, a.w., pag

1236.

48 Zie Ricardi Arbeistrecht in der Kirche, a.w., pag. 118; Juring Dienst- und Arbeitsrecht, a.w., pag
84; Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch, a.w., pag. 1236; G. Grethlein, Probleme des dritten Weges

der Kirchen, NZA 1986, Beilage 1/86 zu Heft 3/86, pag. 18.
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und Aussperrung ist mit den Grundfordernissen des kirchlichen Dienstes unverein-
bar. '49

-   In het verlengde daarvan wordt voor de Tarifflihigkeit (vgl. hierboven par.
4.2.2.2) van Gewerkschafte binnen kerken in ieder geval niet als eis gesteld dat
zij bereid zijn tot 'Arbeitskampf.' Wel dienen zij 'Koalitionsmachtig' te zijn en
dus (o.a) bereid en in staat druk uit te oefenen om zo tot het afsluiten van cao's
te geraken.

50

-        Het Dienstrecht der kerken  laat op zichzelf hun bevoegdheid onverlet cao's aan
te gaan. Hieronder komt dat nog nader aan de orde. Eventuele cao's kunnen
echter niet door de Minister van Arbeit und Sozialordnung algemeen verbindend
verklaard worden omdat dat een inbreuk op de souvereiniteit der kerken zou
betekenen. 51

Naar Duits cao-recht kunnen kerken als geheel niet beschouwd worden als werkgever
in de zin van par. 2 lid 1 TVG. Als werkgever kunnen slechts optreden individuele
kerken, kerkgemeenten,   door de kerken   in het leven geroep instituten etc..52   Als
gevolg daarvan zouden kerken tot uniforme arbeidsvoorwaardenregelingen in cao's
kunnen komen, als de onderscheiden instituten zich aaneensluiten in een privaatrechte-
lijk verband dat de rol van werkgeversorganisatie op zich kan nemen. Tot deze
constructie -de zgn. Tweede Wegs]- is besloten door de Evangelisch-Lutherse Lands-
kerk in Sleeswijk-Holstein en de Noord-Elbische Evangelisch-Lutherse Kerk.S4

Op essentiele punten, o.a. het beding dat van de overeenkomst niet ten gunste van
de werknemer kan worden afgeweken, wijkt deze regeling af van de TVG.  Om die
reden wordt deze regeling niet beschouwd als een echt Tarifvertag, maar als een 'kir-
chliches Tarifvertrag'SS, een cao 'sui generis.'

De meest gekozen constructie in met name de Evangelische Kerk is die van de'Derde
Weg', inhoudende dat (lands-)kerken en instituten zich aaneensluiten in zgn. Arbeits-
rechtliche Kommissionen, die een eigen kerkrechtelijke status hebben en waarin
paritair vertegenwoordigers van de 'werkgevers' en de werknemers zitting hebben.
Het is hun taak de normatieve bepalingen, die in de individuele arbeidsverhoudingen
doorwerken, vast te stellen.56 Er komen als dan 'Richtlinien' tot stand, die geen cao

49   Aldus de Duitse bisschoppen, Hirtenschreiben und Erklaningen der Deutschen Bischofe, Heft 35,
1983 onder 4. Vgi. Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, a.w., pag. 116.

50   BVeriGE 18, 18 - AP nr. 15 en BAG AP nr. 6 par. 188 BetrVG 1972.
51 Zie Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, a.w., pag. 120.
52 Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, a.w., pag. 157; zie ook Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch, a.w.,

pag 1236-1237.
53 Als Eerste Weg wordt beschouwd het patroon dat de werkgever eenvoudigweg een cao afsluit met

een werknemersorganisatie.
54 Zie Pahlke, Kirche und Koalitionsrecht, a.w., pag. 10 e.v.; Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch, a.w.,

pag 1237.

55 Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, a.w., pag. 160-163.
56 Zie daarover Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, aw., pag 165-177.
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vormen.57 Het Bundesarbeitsgericht heeft de Richtlinien op een lijn gesteld met het

verschijnsel standaardbedingen in gewone overeenkomsten en ze in die context getoetst
aan het beginsel van de 'Storung der Vertragsparitat.

i 58

In de literatuur wordt deze toetsing door de rechter gekritiseerd met een beroep op

de souvereiniteit van de Kerk en het aldaar heersende 'Gebot der Lohngerechtig-
keit.'59 De inhoud van de Richtlinien sluit ten aanzien van de door kerken geexploi-
teerde instellingen doorgaans aan bij regelingen, zoals die luiden in de cao voor

overheidspersoneel (zie hierna par. 4.3.2).
Aldus komt de overheid ten aanzien van de kerken en door hen geexploiteerde

instellingen in het geheel geen bevoegdheid toe tot sturing van de arbeidsvoorwaarden.

Feitelijke invloed is er vanzelfsprekend wel, al was het alleen al omdat instellingen
het zich niet kunnen permitteren voor wat betreft het niveau van hun arbeidsvoorwaar-

den te zeer af te wijken van het gebodene in de 'markt.'

4.2.4  Arbeiter en Angestellten

In deze algemene paragrafen behoeft tenslotte nog het verschijnsel van het onderscheid
tussen Arbeiter en Angestellten  kort aandacht.
Het onderscheid tussen de beide groepen berust van oudsher op het (bv. ook in Belgie)
bekende onderscheid tussen witte en blauwe boorden. De witte boorden (de Ange-

stellten) genoten van oudsher een gepriviligeerde rechtspositie die o.a. tot uitdrukking
kwam in de hoogte van het loon, een langere opzegtermijn, betere voorzieningen voor
loondoorbetaling bij ziekte en een gunstiger sociaal-zekerheidsstelsel. Op het moment
is de verhouding Arbeiter/Angestellten 10.658 miljoen arbeiders en daartegenover
11.035 miljoen Angestellten.61
Voorbeelden van 'Arbeiter' zijn: een kok, ook als hij berekeningen maakt voor de
prijs van de maaltijden;62 de portier van een dancing;61 de schooolconcierge als

hij niet in hoofdzaak toezichthoudende taken heeft.64

57   BAGE 34, 182 = AP nr. 9 ArbGG 1979; BAG AP nr. 22 par. 72a ArbGG 1979; BAG AP nr. 1
par. 7 AVR; BAG NZA 1991, 350.

58    BAGE 28, 14 = AP nr. 40 bij par. 242 BGB Gleichbehandlung
59       Zie E. Spengler, Die Rechtsprechung zum Arbeitsrecht in kirchlichen Angelegenheiten - insbesondere

zur Loyalitatspflicht der kirchlichen Mitarbeiter, NZA 1987, pag. 833 e.v.; R Richardi, Die
arbeitsrechtliche Regelungsautonomic derKirchen in 25 Jahre Bundes Arbeitsgericht, Monchen 1979,

pag. 429 e.v.; Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, a.w., pag. 188.
60 Zie hierover T. Mayer-Maly, Arbeiter und Angestellte, Wenen/New York 1969; Schaub, Arbeitsrechts-

Handbuch, a.w.,  pag  48-51; W. Daubler, Das Arbeitsrecht 2,9. Auflage, Hamburg  1992, pag.  729 -
740; Zollner en Loritz, Arbeitsrecht, a.w., pag. 55-59.

61 Statistisches Jahrbuch 1989, pag. 108
62 LAG Keulen, DB 89,2283.
63 LASG Bremen, DB 60, 1506.
64 BAG 1.9.1982,  AP nr. 65  bij Parr.  22 en 23  BAT  1975.
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Voorbeelden van 'Angestellten' zijn: de disc-jockey;65 de rij-instructeur;66 de keu-
kenchef van een groot restaurant;67 de etaleur, die naar eigen inzichten de etalage
inricht,68 de zweminstructeur met overheidsdiploma.69

Inmiddels zijn echter, met name door geslaagde rechtsvorderingen op basis van het
gelijkheidsbeginsel van art. 3 lid 1 GG de meeste verschillen tussen de beide groepen
gemarginaliseerd. Bij herhaling is door het Bundesarbeitsgericht uitgemaakt, dat slechts
differentiatie tussen de beide groepen is toegelaten bij een 'sachlicher Grund."o Die
wordt bv. aanwezig geacht als de werkgever er zeer groot belang bij heeft de
medewerker voor zijn bedrijf te behouden.71

In de praktijk treft men nog steeds aparte cao's aan voor Arbeiter en Angestellten,
die -de loontabellen daargelaten- inhoudelijk doorgaans elkaars copie zijn.

Het onderscheid tussen de witte en blauwe boorden is nog wel van belang in de sfeer
van de medezeggenschap. In het sociaalzekerheidsstelsel is er nog een aparte regeling
voor Rentenversicherung voor Angestellten (zie hieronder par. 4.3.2.2).

4.3 Hoofdsectoren van de G&G-sector in Duitsland nader in beeld

4.3.1 Introductie

In deze paragrafen bezie ik Duitse equivalenten van de G&G-sector in ons land, met
daarbij inbegrepen de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming binnen die subsectoren.
De beschrijving van de subsectoren zal geschieden op de wijze waarop die in het
vorige hoofdstuk is geschied ten aanzien van de Franse situatie, d.w.z. een globale
beschrijving van de subsector en een weergave op essentiele punten van de collectieve
arbeidsvoorwaardenvorming.

Het overgrote deel van de verwerkte gegevens heeft betrekking op de 'oude' Bun-
deslander. In de nieuwe Lander is over de hele linie herstructurering gaande en zullen
de voorzieningen in overeenstemming gebracht worden met die in de oude. Gegevens
zijn echter nog nauwelijks beschikbaar.

Het is een vrijwel ondoenlijke opgave om de te beschrijven hoofdsectoren niet slechts
op Bondsniveau maar ook op Landerniveau de bestuderen. In ieder der 16 Lander

65 ArbG Regensburg, ARSt. 74, 191.
66 BAG 20.4.1961, DB 61, 882.
67 ArbG Bamberg, ARSt. 76, 14.
68 LAG Dusseldorf 6.11.59, DB 60,  179.
69 BSG 30.5.1967, AP nr. 6 bij par. 3 AVG nF.
70    BAG AP nr. 44 par. 242 BGB Gleichbehandlung; BAG NZA 1984,323, 326 en 327; BVerfG DB

1990, 1565. Het BVerfU ziet bv. ook geen zakelijke grond voor verschillende opzegtermijnen:
BVerfG NJW 1990, 2246 en BVerfGE 62,256.

71       BAG NZA  1984,  326  =  BB  1984,  1940.
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zouden ongetwijfeld afwijkingen van het landelijk beeld te constateren zijn, terwijl
niet zelden in de sfeer van de dienstverlening waar het in deze sectoren om gaat, ook
nog aparte (uitvoerings-)Landes-wetgeving tot stand gekomen is.
Een totaaloverzicht van instituties in de G&G-sector, zoals dat in Nederland makkelijk
beschikbaar is, ontbreekt in Duitsland. Enerzijds heeft dat te maken met de reeds

aangeduide herstructurering in de nieuwe Lander; anderzijds echter geschiedt veel
van de zorg in de G&G-sector onder de vlag van de zgn. Wohlfartsverbande, (zie par.

72

4.3.2.1) waarvan de gegevens moeilijk toegankelijk zijn.

4.3.2   Algemene introductie G&G-sector in Duitsland: Wohlfahrtsverbande, BAT en
kerken

De overeenkomsten in ontwikkeling tussen G&G-sector in Nederland, Frankrijk en
Duitsland zijn groot. De ontwikkeling van de welvaartsstaat in Duitsland heeft net
als in beide andere landen een enorme groei van de collectieve sector te zien gegeven.
Zo is het aantal medewerkers in de niet publieke 'Wohlfahrtspflege' (ziekenhuizen,
bejaardenoorden, kinderdagverblijven, etc., ziehieronderindezeparagraaf)momenteel
751.000, waar dat in  1970 nog 382.000 was. Anders echter dan in ons land is er nooit
een een algemene wettelijke regeling geweest zoals de WAGGS. In Duitsland is er
een ware lappendeken van wettelijke regelingenmet betrekkingtot zorg en dienstverle-

ning.

4.3.2.1 Wohfahrtsverbande

In de Bundesrepublik is een, inmidddels wat eroderend, leidend beginsel in de
zorgsector het subsidiariteitsbeginsel, inhoudende dat waar familie, groep of vereni-

ging, kortom het particulier initiatief, een taak van zorg aan zich trekt, de staat er zich
in beginsel van onthoudt.73 Het neemt niet weg, dat de financiele betrokkenheid van

de Staat bij door de Verbtinde geexploiteerde instellingen veelal zeer groot is, denk

72   Zelfs het centrale bureau voor de statistiek van de Bund te Wiesbaden beschikt er niet over.
Voorzover ik weet is er slechts een systhematisch werk beschikbaar over de Wohlfahtsverbande dat
een enigermate betrouwbaar beeld schetst, nl. H. Flierl, Freie und Offentiche Wohlfahrtspflege, Auf-
bau, Finanzierung, Geschichte, Verbande, 2. Auflage, Munchen 1992.

73      In par. 10 van de Bundessozialhilfegesetz zo:tls die luidde tot 1.1.1995 was zelfs wettelijk vastgelegd,
dat de Wohlfahrtsverbande voorrang hadden in geval van financiering boven door anderen geexploi-
teerde instellingen. Met ingang van die datum is in par. 11 Boek Vii bepaald, dat ook op winst

gerichte instellingen gelijke aanspraken hebben. Achtergrond van de wijziging is aanmoeding van
concurrentie. Vgl. ook par. 11 lid 1 PflegeVG (BGBI. 1. pag. 1014-2797, zoals gewijzigd bij wet
van 29.7.194, BGBI. I, Pag.  1927) dat bepaalt: "Freigemeinnutzigeund private Trager haben Vorrang
gegenuber Offentliche Tragern", waar voorheen de Wohl fartsverbande uitsluitend voorrang hadden.

Vgl. ook H. Flierl, Freie und Offentiche Wohlfahrtspflege, a.w., pag. 34-56, met name pag  41-46
Een (wettelijk) voorbeeld van de gelijkstelling van instellingen van de Wohlfahrtsverbande en die
van de overheid biedt par 77 van de Boek VIll SGB, inzake de Kinder- und Jugendhilfe (1993)
waarin met zoveel woorden wordt bepaald, dat de instellingen voor jeugdhulp van de Wohlfahrtver-
bande een gelijke aanspraak op financiering hebben als de de publieke.
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b.v. aan de vaststelling door de staat van de premies die men voor de verzekering
van de verpleging in een ziekenhuis verschuldigd is.
Uit het particulier initiatief zijn allerlei instellingen voortgekomen,  die niet op winst
gericht zijn: de'Freie Wohlfahrtspflege' geschiedt op 'freigemeinnutzige Grundlage.'
Ze onderscheidt zich van de op winst gerichte private ondernemingen enerzijds en
van de door de Staat geexploiteerde instellingen anderzijds.
Ik geef een voorbeeld ter illustratie van de omvang van de zorg van de Wohlfahrts-
verbande: van alle algemene ziekenhuizen in Duitsland, 2145, zijn er 959 in handen
van de overheid zel f(met name Gemeenten), 845 worden geexploiteerd door de Wohl-
fahrtsverbande, en 341 zijn in privd-bezit.74

De Wohlfahrtsverbandehebbenzich aaneengesloten in ' Spitzenverbande', dietezamen
de Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW), gevestigd te

75Bonn, vormen. Ikbehandel de onderscheiden Wohlfahrtsverbande achtereenvolgens.

- Arbeiterwohlfahrt (AWO)76 is voortgekomen uit de sociaal-democratische arbeiders-
beweging, telt ongeveer 50.000 werknemers. Hij exploiteert o.a. 522 bejaardentehui-
zen, 144 inrichtingen voor gehandicapten, 24 ziekenhuizen, 1865 advies- en informatie
centra voor jongeren, gezinshulp, werklozen etc.

- Deutscher Caritasverband (DCV)77 is het katholieke Wohlfahrtsverband, met in
totaal 380.000 werknemers de grootste in de G&G-sector. Het exploiteert o.a. 764
tehuizen en ziekenhuizen, 11.000 instellingen voor jeugdhulp, bijna 500 voor fami-
liehulp, 1526 bejaardenhuizen, 367 inrichtingen en 496 dagverblijven voor gehandi-
capten.

78

- Deutscher Paritatischer Wohlfahrtsverband (Der Paritatische)79 is een neutrale
organisatie met in toaal 160.000 werknemers. het exploiteert o.a. 430 bejaardentehui-
zen, 672 tehuizen voor gehandicapten, 98 ziekenhuizen, 353 - wat wij noemen:
CAD's, 12 psychiatrische ziekenhuizen etc.

- Deutsches Rotes Kreuz (DRK), met een onbekend aantal werknemersso, het exploi-
teert o.a. 49 ziekenhuizen, 287 bejaardenhuizen, 16 tehuizen voor gehandicapten etc.

74   Statistisches Bundesamt, Gesundheitswesen, Fachserie 12, Wiesbaden 1995 en Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft, Zahlen, Daten, Fakten '94/95, Dosseldorf december 1994, pag. 33.

75       De gegevens zijn ontleend aan Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Brennpunkt
Soziales, Journal der Freien Wohlfahrtspflege, Bonn 1993 en aanDeutsche Krankenhausgesellschaft,
Zahlen, Daten, Fakten '94/95, Dusseldorfdecember  1994,  pag.  11 -15.  Voorts aan: Flierl, Freie und
Offentliche Wohlfahrtspflege, a.w. pag 181-318.

76 Flierl, Freie und Offentiche Wohifahrtspilege, a.w., pag. 184-190.
77 Flierl, Freie und Offentiche Wohlfahrtsp flege,  a.w.,   pag.  205.
78       Ook bij Flierl, Freie und offentiche Wohlfahrtspilege, a.w., ontbreken gegevens overhet aantal mede-

werkers per subsector van de Charitas.
79   Flierl, Freic und Offentiche Wohlfahrtspilege, a.w., pag. 236-237.
80 Flierl, Freie und Offentiche Wohlfahapilege, aw., pag. 252.
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- Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (DW),81 is met meer
dan 300.000 werknemers de een na grootste expoloitant in de G&G-sector. In de
'oude' Lander heeft zij 278 ziekenhuizen, 1572 bejaardentehuizen, 551 tehuizen voor

gehandicapten, 7490 instellingen voor jeugdhulp.  In de nieuwe 'Lander' bezit zij 44
ziekenhuizen, 47 bejaardenhuizen, 275 kinderdagverblijven etc.

Zentralwohfahrtstelle der Juden in Deutschland (ZWST)52, met 50 werknemers de
kleinste van de genoemde organisaties, zij legt zich vooral toe op advies en ondersteu-

ning. Zij heeft ook o.a. 14 instellingen op het gebied van de ouderenzorg. Ze legt zich
nu met name toe op het bevorderen van de integratie van Russische vluchtelingen.

Naast betaalde medewerkers hebben alle organisaties nog de beschikking over zeer

grote aantallen vrijwillige medewerkers, waarvan het aantal volgens schattingen in
totaal tussen de 500.000 en 1 miljoen beloopt.83

Leden voldoen lidmaatschapsbijdragen, terwijl de instellingen voorts voor hun

financiering de van overheidswege vastgestelde bijdragen incasseren, als die voor hun
diensten is vastgesteld, met name via de sociale zekerheidswetgeving. De aan de ker-
ken gelieerde instellingen kunnnen daarnaast een beroep doen op financiering door
de Kerken die een belangrijk deel van hun inkomsten uit belastingen ontvangen. Zulks

geschiedt vooral voor initiatieven die (nog) niet door de Staat worden gefinancierd.
84

De wel gefinancierde kerkelijke instellingen fungeren (in financieel opzicht) niet veel
anders dan hun niet-kerkelijke collega's.

Op alle gebied van zorg, van ziekenhuizen tot kinderdagverblijven, van dagverblijven
voor geestelijk gehandicapten tot jeugdhulpinstellingen etc. vervullen de Wohlfahrts-
verbande een zeer grote functie. Hoewel precieze gegevens ontbreken voor wat betreft

hun aandeel in het geheel van de G&G-sector in Duitsland, kan het belang van de
Verbande echternauwelijks onderschat worden: het is niet onaannemelijk dat de Wohl-
fahrtsverbande 70% van de zorg in de G&G-sector voor hun rekening nemen.85

81 Zie Flierl, Freie und offentiche Wohlfahrtspflege, a.w., pag. 275-277.

82 Zie Flierl, Freie und Offentiche Wohlfahrtspflege, a.w., pag. 316.

83    Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Brennpunkt Soziales, Journal der Freien

Wohlfahrtspflege, Bonn  1993.
84   Als voorbeeld daarvan noemde dhr. Ludeman van het Charitasverband te Keulen in gesprek met

schrijver de daklozenzorg.
85   H. Broockman, Geschafsftlhrerin der Abteilung Kirchen und ihre Einrichtungen van de OTV te

Stuttgart schat  in een gesprek met schrijver op   1 5 maart  1995 hun aandeel  nog  hoger.
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4.3.2.2 BAT

Voor de G&G-sector in Duitsland is het Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT%)
dat de arbeidsvoorwaarden regelt van de Angestellten in dienst bij de centrale
overheid, de Lander en gemeenten, een zeer belangrijk richtsnoer. De BAT vormt
de kern van het door de overheid met de centrale bonden (zie hierna) aangegane ar-
beidsvoorwaardenbeleid voor overheidsdienaren.
De ambtenaren (een steeds kleiner wordende groep in Duitsland, nu nog 50% 87 van
de dienaren van de overheid) op hun beurt spiegelen zich weer aan de BAT. Net als
de Metall-cao is de BAT zelf weer een belangrijk richtsnoer voor de ontwikkeling
van de arbeidsvoorwaarden in de hele Bundesrepublik. Er zijn tussen de beide cao's
niet onbelangrijke verschillen. Zo is de gemiddelde werkweek in de Metall al 35 uur
en beloopt die in de BAT nog 38,5 uur. BAT en Metall vormen beide feitelijk
belangrijke standaarden in de arbeidsverhoudingen in Duitsland, die echter gezien de
sterk verschillende 'werksoorten' niet goed met elkaar vergelijkbaar zijn. Bovendien
is in de BAT 'elke' functie geregeld, terwijl in de Metall-sector (vooral) veel (hogere)
functies buiten de cao om tot regeling gekomen zijn.

Voor het moment gelden (nog) twee versies van de BAT, te weten die welke van
toepassing is op de instellingen en bedrijven in voormalig West-Duitsland en op die
welke in voormalig Oost-Duistand gevestigd zijn. Het verschil beloopt nog ongeveer
20% (ten nadele van de Oost-Duitse!).

De BAT wordt afgesloten door werkgeversvertegenwoordigers van de Bund, de'
Tarifgemeinschaft deutscher Lander' en de 'Vereinigung der kommunalen Arbeitge-

berverbande' (de gemeenten). Aan werknemerskant zijn partij de Gewerkschaft
Offentiche Dienste, Transport und Verkehr (OTV) en de Deutsche Angestellten-Ge-
werkschaft (DAG). De eerste keer werd hij aangegaan in 1961.88 OTV en DAG zijn
in de gehele G&G-sector de belangrijkste onderhandelingspartners voor de werkgevers-
organisaties. Vanwege de doorwerking die de cao heeft in de G&G-sector, is van groot
belang te benadrukken dat de centrale overheid een belangrijke functie heeft in de
onderhandelingsdelegatie. Daarmee bernvloedt de Bund feitelijk sterk de ontwikkeling
van de arbeidsvoorwaarden van alle Angestellten bij de overheid, maar ook van de
werknemers in de G&G-sector.

De BAT bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt gevormd door het algemeen
deel, het Manteltarifvertrag dat 14 algemene hoofdstukken omvat over onderwerpen
die varieren van werkingssfeer, arbeidstijd tot wijze van inschaling en vakantie etc.
In de bijlagen treft men de (ook) specifieke regelingen aan voor bijzondere groepen,

86       Zie  over de BAT: Bundes-Angestellten-tarifvertrag, 9.  Auflage,  Monchen  1993,  met inleiding  van
R. Richardi; Klaus Kraseman, Taschenbuch filr Angestellten im Offentichen Dienst, 14. Auflage
Stuttgart,    1993; Wol fgang Schelter, Das Tarifrecht der Angestellten im Pilegedienst   (BAT),   4.
Auflage, Stuttgart 1995

87 Zie Jacobs, Inleiding tot het Duitse arbeidsrecht, a.w.,  pag.  61.
88   Zie Schelter, Das Tarifrecht der Angestellten im pflegedienst, a.w., pag. 106.

130



zoals bijlage 24 voor Angestellten in Kranken-, Heil-, Pflege- und Entbindungsan-
stallten, sowie in sonstigen Anstalten und Heimen, in denen die betreuten Personen
in arztlicher Behandlung stehen en bijlage L 1 voor leerkrachten etc.

De BAT wordt algemeen beschouwd als norm voor de ontwikkeling van arbeidsvoor-
waarden in het geheel van de G&G-sector. We zullen in de paragraaf (par. 4.3.4) over
het ziekenhuiswezen zien, dat wijzigingen in de BAT doorgegeven moeten worden

in de vergoedingen die de Kassen aan de ziekenhuizen verschaffen. Met die uitdrukke-
lijke regelgeving vormt die subsector echter een uitzondering. De overige instellingen
op het gebied van de zorg zien zich feitelijk genoodzaakt de BAT te volgen. Hoofd-
overweging daarvoor is dat men het zich uit arbeidsmarkt-concurrentieoverwegingen
niet kan permitteren arbeidsvoorwaarden onder het BAT-niveau aan te bieden. 89

Aldus functioneert de BAT als een sterk uniformerend werkende norm voor overheid
en 'semi-overheid:0 Zoals ik in par. 4.2.2.2 aangaf, is in de Duitse dogmatiek het
verschijnsel standaard-cao niet bekend. De BAT en de erop gelijkende cao's onder-

scheiden zich in zoverre van het algemene Duitse beeld, dat zij weI fungeren als
standaard. Afwijking ten gunste van de werknemer komt zelden voor.9 Dat wordt
vermoedelijk mede beYnvloed doordat de wetgever in een groot aantal wetten,2 als
norm heeft bepaald dat de ondernemer gehouden is 'wirtschaftlich' te opereren. Het
hanteren door werkgevers van boven BAT-normen zou als 'unwirtschaftlich' kunnen
worden beschouwd.
Zo is de situatie dat de BAT juridisch weliswaar geen standaard-cao is, maar
doorgaans (nog) wei als zodanig werkt.

Niettemin ziet men soms afwijkingen van de BAT-norm. Een ervan ligt voor de hand,
nl. de situatie dat functies (nog) niet tot een regeling zijn gekomen in de BAT. Alsdan
zal de werkgever, lid van een cao-partij, zelf een oplossing moeten treffen, die past
binnen het systeem van zijn cao.
Voorts is denkbaar dat een werkgever in redelijkheid oordeelt niet met de BAT-norm
uit te kunnen komen. Soms voorziet de cao dan reeds in de mogelijkheid tot het
bieden van aanvullende toeslagen e.d. en kan de werkgever daar eenvoudigweg gebruik
van maken.
Soms echter is dat niet het geval. Zo deed zich onlangs te Berlijn de situatie voor
dat de BAT-ziekenhuiswerkgevers in Oost-Berlijn, door hun lidmaatschap van de
BAT-afsluitende werkgeversvereniging rechtens gebonden aan de BAT-Ost, over
wilden gaan op betaling van de BAT-lonen volgens de norm van de BAT voor West-
Berlijn. Het verschil ad ongeveer 20% tussen de beide versies van de cao leidde tot

89    In gesprekken met functionarissen in de sector van de Wohlfahrtsverbande en de OTV bleek zulks

uitdrukkelijk.
90        De BAT geldt (nog) niet voor de nieuwe Lander, zie Herenigingsverdrag d.d. 3 1.8.1990, Hoofdstuk

XIX, Bijlage  1, par. III, nr.  1  lid  1.
91 Zie Schelter, Das Tarifrecht dir Angestellten im pflegedienst, a.w., pag. 107.
92      Bv. voor dc ziekenhuissector par   12 Boek V, SGB; zie hicronder in par. 4.3.4.1  voor dc omroepen.

Vergelijk hiervoor  in  par.  3.4.4.2.1,   waar  ik ten aanzien  van de Franse situatie een soortgelijk
criterium meldde, aldaar: "abusif' gebruik geheten.
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werknemers-schaarste-problemen voor de Oost-Berlijnse werkgevers. De getroffen
oplossing is dat de Ost-werkgevers inderdaad uiteindelijk over zullen gaan op de BAT-
West, waarbij zij zich echter op zo kort mogelijk termijn terug zullen trekken uit het
werkgeversverband.

93

Niet onbelangrijk is dat werkgevers die geen lid zijn van een werkgeversorganisatie
die gebonden is aan de BAT of de ermee overeenkomende regelingen, zonder meer
al niet gehouden zijn hem toe te passen. Het net gegeven voorbeeld van de Berlijnse
situatie was gestoeld op de uit het lidmaatschap van de werkgeversvereniging
voortvloeiende verplichting de cao uit te voeren. Voorbeelden van niet-leden bieden
prive-, op winst gerichte ziekenhuizen en klinieken. Zij hebben meer dan eens
ondernemings-cao's met (o.a.) de OTV afgesloten die in hogere dan de BAT-lonen
voorzien. Zij menen die uit de vergoedingen van de Kassen, die niet rechtstreeks
samenhangen met de arbeidskosten maar met (o.m.) verrichtingen, te kunnen voldoen.
Door hun risicoselectie is dat inderdaad mogelijk en handelen zij niet 'unwirtschaft-
lich', immers bedrijfseconomisch wdi verantwoord.

Daarnaast doet zich nog een ontwikkeling voor die het standaard-karakter van de BAT
en de ermee vergelijkbare regelingen in belang doet afnemen. Tot voor kort betekende
het standaardkarakter van de BAT tevens, dat gemeenten ofLander, zonder dat daartoe
een juridische gehoudenheid bestond krachtens een algemeen geldende wet94, in geval
van subsidiering van projecten, instellingen ofarbeidsplaatsen, subsidieerden op basis
van aan de BAT ontleende normen. Naar verluidt is er echter een tendens gaande dat
gemeenten en Lander basissubsidies verstrekken die niet meer in het gehele BAT-
bedrag voorzien. Dat lijkt met name te gebeuren met nieuwe initiatieven. Het is dan
aan de instelling/ondernemer om aanvullende geldstromen aan te boren:S De BAT
lijkt daarmee langzaamaan als standaardnorm te eroderen.

Tenslotte zij vermeld, dat in geen der op de G&G-sector betrekking hebbende wetten
een bepaling te vinden is, die het spiegelbeeld vormt van de verplichting volgens
BAT-normen uit te betalen, nl. een bepaling dat de overheid bevoegd is cao's goed
te keuren of zelfs in cao-resultaten in te grijpen. Dat zou ook in strijd zijn met art.
9 lid 3 GG.

4.3.2.2.1    Staking  in de G&G-sector

In de BAT zelf is naar het oordeel van de rechter een vredesplicht geincorporeerd.96
Voor de met de BAT verwante cao-regelingen is de situatie doorgaans dezelfde. Art.
74 van de BAT biedt de mogelijkheid tot deelopzegging van de cao, met als conse-

93 Voorbeeld gegeven door W. Schelter van de OTV in gesprek met schrijver op 9.8.1995.
94 Een uitzondering doet zich voor in de ziekenhuis-wetgeving, zie par. 4.3.4.2.
95   Aldus zowel dhr. Schelter van de OTV (op 9 augustus 1995) alsook dhr. Ludeman, van het

Charitasverband te Keulen (op 22 maart 1995) in gesprek met schrijver.
96   Zie BAG 8.2.1957, 1 AZR 169/55 = AP nr. 1 bij par. 1 TVG Friedenspflicht
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quentie dat op zichzelf na zo'n deelopzegging staking op het opgezegde onderdeel

mogelijk wordt.
Ambtenaren is het niet geoorloofd om te staken, hoewel de strafrechtelijke bepaling
terzake is opgeheven.97

Zoals reeds boven (par. 4.2.1) werd gesteld, vloeit het stakingsrecht naar Duits recht
voort uit art. 9 lid 3 GG. In de literatuur vindt men voorts de opvatting, zoals die
ook voortvloeit uit art.  31  ESH dat ook door Duitsland is geratificeerd, dat belangen
van derden tot onrechtmatigheid van een staking kunnen leiden, terwijl ook inbreuk
in grondrechten van anderen (bv. het recht op gezondheid) tot onrechtmatigheid van
stakingen kan leiden.
Naar het lijkt is de heersende leer -net als in Frakrijk, zie par. 3.3- dat ingeval van
staking in bv. de gezondheidszorg een substantiele nooddienst moet worden inge-
richt.98 Bij de radio en de televisie lijkt dezelfde lijn te gelden." In het algemeen
valt - naar Duits recht - als heersende leer aan te duiden, dat in geval van staking een
noodvoorziening getroffen moet worden in de

'....Bereichen Nahrung und Gesundheit, Energie und Wasser, Verkehr, Post, Fernmeldenwesen, Rundfunk

und Fernsehen, Bestattung, Mullbeseitigung, Landesverteidigung und innere Sicherheit. ,100

In de Duitse rechtspraak zijn geen voorbeelden te vinden van stakingen van tot de
zorgsector behorende subsectoren van de G&G-sector. Ik kan mij voorstellen dat zulks
van doen heeft met het stakingsverbod dat geldt in tot de kerkelijke Wohlfahrtsver-
bande behorende instellingen, die tenslotte een belangrijk deel van de G&G-sector
vormen (zie par. 4.2.3).

4.3.2.3  Kerken; de Derde Weg

Ook de kerken, met inbegrip van de Rooms-Katholieke, en andere Wohlfahtsverbande

volgen de BAT; in de wandeling heet de cao van een der kerken dan ook BAT,
kirliche Fassung (kF):01
Boven (par. 4.2.3) kwam reeds aan de orde dat de meeste kerken de zgn. Derde Weg
bewandelen ten aanzien van de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. In het
onderstaande zal ik twee voorbeelden behandelen van die Derde Weg, te weten in

97 Zie Jacobs, Inkiding tot het Duitse Arbeidsrecht, a.w. pag. 166. Zie voorts uitvoerig over dit onder-

werp W. Daubler, Streik im Offentlichen Dienst, 2. Oberarbeite Auflage, Tubingen 1971.
98    Zie ook W. Reusz, Der Arztestreik, RdA 1973, pag. 321 e.v.; W. Uhlenbruck, Der Arztestreik als

Mittel kollektiver  Interessenwahrung,   RdA   1972,   pag.   327   e.v.;   W.Daubler, Der Notdienst   im

Arbeitskampf, AuR 1981, pag  257 e.v..; H. Oetker, Die Durchfuhrung von Not- und Erhaltungsarbei-
ten bei Arbeitsk:impfen, Heidelberg 1984, pag. 44 e.v.

99     Zie H. Oetker, Die Durchfithrung von Not- und Erhaltungsarbeiten bei Arbeitskampfen, Heidelberg
1984, pag. 45; W. Daubler, Streik im Offentlichen Dienst, a.w. pag. 237.

100  Schlichtungs- und Arbeitskampfrecht, M. Lowisch (Hrsg), Wiesbaden 1989, pag. 154.
101    Zie bv. de uitgave Handbuch BAT-KF/MTL 11-KF van het Verband kichlicher Mitarbeiterinnen und

MitarbeiterRheinland - Westfalen - Lippe, Textsammlung, Dortmund 1994. 'KF' staatvoor'Kichliche
Fassung'.
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de evangelische en in de rooms-katholieke kerk. De te behandelen 'Richtlinien' zijn
in de praktijk vaak niet anders dan opsommingen op welke onderdelen van de BAT
wordt afgeweken.

102

Als eerste voorbeeld van de Derde Weg diene hier de Arbeitsrechtsregelungsgesetz
103

van de evangelische kerk '04 in Rijnland.105 In de evangelische kerk krijgen arbeids-
rechtelijke regelingen gestalte op het niveau van het 'Land.' In de hier kort weer te
geven Kirchengesetz van Rijnland werkt een aantal (belangrijke) Lander samen.
Krachtens die Kirchengesetz stelt de Arbeitsrechtliche Kommission (verder: Commis-
sie) de Kerk bindende regelingen vast. De Commissie bestaat uit 18 leden, waarvan
9 afkomstig uit de kring van werknemersoganisaties en 9 uit de kring van de werkge-
vers.106 Om beurten is een werkgevers- en een werknemersvertegenwoordiger voorzit-
ter.'07 Besluiten moeten met tenminste 10 stemmen genomen worden. los De be-
sluiten worden vervolgens doorgeleid naar diverse Kerkelijke organen, die bezwaren
kunnen maken.'"  Is  dat  het geval,  dan moet de Commissie zijn besluit heroverwe-
gen; 110 bij blijvend verschil van mening wordt de kwestie voorgelegd aan een
(opnieuwparitairsamengestelde) arbitragecommissie van 101edenpluseen onafhanke-
lijke voorzitter. Die neemt vervolgens een bindend besluit."' De kerkleiding    is
gehouden de totstandgekomen regelingen door te voeren. 112

De bevolking in de betrokken regio telt 12.000.000 zielen, waarvan ruim 3.000.000
van evangelischen huize. In de door de evangelische kerk geexploiteerde 2000
instellingen zijn hier ruim 42.000 personen in 'loondienst' werkzaam. 113

De katholieke regelgeving inzake collectieve arbeidsvoorwaardenvorming is het tweede
voorbeeld. In de katholieke instituties wordt de regie voor een niet onbelangrijk deel

102  Zie bv. de reeds eerder gememoreerde uitgave Handbuch BAT-KF/MTL 11-KF van het Verband
kichlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rheinland - Westfalen - Lippe.

103    KirchengesetzoberdasVerfahrenzurRegelung derArbeitsverhaltnisse derMitarbeiter im kirchlichem
Dienst, van 19 januari 1979, zoals gewijzigd bij Kerkwet van 12 januari  1994 (KABI.  1979, pag.
223, resp. 1/94 pag. 3.). Verder in deze paragraaaf: Kirchengesetz.

104  Over de Derde Weg in de Evangelische Kerk in het algemeen: Richardi, Arbeitsrecht der Kirche,
a.w., pag. 165-170.

105 D.w.z. kerken van Rheinland-Ffalz en Nordrhein-West-fahlen, Saarland en Hessen alsmede de
Lippische Kerk. Par. 2 Kirchengesetz.

106   De OTV heeft ondanks herhaaalde uitnodiging geen zitting genomen. Ze is van oordeel dat de Derde

Weg teveel beperkingen heeftten opzichte van gewone cao's. Zie bv de folder W-735-11-4-0283-01
van die organisatie, 'Arbeitsrecht in der Kirche'. Voorts, folder OTV van 25.5.1992, "Informationen
fOr Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmer derEvangelischen Kirche und des Diakonischen Werkes".
Zie voor de samenstelling par. 6 en 7 van de Kirchengesetz.

107  Par. 10 lid 2 Kirchengesetz.
108  Par. 10 lid 7 Kirchengesetz.
109  Par. 12 Kirchengesetz.
110  Par. 12 lid 2 Kirchengesetz.
111 Par. 13-16 Kirchengesetz.
112 Par. 18 Kirchengesetz.
113 Gegegevens ontleend aan Statistischer Dienst im Landeskirchenamt te Dusseldorf, Zahlen-spiegel,

uitgave 1995 nr. 2.
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op Bundes-niveau gevoerd: 14  Men  kent  op dat niveau  ook een arbeidsrechtelijke

commissie, de centrale 'Kommission zur Ordnung des Diozesanen Arbeitsvertragsrech-
tes' (KODA) die voor de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden in de katholieke
kerk geexploiteerde instellingen van groot belang is.'15 De nationale KODA telt 28
vertegenwoordigers van de werkgevers en 28 van de werknemers en daarbij een
onafhankelijk voorzitter.' 16  Met een drie-vierde meerderheid kunnen zij besluiten
nemen over voorstellen voor Richtlinien: 17 De KODA-regeling kent geen arbitra-
geinstelling, zoals bij de evangelische kerk, terwijl ingevolge het kerkelijk recht van
de katholieke kerk de Richtlinien van de KODA slechts rechtskracht krijgen door een
'Gesetzgebungsakt' van de gezamenlijke bisschoppen.

118

De katholieke Kerk exploiteert 30.719 instellingen (inclusief het voormalig Oost-Duits-

land), die 1.094.041 zorgplaatsen bieden met in totaal ruim 350.000 medewerkers in
' loondienst. 1119

Vergelijkt men de beide Derde-Weg-systemen, dan is een opvallende overeenkomst,
dat door het meerderheidsvoorschrift voor het tot stand komen van richtlijnen de

vertegenwoordigers van de beide groepen van elkaar afhankelijk gemaakt zijn. Beide

groepen moeten leden uit het andere 'kamp' overhalen om voor hun voorstel een
meerderheid te krijgen. Deze 'lotsverbondenheid' draagt er vermoedelijk toe bij dat
in de commissies de arbeidsvoorwaardenvorming tamelijk harmonieus verloopt.
Een belangrijk verschil tussen de beide voorbeelden van de Derde Weg is dat in de

evangelische kerk de Commissie (resp. de arbitragecommissie) het 'laatste woord'
heeft terwijl in de katholieke kerk de bisschoppenconferentie de afspraken in de

commissie nog kan doorkruisen. Onlangs is dat ook nog gebeurd, toen de bisschoppen
in de commissie overeengekomen verbeteringen in de VUT-regeling tegenhielden.

120

Beide systemen bieden geen volle vrijheid van onderhandelen als bedoeld in C. 98 121

van de ILO (zie par. 6.4). Voor de beantwoording van de vraag of de beschreven

kerkelijke systemen van collectief onderhandelen in strijd zijn met C.87 en/of C.98
verwijs ik naar par. 6.6.2.5.

114 Zie hierover Von Nell-Breuning, Arbeitnehmer in kirchlichem Dienst, aw., pag. 8-10; Richardi, Ar-
beitsrecht in der Kirche, a.w., pag. 170-175.

115 Zie Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche,  a.w.,  pag.  175.
116     Par. 2 Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes. Verder "Ord-

nung".

117  Par. 9 Ordnung; zie ook Von Nell-Breuning, Arbeitnehmer in Kirchlichem Dienst, a.w., pag. 9.
118    Par. 10 Ordnung. Vgl. Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, a.w., pag.  171; Von Nell-Breuning, a.w.,

pag.  9-10.
119 Cijfers ontleend aan Zahlen, Daten en Fakten, Uitgave Deutsches Caritasverband, Freiburg 1991.
120   Aldus dhr. Ludeman van het Caritasverband te Keulen in een gesprek met schrijver op 22.3.1995.

121 Door Duitsland geratificeerd op 8.6.1957, Zie List of Ratifications by Conventions and by country,
ILC 82th session, 1995.
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4.3.3   Uitvoeringsorganisaties  voor  sociale  zekerheid

4.3.3.1    Inleiding

Art. 20 lid 1 GG luidt:
'Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundes-
staat',

en art. 1 lid 1 GG
'Die Wurde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schotzen ist
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.'

Door het Bundesverfassungsgericht wordt uit deze bepalingen afgeleid dat de Staat
gehouden is activiteiten te ontplooien om die sociale ordening gestalte te geven. 122

Het resultaat van die opvatting laat niet met zich spotten: de Bondsrepubliek kent een
zeer hoog voorzieningenniveau,  dat in  1991  al  goed was voor een 'omzet'  van 400
miljard DM, en met een enorme produktie aan regelingen waarvan alleen al het Social-
gesetzbuch'2] (SGB) in de pocket-editie 767 pagina's telt. 124

Ingevolge de artt. 70 en 72 GG hebben de Lander slechts bevoegdheid tot regeling
op het sociale vlak indien en voorzover de Bund geen gebruik maakt van zijn
bevoegdheden terzake. Op veel terreinen heeft de Bund dat inderdaad gedaan, zodat
als gevolg daarvan de structuur van de sociale zekerheid in de Bundesrepublik tamelijk
overzichtelijk is.12S In dit boek worden eventuele Lander regelingen niet behandeld.

Een van de grootste sub-sectoren van de G&G sector in Duitsland, de gezondheids-
zorg, kampt net als bij ons met voortdurende stijging van de kosten. De bijdrage-
grondslag (werkgever en werknemer dragen bij)  is  van  8.20%  in 1970 gestegen tot
12.9 % van het loon in 1988. In 1960 bedroeg de 'omzet' nog 9 miljard DM, in 1986
was die 114 miljard DM.126
De financiele situatie van de gezondheidszorg wordt inmiddels allerwegen als 'drama-
tisch' beschouwd.

122  BVeriGE 1,97,105.
123 In Nederland is in de jaren '70 de poging van Veldkamp om ook een totaal sociaal wetboek te

redigeren mislukt! Zie daarover(o.a.) G.M.J. Veldkamp, Herinneringen 1952-1967, Den Haag 1993,
pag. 203-209.

124    Editie Beck, 20ste druk, Munchen 1993. Daama  is  boek  VII nog ingevoerd  en  is  in  Boek  XI  de
nieuwe Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG) ingevoerd.

125   Inzake het Duitse sociaal zekerheidsrecht (daar geheten : Sozialrecht) is een groot aantal losbladige
edities en handboeken op de markt. Een goede introductie bieden: W. Gitter, Sozialrecht, 3e druk,
Munchen 1992; voorts: F Ruland in I. von Munch en E Schmidt-ABman, Besonderes Verwaltungs-
recht, 9. Auflage, Berlijn-New York, 1992, pag. 608-688.

126  W. Gitter, Sozialrecht, a.w., pag. 62-63.
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Op het onderdeel van de 'Pflege' (ambulante en in instellingen) is daarom inmiddels
is  per   1  januari 1995 (grotendeels) ingevoerd de nieuwe Pflegeversicherungsge-
setz.127 Voor het eerst is in deze regeling bepaald dat verzekerden de vrije keuze
hebben ten aanzien van de Kasse waarbij zij zich verzekeren.128 Daarvan verwacht
de overheid een belangrijke concurrentie-impuls en daarmee kostenbesparing.

4.3.3.2   De  'Trager' van de sociale zekerheid en hun collectieve arbeidsvoorwaarden-
vorming

In deze paragraaf komen de uitvoeringsorganen van de sociale zekerheid aan de orde.
Allereerst de 'Krankenkassen'; vervolgens de oude-dagsvoorzieningen (Rentenversiche-
rungen), en tenslotte de Berufsgenossenschaften die in hoofdzaak de Unfallversi-
cherung uitvoeren.

4.3.3.2.1  De Krankenkassen

De uitvoering van de Ziekteverzekeringen is in handen van 'Kassen.' De Krankenkas-
sen zijn rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen van publiekrecht, die in autono-
mie hun beslissingen nemen.129 Er bestaan de volgende soorten:
- Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK);
- Betriebskankenkassen;

Als een of meer bedrijven regelmatig tenminste 1000 verplicht-verzekerden in
dienst hebben, is de werkgever (c.q. zijn de werkgevers) bevoegd een be-
drijfsKrankenkasse op terichten, mits de meerderheid van het personeel daarmede
instemt  (par.   147  en   148  SGB  V).

Daarnaast bestaan er aparte Kassen voor handwerkslieden (Innungskrankenkassen)
(par. 157-164 SGB V), zeelieden (par. 165 SGB V), landbouwwerkemers (par. 166
SGB V) en voor werknemers in de mijnbouw ('Knappschaft') (par. 167 SGB V) en
voor vrijwillig verzekerden ('Ersatzkassen', par. 168 e.v. SGB V).

Van de in totaal 1367 Krankenkassen is het grootste deel 'Betriebskrankenkasse', te
weten 862. Het overgrote deel van de verplicht verzekerden is echter verzekerd bij
de Ortskrankenkassen. Die laatsten tellen 15.971.000 leden; de Betriebskrankenkassen
hebben 3.703.000 leden."0

127    Pflege-Versicherungsgesetzd.d. 26 mei 1994, BGbl. Ipag 1014-2797, zoals veranderd per29.7.1994,
BGBI. 1 pag. 1927. Zie daarover ter introductie: K. Jung, Die neue Pflegeversicherung, Sozialge-
sctzbuch XI, Bonn 1995.

128  Art. 48 PflegeVG. Als gevolg daarvan zouden bijdrage-verschillen kunnen ontstaan, die de totale
kosten van de 'Pflege-zorg' zouden kunnen doen verminderen.

129  SGB par. 4 V.
130 Statistisches Jahrbuch 1993 fOr die Bundesrepublik Deutschland, pag. 498.
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Ze worden paritair door vertegenwoordigers van verzekerden en werkgevers bestuurd
(par. 44 SGB IV).

4.3.3.2.2  De Rentenversicherungsanstalte

De Rentenversicherungen worden uitgevoerd door de Landesversicherungsanstalte.
Er bestaat een afzonderlijke Versicherungsanstalt voorde Bundesbahn, voorzeelieden
(par.  127 SGB VI), voor werknemers in de mijnbouw (par.  136 SGB VI); voor werk-
nemers in de landbouw bestaan afzonderlijke Alterskassen (op basis van een aparte
wet: Gesetz uber eine Altershilfe for Landwirte (GAL), art. 16;
Voorts is er voor Angestellten (zie hierboven par. 6.2.4) een apart en centraal
Bundesversicherungsanstalt te Berlijn (par. 132 SGB VI).Ill
Ook deze Anstalte worden paritair bestuurd door verzekerden en werkgevers (par.
44 SGB IV).

4.3.3.2.3  De Berufsgenossenschaften

De Unfallversicherungen (vergelijkbaar met onze vroegere Ongevallenwet) worden
in hoofdzaak uitgevoerd door de zgn. Berufsgenossenschaften, waarbij er net als bij
de Rentenversicherung aparte instituties bestaan voor landbouwers, zeelieden etc.
Daarnaast echter bestaan 35 Berufsgenossenschaften, die doen denken aan onze
bedrijfsverenigingen, en die bedrijfstaksgewijze zijn georganiseerd.'32 De Staat, het
Bundesanstalt filr Arbeit, de Lander, gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn eigen
risico-drager (par. 646-658 RVO).
Ook deze instituties worden paritair door werkgevers en verzekerden bestuurd (par.
44 SGB IV).

4.3.3.2.4  Collectieve arbeidsvoorwaardenvorming Trager Sociale Zekerheid

In totaal zijn er 290.000 mensen werkzaam in deze sectoren. 133 Het aantal ervan
is met bijna 100% toegenomen sinds   1960,  toen  er nog 'slechts' 148.000 mensen
werkzaam waren op een bevolkingstoename van ongeveer 20% in diezelfde134

periode.
135

131 Voor (zelfstandige!) kunstenaars is er ook een aparte wettelijke regeling, de Konstersozialversiche-
rungsgesetz (KSVG), die wordt uitgevoerd door de Konstersozialkasse, gevestigd te Wilhemshaven
(par. 37 KSVG).

132  Bijlage 1 bij par. 646 lid 1 RVO.
133 Statistisches Jahrbuch 1993 filr die Bundesrepublik Deutschland 1993, pag. 115.
134 Statistisches Jahrbuch, a.w., t.a.p.
135 Statistisches Jahrbuch, a.w., pag. 114.
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De arbeidsrechtelijke positie van 'Angestellten' bij de wettelijke Krankenkassen res-

pectievelijk de Berufsgenossenschaften is privaatrechtelijk van karakter maar berust
nog'16 in hoofdzaak op zgn. Dienstordnungen (DO).117
Dienstordnungen zijn naar heersende rechtsopvatting publieke regelingen ('offentiche
Satzungen'),   die   door   de

'
Vertreterssarnmlung', het vertegenwoordigend orgaan

bestaande uit afgevaardigden van verzekerden (ook werknemersverenigingen hebben
onder zekere condities het recht om op de kieslijsten te staan) en vertegenwoordigers
van werkgevers (zie daarover par. 43-51  SGB IV) worden vastgesteld (par.690 RVO,
resp. par. 351 RVO). DO's behoeven de goedkeuring van het toezichthoudend
overheidsorgaan (par. 355 RVO), resp. het Reichsversicherungsamt (par. 700 RVO).
De DO's hebben van rechtswege normatieve werking in de arbeidsovereenkom-
sten.'38 Dit wordt o.a. afgeleid uit de redactie van par. 690 RVO dat bepaalt dat
de DO de algemene arbeidsvoorwaarden'regelt.' De heersende opvatting in Duitsland
is ook, dat de bepalingen van de DO die van een eventuele cao, die naast de DO
mogelijk is,119 terzijde schuiven.140 Deze voorrang wordt door sommige schrijvers

verdedigd met het argument van het publieke belang van de overheid bij het toezicht
op de Trager van de sociale verzekeringen. Anderen menen dat hier sprake is141

van een schending van het Kernbereich van art. 9 lid 3 GG.142

In de literatuur wordt niet de daaraan voorafgaande vraag opgeworpen of de bevoegd-
heid zelve een DO vast te stellen niet reeds in strijd is met art. 9 lid 3 GG (resp. art.
4 C. 98 IL0143). Immers werknemers en hun organisaties hebben binnen de DO-
constructie niet de mogelijkheid op te komen voor hun arbeidsvoorwaarden zonder
dat er beperkingen gesteld zijdens of vanwege de Staat vast te stellen.

Naar het niveau van de arbeidsvoorwaarden in de betrokken instellingen is geen
systematisch onderzoek gedaan. In gesprekken met betrokken werkgevers- en

136   Onderhandelaars van de OTV meldden mij dat de Dienstordnungen op afzienbare termijn vervangen
zullen worden door gewone cao's.

137  Zie resp. par. 351 RVO (sommige medewerkers zijn Beamten: par. 349 RVO) en par. 690 RVO.
Zie over de Dienstordnung: R Richardi en O. Wlotzke, Munchener Handbuch zum Arbeitsrecht,
Munchen  1992, Band 1, Individualarbeitsrecht I, pag. 392-396; F.J. Sacker, Die Dienstordnung der
Sozialversicherungsanstalten im Spannungs feldzwischen Arbeits- und Beamtenrecht, ZfA 1987, pag.
95-130; P. Hanau, Die Bedeutung des Art. VI11 2 BesVNG for Tarifvertrage zur Regelung der
ArbeitsverhaltnissevonDienstordnungs-angestelltenderSozialsversicherungstrager, Rechtsgutachten
fitr die Gewerkschaft OTV,  Koln  1978.

138  BAG AP nr. 7, 8, 11, 14, 19, 31,45 bij par. 611 BGB Dienstordnungsangestellte; BSGE 23,206;
31, 247.

139    BAG BB  1980,  314.
140   RAG ARS 6, 66; 12, 416; RGZ 114, pag  22; BAG BB 1980, 314. Zie hierover ook Tarifrertagge-

setz, Kommentar, A. Hueck en H.C. Nipperdey, bewerkt door H. Wiedeman em H. Strumpff, 5e
druk,  Munchen  1977,  pag.   163;  eveneens:  F.J.  Sacker  en H. Otker, Das Dienstordnungsrecht  der
Sozialversicherungsangestellten im Spannungsfeld zwischen Arbeits- und Beambtenrecht, ZfA  1987,
pag. 95-130.

141   Wiedemann-Stumpf, par. 1, Randnummer 47.
142    W.  Daubler en  H. Hege, Tarifsvertragsrecht, 2. Auflage, Baden-Baden  1981, pag. 251-252.
143  C  87 is door Duitsland geratificeerd op 20.3.1957; C. 98 op 8.6.1956. Zie ILO, 80th Session 1993,

Report III, part. 5, lijst per 31.12.1992
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werknemersorganisaties bleek mij dat in de DO's doorgaans de landelijke trend

gevolgd wordt bij met name de vaststelling van de salarissen, met name die van de
BAT. Feitelijk hebben de DO-Angestellten een ambtelijke rechtspositie.144 Van

beperkingen, gesteld zijdens de Staat bij de vaststelling (en financiering) van de
Dienstordnungen is me niet gebleken. Evenmin is mij gebleken van voornemens van
de Staat om die te gaan stellen. Wel lijkt er een tendens de Dienstordnungen te gaan

vervangen door cao's.
145

4.3.4 Ziekenhuiswezen

4.3.4.1  Introductie ziekenhuiswezen

De wettelijke Ziekenverzekering is bij wet van 20.12.1988, in werking getreden op
1.1.1989, in belangrijke mate veranderd.146 Ondermeer werd toen het onderscheid
tussen Arbeiter en Angestellten voor de verzekering krachtens deze wet opgeheven.
Wijzigingen volgden elkaar in snel tempo op met als doel de exponentiele toename
van de kosten van de gezondheidszorg tot stilstand te brengen. In 1986 werd een
systeem ingevoerd waarbij niet langer achteraf de gemaakte kosten werden gedecla-
reerd, maar waarbij op voorhand tarieven werden afgesproken.147 Reeds in 1988
maakte - mede naar aanleiding van onderzoekingen van een enqu6te-commissie - de
Bundesregierung nieuwe wijzigingen aanhangig,148 die tot de huidige algemene

wettelijke regeling hebben geleid.
De zeer sterke kostenontwikkeling heeft inmiddels al weer nieuwe wetgeving'49 (de
'Verordnung') tot gevolg gehad die reeds is ingevoerd.

De structuur van de publieke gezondheidszorg vertoont grote overeenkomsten met
die in Nederland. Spitsen we dat toe op de ziekenhuiszorg,lso dan is de Duitse
structuur de volgende.

Ziekenhuisverzorging vindt plaats door de toegelaten ziekenhuizen (par.  108 SGB V),
te  weten:
-    klinieken van hogescholen;
-    ziekenhuizen die in het ziekenhuisplan van een Land zijn opgenomen zijn;

151

144    Richardi en Wlotzke, Munchener Handbuch,  Band 1, Individualarbeitsrecht,  a.w.,  pag.  392.
145 Aldus onderhandelaars van de OTV in gesprek met schrijver.
146    BGBI. I S. 2477 laatstelijk opnicuw gewijzigd doorhetin werkingtreden van de Pflegeversicherungs-

gesetz d.d. 28.5.1994, BGBI. I pag. 1013-1046.
147  Zie W.G. Fach en J. Robbers, Gesetz zur Structurreform im Gesundheitswesen, Koin, 1989, pag.

2-3.

148 Drucksache 200/88.
149    Ikdoethiermet nameop de Verordnung der Krankenhauspflegesatzverordnung, BPI]V  1995, BGBI.

1 pag. 2750.
150 Zie daarover Ruland, a.w. pag. 649-653, Besonderes Verwaltungsrecht.
151 Daartoe behoren ook ziekenhuizen, die van kerkelijke origine zijn.
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-        ziekenhuizen die een verzorgingsovereenkomst gesloten hebben met de landelijke
vereniging van Krankenkassen en de verenigingen van 'Ersatzkassen.'

De werkwijze met betrekking tot de vaststelling van de verzorgingsovereenkomsten
is aldus, dat op Bondsniveau raamaanbevelingen worden gedaan door de toporganen
van Kassen en ziekenhuizen (par. 112 SGB V). Op Landsniveau worden deze
uitgewerkt in als publiekrechtelijkl 52 beschouwde verzorgingsovereenkomsten (par.
109 e.v. SGB V). Deze worden afgesloten door de gezamenlijke Krankenkassen en
Ersatzkassen enerzijds en de ziekenhuizen anderzijds. Deze overeenkomsten hebben
directe werking in de rechtsrelatie tussen het individuele ziekenhuis en de Kassen.
Geschillen op basis van de wet worden bij uitsluiting beslecht door scheidsgerechten
op Landsniveau (par. 114 SGB V). Par . 113 SGB V stelt als eis dat ziekenhuizen
economisch functioneren.
Net als in Nederland wil de wetgever meer en meer met op voorhand bepaalde

budgetten gaan werken op basis waarvan de ziekenhuizen worden gefinancierd. Een
belangrijke prikkel in het systeem vormt het zgn. flexibele budget, dat erin voorziet
dat ziekenhuizen 75% van de meer- of minderopbrengst ten opzichte van het budget
zelf moeten bijpassen c.q. mogen behouden. 153

4.3.4.2 Collectieve arbeidsvoorwaardenvorming in het ziekenhuiswezen

In Duitsland beloopt het aantal ziekenhuizen in totaal 3590. Daarvan zijn er 2145
algemene ziekenhuizen, ruim 200 uitsluitend psychiatrische, en ruim 1000 andere
waaronder revalidatie-ziekenhuizen en kuuroorden. Van de algemene ziekenhuizen

zijn er 959 van de staat, 845 van de Wohlfahrtsverbande en 341 zijn in particuliere
exploitatie.

154

Zoals ook in Nederland belopen de personeelskosten ongeveer 70 % van de totale
kosten en bedragen de overige kosten 30%:SS Het aantal personeelsleden van
ziekenhuizen  in Oost  en West tezamen beliep eind  1992 ruim 1.133 miljoen. Aldus
werkt 1 op de 35 mensen in Duitsland in een ziekenhuis. 156

Ook in deze sector speelt de BAT een grote rol. Jaarlijks vinden onderhandelingen
over de BAT plaats met als deelnemers de Bund, de Lander en de Gemeenten aan

werkgeverskant en de OTV en de DAG aan werknemerskant. De Bund speelt een be-
langrijke rol in deze onderhandelingen ofschoon zij geen ziekenhuizen in exploitatie

152 Ruland, Besonderes Verwaltungrecht, a.w., pag. 652.
153  Par. 12 lid 4 Verordnung.
154   Al deze gegevens zijn ontleend aan Deutsche Krankenhausgesellschaft, Zahlen, Daten, Faklen, a.w.

pag.  33. Zie voorts:Statistisches Bundesamt, Gesundheitswesen, Fachserie 12, Wiesbaden  1995.
155 Deutsche Krankenhausgesellschaft Zahlen, Daten, Fakten, a.w., pag. 39.
156 Deutsche Krankenhausgesellschaft, Zahlen, Daten, Fakten, a.w., pag. 33. in dit aantal zijn alle in

de vorige alinea vermelde soorten ziekenhuizen tezamen geteld
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heeft.157 Men ziet daaraan het grote sociaal-economisch belang dat door de centrale
overheid wordt toegekend aan de cao-ziekenhuiswezen. Lander en gemeenten

daarentegen hebben wel eigen ziekenhuizen; hun belang wordt rechtstreeks getroffen.

De afspraken in deze BAT-onderhandelingen werken weliswaar niet formeel maar
wei materieel door in alle cao's (c.q. Richtlinien bij de Kerken) in de ziekenhuissector.
Opmerkelijk is dat in de' Verordnung' bepaald is dat verhogingen in kosten als gevolg
van wijzigingen in de BAT en regelingen die de BAT volgen, zonder meer voor
vergoeding in aanmerking komen."' Nergens elders   is de Duitse wetgeving  met
betrekking tot G&G-sectoren komt zo'n uitdrukkelijke wetsbepaling voor die fi-
nanciering van wijzigingen overeenkomstig de BAT voorschrijft.

4.3.5 Arbeidsvoorziening
159

4.3.5.1   Introductie  arbeidsvoorziening

Uit art. 12 GG wordt in Duitsland afgeleid, dat de overheid een belangrijke taak heeft
bij het verhinderen en bestrijden van werkloosheid. Daartoe is de publiekrechtelijke
Bundesanstalt for Arbeit (BA) in het leven geroepen, dat zijn taak in zelfbestuur uitoe-
fent. De hoofdvestiging ervan is te Neurenberg, terwijl er vervolgens hierarchisch
ondergeschikte 'Landesarbeitsamter' en tenslotte 'Arbeitsamter' zijn.

Deregelingen van de' Arbeitslarderung' zijnte vinden in de'Arbeitsforderungsgezetz'
(AFG160) en een groot aantal op grond daarvan vastgestelde Anordnungen van het
BA.
De taken van het BA verschillen enigermate van die welke te onzent de Arbeidsbu-
reaus hebben. Daargelaten dat die laatste (nog) de taak hebben van de beoordelingen
van ontslagvergunningen, die men in Duitsland niet kent, heeft de BA met name de
volgende taken:
-        arbeidsadvies- en bemiddeling'61 ( par. 15  en  13  e.v.  AFG);
-  voor de wederopneming in het arbeidsproces kan het BA een vergoeding

toekennen voor verwervingskosten, de kosten van verhuizing en de kosten van
familiebezoek (par. 53 AFG);

157  Aldus twee onderhandelaars van de OTV in gesprek met schrijver.
158    Zie par. 121id 6 VerordnungzurRegelungderKrankenhauspflegesatze(Bundespflegesatzverordnung-

BPtlV 1995).
159 Zie daarover A. Knigge, J v Ketelsen, D. Marschall, A. Wittrock, Kommentar zum Arbeitsfarde-

rungsgesetz (AFG), 2e druk Bat:len-Baden 1988; F. Ambs Gemeinschaftskommentar zum Arbeitsfbrde-
rungsgesetz (AFG), losbl., Darmstad  1987; F. Pennings, Benifits of Doubt, diss. Deventer 1991, pag
115-187, met name voor de aspecten van Werkloosheidsuitkering c.a, ter introductie: Besonderes
Verwaltungsrecht, a.w., pag. 636-640; Gitter, Sozialrecht, a.w., pag. 206-233.

160  Wet van 25.6.1969 (BGBI. I S. 582; laatstelijk gewijzigd bij Wet van 22 maart 1991, BGBI. 1 S.
790.

161     Op dat onderdeel heeft de  BA een monopolie: BverIGE  22,  71 ;  zie  ook  HvJ  EG,  NJW  1991,  289,
Daarover: Eichenhofer, Das Arbeitsvermittlungsmonopol der Bundesamstalt for Arbeit und das EG-
Recht, NJW 1991 , pag. 2857 e.v..
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door hettoekennen van subsidies bevorderen van het ontstaan van nieuwe arbeids-

plaatsen (par. 54, 91 onder 11, 94 en 97 AFG);
-    slechtweeruitkeringen in met name de bouw (par. 83 e.v. AFG);
-    vergoeding van om- en bijscholing (par. 33 e.v. AFG);
-    het verzorgen van beroepsopleidingen (par. 40 e.v. AFG);
- voorts kunnen specifieke voorzieningen getroffen worden voor oudere werknemers

(par. 97 e.v. AFG) en voor gehandicapten (par. 56 e.v. AFG);
-      het doen van Werkloosheidsuitkeringen ('Arbeitslosengeld'( par. 100 e.v. AFG);

Het Arbeitslosengeld is gerelateerd aan het laatstverdiende loon en voorziet in
een uitkering van 68 % daarvan voor een in de wet vastgelegde periode van ten

hoogste 988 dagen (par. 106 AFG);
-     en (in opdracht van de Bund): het verzorgen van de 'Arbeitslosenhilfe' (par. 134

e.v. AFG). De Arbeitslosenhilfe is een uitkering die 58 % beloopt van het
laatstverdiende loon, kent een middelentoets en kan voortduren tot aan het 65

levensjaar (par. 139 AFG).

De kosten van de BA worden goeddeels voldaan door bijdragen van werkgevers en
werknemers. Die beloopt thans 2% van de 'Beitragsbemessungsgrundlage' (par. 174
lid 1 AFG). De bestuurders van het BA worden niet gekozen door werkgevers en
verzekerden (zoals bij de instituties van de sociale zekerheid), maar benoemd door
Koalitionen van werknemers en werkgevers, alsmede op voordracht van de betrokken

organen zelf (par.  195 en  197 AFG). De overheid draagt slechts voor een zeer beperkt
deel bij in de kosten van de BA.

4.3.5.2 Collectieve arbeidsvoorwaardenvorming medewerkers BA

Het totaal aantal medewerkers van het Bundesanstalt Alr Arbeit beloopt bijna 100.000
medewerkers. 162

Ingevolge art. 216 AFG behoeft de begroting van het BA goedkeuring van de
Bundesregierung. 1nbegrepen in diebegroting zijn ook de kosten van arbeidsvoorwaar-
den voor het personeel van het BA. Aan werknemers bij het BA treft men zowel aan
Beamter, Angestellte en Arbeiter. De collectieve arbeidsvoorwaardenvorming van die
laatste twee groepen geschiedt bij cao (zie par. 210 lid 1 AFG).
Deze volgt de ontwikkelingen van de BAT;161 van enige inbreuk door de Bundesre-

gierung op de bij cao afgesproken arbeidsvoorwaarden blijkt niet. Art. 9 lid 3 GG
wordt ten volle gerespecteerd.

162 Aldus gegevens d.d. 30.6.1993. nr. VII 40/4-393, nog niet gepubliceerd, aan mij verstrekt door het
Statistisches Bundesamt te Wiesbaden.

163  Zie ook R. Weber in Ambs, a.w., supplement sept. 1988, pag. 3 bij par. 210 AFG.
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4.3.6 Omroepen

4.3.6.1   Introductie  omroepen

Zoals dat het geval is voor de sociale zekerheid, is ook de vrijheid van het woord in
uitzendingen van de publieke radio en televisie grondwettelijk verankerd. 164

De organisatie van de (publieke) omroepen is aldus, dat in ieder Land een (publiek-
rechtelijke) Rundfunkanstalt bestaat. 165 Ieder der Lander heeft daarioe een wettelijke
grondslag gecreeerd.
De Lander hebben vervolgens een Statsvertag gesloten dat de basis vormt voor met
name de uitwisseling van programma's (Verdrag laatstelijk gewijzigd bij Verdrag van
15.3.1990). Het gaat hier om de Bayrischer Rundfunk, Hessischer Rundfunk,
Norddeutscher Rundfunk, Radio Bremen, Saarlandischer Rundfunk, Sender Freies
Berlin, Suddeutscher Rundfunk, Sud-westfunk, Westdeutscher Rundfunk Koln (WDR).
Tezamen vormen zij de Arbeitsgemeinschaft der Offentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten der Bundesrepublik Deutschland (ARD166), die vooral tot taak heeft het realiseren
van de TV-programma's van het 'Deutsches Fernsehen', op basis van een vaste

verdeling tussen de genoemde zenders. Zo neemt de WDR 25% (het grootste aandeel)
voor zijn rekening, Radio Brehmen 3% (het kleinste).
Het Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), dat een nationale zender is, berust op een
Bundesgesetz.
Financieringvandeomroepengeschiedtviaenerzijdsomroepbijdragen, de'Rundfunk-
gebuhr', die in 1990 13.00 DM per maand per aansluiting bedroeg en met behulp
reclame-inkomsten anderzijds.

167

De organisatie van de omroepen is, zoals gezegd, publiekrechtelijk van grondslag.
Art. 5 GG garandeert de vrijheid van berichtgeving, met als uiteindelijk toezichthou-
dend orgaan het Bundesverfassungsgericht. Voorts is de opbouw van de organisaties
aldus, dat steeds het hoogste orgaan wordt gevormd door de 'Rundfunkrat', die
afgevaardigden herbergt van allerhande maatschappelijke groepen (waaronderKerken,
hogescholen, vakbonden, werkgeversorganisaties) en personen die aangewezen zijn
door het betrokken Landes-parlement. Het aantal leden van deze Raad varieert van
11 tot 66.19
Het bestuur, de Verwaltungsrat, wordt voor een deel (soms geheel) door de Rundfun-
krat gekozen. Aan het hoofd van de werkorganisatie staat een 'Intendant', in Brehmen
heet het Direktorium. 169

164  Art. 5 GG.
165    Zieover deinteressante geschiedenis van de publickrechtelijke verankering H. Montag, Privater oder

offentlich-rechtlicher Rundfunk? Initiativen ftireinen privaten Rundfunk in derBundesrepublik Deuts-
chland, Berlin 1978, pag. 20-38.

166  Verankerd in beschikking d.d. 9/10.6.1950, nader vastgesteld op 7 6.1962.
167    H.  Hillig, Rundfunkrecht, Frankfurt  1990,  pag.  XIV.
168 Hillig, Rundfunkrecht, a.w., pag. XIII.
169 Hillig, Rundfunkrecht, a.w., pag. XIII.
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4.3.6.2 Collectieve arbeidsvoorwaardenvorming omroepen

De publieke omroepen tellen in totaal ruim 10.000 werknemers. De begrotingen van
de omroepen worden door de Verwaltungsrat vastgesteld en doorgaans ter goedkeuring
voorgedragen aan de Rundfunkrat in het betrokken Land,170 de Intendant is de feite-

lijk verantwoordelijke. Aan het totaal der begrotingen wordt twee-jaarlijks de hoogte
van de omroepbijdrage aangepast. Kernpunt is alle Lander-wetten ten aanzien van

de omroepen is dat zij 'wirtschaftlich en sparsam' met hun uitgaven moeten omsprin-
gen.

171

In ieder Land is er de eigen cao voor de Angestellten en Arbeiter van de omroepen.
Zij volgen de BAT. De voorgeschreven 'Witschaftlichkeit en de Sparsamkeit' leiden
er niet toe dat de lonen op enigerlei wijze met de markt uit de pas lopen. Van
ingrepen van toezichthoudende organen in cao-afspraken is mij niet gebleken. Vooral
Intendanten schijnen tot de zeer goed betaalde medewerkers te behoren.

4.3.7 Spoorwegen

4.3.7.1   Introductie Spoorwegen

De Deutsche Bundesbahn was tot voor kort een staatsbedrijf, hetgeen volgens de
meeste schrijvers een voortvloeisel was van art. 87 GG. Net als te onzent (zie par.
2.4.7) is echter inmiddels gevolg gegeven aan de richtlijnen van de EG en is tevens
per  1.1.1994 de Bundesbahn verzelfstandigd in de Deutsche Bahn AG (DB AG).'72
De eerder genoemde Deregulierungskommission bepleitte in 1981 reeds verzelf-
standiging van de Bundesbahn en beval aan dat de Bundesbahn (met vermindering
van de subsidies) de concurrentie aanging met andere vervoerders. 173

Niet-rendabele lijnen die de Bundesbahn wil afstoten, moeten nu in Lander-verband
worden aanbesteed en gegund aan de meest biedende en zonodig door het Land van
subsidie worden voorzien. 174

170    Ziebv. par. 38 Gesetz Ober den'Westdeutschen Runfunk Koln' in Noordrijn-Westfalen, GVBI.  1988,
pag. 27, Wet van 11.1.1988 zoals gewijzigd op 7.3.1990, GVBI. 1990, pag. 138, verder 'WDR-
Gesetz'.

171  Zie b.v. par. 39 WDR-gezetz.
172  BGBI. 1993, Deel 1, pag. 2386 e.v. art. 2 par. 1. Zie over deze ontwikkelingen: Christian Heinze,

Rechts- und Funktionsnachfolge bei der Eisenbahnneuordnung, NVwZ 1994, pag. 748-750.

173  Deregulierungskommission, a.w., pag. 44.
174 Zie Gesetz zur Regionalisierung des Offentichen Personennahverkehrs, BGBI. Decl 1, pag. 2395 e.v.

art. 4 par. 1 tot en met 6.
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4.3.7.2 Collectieve arbeidsvoorwaardemorming DB AG

Het aantal werknemers van de DB AG beloopt bijna 298.000.175

De rechtspositie van hetpersoneel van het vroegere staatsbedrij fis volledig overgegaan
op de AG. Dat is uitvoerig bij wet geregeld.

176

Decollectieve arbeidsvoorwaardenvorming van hetpersoneel geschiedtvia verscheide-

ne groeps-cao's, die het niveau van de BAT volgen.

Parallel met de verzelfstandiging is de garantie van de arbeidsplaats, die tot voor kort

gold bij de Bundesbahn, opgeheven. Voorheen kon slechts bij wangedrag c.a. ontslag
plaatsvinden. Sinds de cao-onderhandelingen van  1994 is ook de gewone Kilndigungs-
schutzgesetz van toepassing op werknemers bij de Bundesbahn.  Eind mei  1995  liet
de directie van de DB AG weten dat er binnen 3 jaar honderdduizend banen moeten

verdwijnen.
177

4.4 Conclusie collectieve arbeidsvoorwaardenvorming G&G-sector in
Duitsland

Op hoofdpunten vertonen zowel de sociaal-economische ontwikkeling als de als de
algemene rechtsontwikkeling op het onderzochte terrein grote overeenkomsten tussen
Duitsland en Nederland. Op het gebied van dit proefschrift -de collectieve arbeidsvoor-

waardenvorming in de G&G-sector- zijn er echter belangrijke verschillen.

Directe sturing van arbeidsvoorwaardenvorming door de overheid is, anders dan in
Nederland uiteindelijk tot voor kort gebruikelijk was, in Duitsland sinds 1949 uit den
boze. Ook in de behandelde hoofdsectoren van de G&G-sector blijft het uitgangspunt
overeind, dat cao-partijen zelfde inhoud van hun overeenkomst bepalen. De overheid
vervult slechts een administratieve rot.
Het Duitse denken over cao-recht is doortrokken van een grondrechtelijke benadering
waarin de staat de sociale partners hun eigen verantwoordelijkheid dient te laten  om
lonen en andere arbeidsvoorwaarden op zinvolle wijze met 'Gesamtvereinbarungen'
te ordenen.178 De Duitse rechtspraak laat geen voorbeelden zien waar beperkingen
terzake werden toegelaten.

Ten aanzien van de G&G-sector waar het in dit boek om gaat, is de Staat evenmin
bevoegd tot enig ingrijpen in onderhandelingsresultaten van cao-partijen.
Toch is de rol van de Staat bij de totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden in de
G&G-sector bepaald groot. Zoals ik liet zien, vervult de Staat de hoofdrol bij de

175 Zie Volkskrant van 1 6 1995.
176  Art. 1 par. 7 ENeuOG d.d. 27.12.1993, BGBI. 1993 decl 1 pag. 2379; zie voorts par. 12 e v, art,

2 Deutsche Bahn Grundungsgesetz (DBGrG).
177  Volkskrant van 1.6.1995.

178  BVerfG NZA 1991, pag. 809 e.v.. Zie par. 6.2.1.
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onderhandelingen over de BAT, die op zijn beurt model staat voor zowel de ar-
beidsvoorwaardenontwikkeling in de Wohlfahrtsverbande alsook in de rest van de
G&G-sector. Afwijkingen daaronder in subsectoren liggen niet voor de hand omdat
ze zich daarmee uit de markt prijzen. Afwijkingen naar boven komen maar zelden

voor, met name omdat ze niet (extra) gefinancierd worden.

De overheid biedt de G&G-sector de vrijheid zelf zijn arbeidsvoorwaardenregelingen
stellen. Vandaar dat de in de titel van dit hoofdstuk gekozen typering, het sociaal-
liberale model, juist is.
Feitelijk is de invloed van de Staat op het niveau van de arbeidsvoorwaarden in de
G&G-sector zeer groot. De meer cynische beschouwei  -ou zich danrom wellicht meer
in de typering van de titel van het vorige hoofdstu,· kuimen vinden: het sociaal-

dirigistische model.

In dit hoofdstuk bleek echter tevens, dat grote delen van .-c G&G-sector in Duitsland
geexploiteerd worden door de kerken, aan welke door .le  L taa•, evenzeer in hun zorg-
instellingen, een eigen, kerkrechtelijk regime wordt gel.itc-11, ook voor de collectieve
arbeidsvoorwaardenvorming. Gemeten in aandeel in ue G.,-G-sector gaat het hier om
een niet onaanzienlijk aantal instellingen. Het primaat van ),er kerkrecht in die sectoren
komt neer op het toelaten van belangrijke inbreuken op de vrijheid van collectief
onderhandelen in die sectoren, die-specifiek-kerkelijke situatiesdaargelaten- naarmijn
oordeel niet gerechtvaardigd kunnen worden tegen de achtergrond van ILO-verdragen
87 en 98, alsmede van het ESH (zie nader par. 6.6.2.5).
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Hoofdstuk 5

STURING VAN ARBEIDSVOORWAARDENVORMING IN DE
G&G-SECTOR IN NEDERLAND; VAN GEDETAILLEERDE
STURING NAAR ONDERHANDELINGSVRIJHEID

5.1 Introductie

Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog tot aan het begin van de jaren tachtig
oefende de overheid in ons land een sterke sturing uit op de loonvorming in de
marktsector. Het laatste Loonbesluit dateert van 1982; het SER-advies waarin

geconcludeerd werd dat de overheid in beginsel geen verantwoordelijkheid draagt voor
het primaire inkomensbeleid in de marktsector kwam eind'82 tot stand;' een daarmee
in overeenstemming concluderende nota van het eerste kabinet-Lubbers werd in
december  1983  aan de Tweede Kamer aangeboden.2

Sturing van maatschappelijke processen in het algemeen via wetgeving (en aanver-
wante instrumenten) is sinds het optreden van dat kabinet toch al meer en meer ter
discussie geraakt.  In het decennium daarvoor overheerste nog het geloof in de maak-
baarheid van de samenleving en was het appel aan de overheid zorg te dragen voor
(o.a.) een eerlijke inkomensverdeling. Even was zelfs een Raamwet op de Inkomens-
vorming aan de orde:

In 1988 legde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid4 er al de nadruk

op, dat de samenleving niet alleen niet te zeer overvoerd moet worden met regels (ook
wei: Normenflut, legal pollution) maar dat de onmogelijkheid al die regels te handha-
ven ook vragen oproept naar de kwaliteit van de rechtsstaat en de overheidssturing
in het algemeen. Het Ministerie van Justities nam die gedachten over en stelde:

'Eerst en vooral is nodig dat wetgeving beter wordt doorzien en doordacht uit het oogpunt van zinvolheid
van het overheidshandelen.  Dat zal soms betekenen dat van wetgeving wordt afgezien, of dat althans in

de wetgeving niet wordt geambieerd de mensen wie het aangaat voor te schrijven wat ze moeten doen

en wat ze mogen Eaten.,6

1     SER, Advies wetgeving inkomingsvorming, a.w
2    TK 1982-1983, 18189.

3     Zie daarover ook par. 5.5.1.
4 Rechtshandhaving, rapport nr. 35, Den Haag 1988.
5     Zicht op wetgeving, TK 1990-1991, 22008, nrs. 1-2
6    TK 22008, a.w., pag. 11.
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In het verlengde van opvattingen van wetenschappers als Ph. Nonet en Ph. Selmick7
en Teubnet stelde het departement het regulatiefvermogen van wetgeving ter discus-
sie en pleitte het ervoor in de gedachten over wetgeving meer accent te geven aan
het zelfregulerend vermogen van maatschappelijk systemen en wetgeving die processen
van zelfregulering procedureel regelt:

De in het begin van dit hoofdstuk te bespreken periode wordt lange tijd gekenmerkt
door geloof in de waarde van een via regelgeving sturende overheid. Op het vlak van
de arbeidsvoorwaardenvorming in de afgelopen 50 jaar is een aflopende schaal waar
te nemen van gedetailleerde, viagematigd gedetailleerdenaar (uiteindelijk) afstandelij-
ke en globale sturing. Werd gedurende de eerste decennia na de oorlog tot op 'twee
cij fers achter de komma' door ofnamens de Overheid gestuurd; het laatste decennium
zien we dat zij zich nauwelijks" met de inhoud van arbeidsvoorwaardenregelingen
bemoeit en er hoogstens het 'certificaat' officiele regeling op plakt (art. 4 Wet op
de Loonvorming, verder: WL); het accent ligt op het zelfregulerend vermogen van
sociale partners.
Tegen de achtergrond van de historische schets van die sturing en een korte schets
van het wettelijk instrumentarium voor de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming
in Nederland in par. 5.3, zal vervolgens in de paragrafen 5.4 tot en met 5.7 de sturing
geplaatst worden zoals die plaatsvond en -vindt ten aanzien van de arbeidsvoorwaar-
denvorming in de gepremieerde en gesubsidieerde sector (G&G-sector) in ons land.
In de sturing van die sector in ons land is een parallelle ontwikkeling te constateren,
eveneens een die ging van gedetailleerde sturing, via gematigd gedetailleerde sturing
naar een afstandelijke. De geschiedenis van de voor die sector specifieke instrumenten
start echter pas medio  1979 en eindigde  nog maar recent  en  wel  met de intrekking
per 1 januari 1995 van de laatste sectorspecifieke wet, de Wet arbeidsvoorwaarden-
ontwikkeling gepremieerde en gesubsidieerde sector, de WAGGS.

7          Zie o.a. van hen Law and Society in Transition. Toward Responsive Law, New York/Hagerstown/San
Francisco/London  1978.

8     G. Teubner, Substantive and Reflexive Elements in Modern Law, Law and Society Review 1983,
pag. 239-285; Recht als autopoietisches System, Frankfurt am Main, 1989.

9        Zie voor een interessant overzicht van de discussies hierover de bundel Reflecties op reflexief recht,
N.J.H. Huls & H.D. Stout (red.), Zwolle 1992. Zie ook: De terugtred van regelgevers. Meer regels,
minder sturing? W. Derksen, Th.G. Drupsteen, W.J. Witteveen, (red.) Zwolle 1989. Recent: Ph.
Eijlander, De wet stellen. Beschouwingen over onderwerpen van wetgeving, diss., Zwolle. 1993,
met name hoofdstuk 9. Zie voor een bijdrage terzake op het gebied van het arbeidsrecht: Taco van
Peijpe, Deconjunctuurvan hetarbeidsrecht Rechtsontwikkeling in Nederland en andere landon 1975 -
1990. Groningen 1990, met name hoofdstuk 4, en over Deregulering in het arbeidsrecht: A.T.J.M.
Jacobs en W. Plessen, SEW 1992, pag. 83-111.

10 Uitzonderingen vormen dwingend-rechtelijke bepalingen in het BW en aanverwante wetten alsmede
de 'verboden' bepalingen van de WCAO en de WAVV.
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5.2 Van directe, gedetailleerde sturing naar afstandelijke sturing van de arbeids-
voorwaardenvorming in de marktsector (van 1945 tot heden)

De periode vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog tot heden kan men naar
sociaal-economische kenmerken, gerelateerd aan de ontwikkeling van de arbeidsver-
houdingen, in 4 tijdvakken verdelen." In de nu volgende sub-paragrafen zal ik aan
de hand van die tijdsindeling een korte schets geven van het institutioneel kader.

5.2.1 1945-1960 

De eerste periode  is  die  van   1945  tot  1960. Zij kenmerkt  zich  door een beperkte
werking van het marktmechanisme in de sfeer van de arbeidsverhoudingen. Na de
oorlog werd de overheid aanvaard als de instantie die met een strikte regulering van
(o.a.) de arbeidsvoorwaarden ertoe bij moest dragen, dat ons land een stabiele
wederopbouw tegemoetging. Tegen die achtergrond moet ook het in 1945 ingevoerde
opzegverbod van art. 6 BBAn geplaatst worden. Anders dan in bv. Frankrijk (zie
par. 3.1) en Duitsland (par. 4.1.2) bleef in ons land de strakke centrale regie voor de
arbeidsvoorwaardenvorming zeer lang gehandhaafd en wel tot 1960.
De loonontwikkeling in deze periode was buitengewoon matig; de wederopbouw van
het land verliep (uiteindelijk) zeer voorspoedig en aan het begin van de jaren zestig
stond Nederland er economisch florissant voor.

De centrale rol bij de sturing van de arbeidsvoorwaarden werd vervuld door het
College van Rijksbemiddelaars (CvRb), die werden benoemd door de Minister van
Sociale Zaken (art. 11 BBA 1945'4). Bij de uitoefening van zijn taak moest het zich
houden aan algemene aanwijzingen van de minister (art. 11 lid 4 BBA).
Zonder toestemming van het College was geen afwijking van de vastgestelde regeling,
richtlijn of cao toegestaan (art. 17 lid 3 BBA). Zulks was ook lange tijd strafrechtelijk
gesanctioneerd (art. 21 BBA). Alvorens beslissingen van meer algemene betekenis
te nemen, moest het College advies inwinnen bij de Stichting van de Arbeid (art. 19
BBA), een vlak na de oorlog opgericht privaatrechtelijk instituut waarin centrale

11     Ik neem de indeling alsmede een aantal kenmerken van de onderscheiden perioden over van W. van
Voorden, A.G. Nagelkerke en W.F. de Nijs in Macht in banen. Arbeidsverhoudingen in theorie en
beleid, Leiden/Antwerpen   1993, pag. 202-253.

12      Zie hierover W.J.P.M. Fase, Vijfendertig jaar loonbeleid in Nederland, diss, Alphen aan den Rijn
1980 pag. 47-57, 78-110 en 279-307; T. van Peijpe, De ontwikkeling van het loonvormingsrecht,
diss., Nijmegen 1985 pag 315-319 en 487-503; B.S. Frenkel en A.T.J.M. Jacobs, Sociaal bestuurs-
recht,  Decl 1, Alphen  aan  den  Rijn  1986, pag 174-176; B.S. Frenkel,  De  cao  en het loonbehee-

rsingsrecht,  SMA  1988, pag. 235-243; J.S. Dienske, Buitengewoon Arbeidsrecht,  5e druk,  Alphen
aan den Rijn 1965; Th.B.C. Mulder S J, Loonvorming in overleg. Een onderzoek naar de gedragingen
van het georganiseerde bedrijfsleven in Nederland na de tweede wereldoorlog, diss., Assen 1956;
N.  van Veen, Overheidsingrijpen in collectieve arbeidsovereenkomsten, diss., Deventer  1976,  pag.
94-125; M.G. Levenbach, De Nederlandse loonpolitiek, Alphen  aan  den  Rijn  1955.

13 Besluit 5.10.1945, Stb F. 214.
14       in deze paragraaf zijn de verwijzingen steeds naar de tekst van  het BBA 1945, tenzij uitdrukkelijk

anders is vermeld.
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werkgevers- en werknemersorganisaties paritair waren vertegenwoordigd15 en dat
de sociale partners destijds zagen als nationaal toporgaan voor overleg en algemene
sturing van het sociaal beleid, los van regering en parlement:6 Op het loongebied
kende de Stichting (o.a.) daartoe een Looncommissie. 17

Zolang geen goedkeuring van het College van Rijksbemiddelaars was verkregen trad
de cao niet in werking. Evenzeer werd de cao pas na goedkeuring rechtens afdwing-
baar. 18

Viahet College van Rijksbemiddelaars reguleerde deoverheid zo de loonontwikkeling
zeer direct en gedetailleerd. Al met al kan in dem periode gesproken worden van een
'centralistisch harmonieus beleid'.1

5.2.2  1960-197020

Aan het einde van de eerste, geschetste periode ging het geleidelijk aan steeds beter
met de economie, zij het dat er per sector wel verschillen te constateren waren. De
centrale, dirigistische regie voor de arbeidsvoorwaardenvorming werd meer en meer
ervaren als een keurslij f dat een goede, verdere economische ontwikkeling belemmer-
de. Op grote schaal werden zwarte lonen uitbetaald en het verschijnsel koppelbaas
deed zijn intrede, de Duitse arbeidsmarkt, waar veel hogere lonen werden uitbetaald,
trok veel Nederlandse werknemers.2' Het centrum-rechtse kabinet-De Quay, dat in
1959 aantrad natwaalfjaar rooms-rode coalities, beloofdemeer flexibiliteit in de vorm
van een'gedifferentieerde loonpolitiek'. Men stelde zich voor detoegestane loonruim-
te te differentieren naar de verschillen in productiviteitstoename per sector. Basis
daarvoor waren de halfjaarlijkse prognoses terzake van het CPB en het daarop geba-
seerde SER-advies.22 In de praktijk mondde dit echter toch weer uit in een zeer
detaillistisch loonbeleid. Bovendien schoot deze flexibilisering volstrekt tekort in de
na 1960 versneld oververhit rakende conjunctuur.

15 Zie daarover J.P. Windmuller, C. de Galan en A.F. van Zweeden, Arbeidsverhoudingen in Nederland,
Utrecht  1987, 6e bijgewerkte  druk, pag. 133-136; E. Hueting,  F.  de  Jong  en  R.  Neij, Naar goter
eenheid. De geschiedenis van hetNederlands Verbond van Vakverenigingen 1906-1981, Amsterdam
1983, pag. 143-148. Aanvankelijk had de Stichting ook de taken welke na 1950 door de SER werden
vervuld.

16    Hueting c.s., Naar groter eenheid, a.w., pag. 144.
17 Zie Windmuller c.s., Arbeidsverhoudingen in Nederland, a.w., pag. 136.
18 Fase, vijfendertig jaar loonbeleid in Nederland, a.w., pag. 98-99.
19   Frenkel, De cao en het loonbeheersingsrecht, a.w., pag. 237.
20 Zie hierover Fase, Vijfendertig jaar loonbeleid in Nederland, a.w., pag. 51-57; Van Peijpe, De

ontwikkeling van het loonvormingsrecht, a.w., pag 477-503; Van Veen, Overheidsingrijpen in
collectieve arbeidsovereenkomsten, a.w., pag 117-125.

21    Zie J.P. Windmuller, Arbeidsverhoudingen in Nederland, Utrecht/Antwerpen 1970, pag. 278-279
en 338-341.

22 Van Peijpe, De ontwikkeling van hetloonvormingsrecht, a.w.,  pag.492; Windmuller, Arbeidsverhou-
dingen in Nederland, a.w., pag. 281-284.
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De regering probeerde de ontwikkelingen in de hand te houden door de verantwoorde-
lijkheid voor het loonbeleid in 196323  weg te halen bij  het  CvRb  en  bij de Stichting
van de Arbeid te leggen (art.  14 lid 1 BBA 1963). De centrale sociale partners bleken
echter evenmin bij machte leiding te geven aan het proces van de loonvorming. Het
leidde tot de verzuchting van de DG op Sociale Zaken:

'Op papier handhaven we een rechbsituatie die in feite niet bestaat, terwijl de feitelijke situatie nationaal-
economisch kennelijk wei gedragen kan worden ,24

Er  deden  zich  dan  ook  in   1964  en 1965 loonexplosies  voor met  loonsverbeteringen
van  1 0  a 20% op jaarbasis,2S waardoor het Nederlands loonpeil iets dichter  bij  dat
van omringende landen kwam, maar waardoor tevens duidelijk werd dat de Stichting
van de Arbeid niet  op haar centrale taak berekend was.  In 1966 besloot de regering
daarom (voor een laatste keer) die rol weer toe te schuiven naar het CvRb.26

Inmiddels was in de wetgeving de Minister van Sociale Zaken het instrument in
handen gegeven van de loonstop (tot een nader te bepalen tijdstip werden geen cao's
meer goedgekeurd) (art.  18a lid l  onder a BBA 1963). Daartoe was hij bevoegd indien
dat gelet op de feitelijke ontwikkeling van de loonkosten dan wel het belang van de
nationale economie naar zijn oordeel noodzakelijk was (art. 18b, vgl. de latere tekst
art. 10 Wet op de Loonvorming, zie par. 5.2.4).

Al met al was echter al duidelijk dat er een nieuw systeem van centrale loonvorming
moest komen.

5.2.3 1970-1982

Dat nieuwe systeem werd gevonden  in  dat  van  de  Wet  op de loonvorming 197027,
die de Derde Titel van het BBA verving.
De kernbevoegdheden ten aanzien van de sturing van met name lonen kwamen terecht

bij de overheid, de Minister van Sociale Zaken. Het College van Rijksbemiddelaars
verdween van het toneel. De Stichting van de Arbeid werd weer adviseur.
Economisch kondigde zich aan het eind van de jaren zestig een crisis aan, die een
hoogtepunt zou krijgen in de oliecrisis van 1973. Voor het eerst na de Tweede

23    Uiteindelijk Wet van 20.6.1963, Stb. 267, "BBA 1963".
24   Geciteerd door Van Peijpe, De ontwikkeling van het loonvormingsrecht, a.w., pag. 482.
25 Windmuller, Arbeidsverhoudingen in Nederland, a.w.,  pag. 289; Fase, Vijfendertig jaar loonbeleid

in Nederland, a.w., pag 300-301.
26      Zie Fase, Vijfendertig jaar loonbeleid in Nederland, a.w., pag. 295-305; Zie ook van N. van Hulst,

De effectiviteit van de geleide loonpolitiek in theorie en praktijk, diss., Arnhem  1984, pag. 206-207
27     Wet 12.2 1970, Stb. 69. Zie over de geschiedenis van de wet Van Peijpe, De ontwikkeling van het

loonvormingsrecht, a.w. pag 520-535; Over de inhoud Fase, Vijfendertigjaar loonbeleid, a.w., 57-71;
Van Hulst, De effectiviteit van de geleide loonpolitiek in theorie en praktijk, a.w., pag. 200-202.
Zie over de politiek-sociale geschiedenis van 1968-1982 Windmuller c.s., Arbeidsverhoudingen in
Nederland, a.w., pag. 223-257.
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Wereldoorlog was er een drastische afname van de economische groei en tekende
zich een steeds hoger wordend werkloosheidscij fer af. In de jaren zestig waren ruime
claims neergelegd in (o.a.) wetgeving ten aanzien van koppeling van uitkeringen en
overheidssalarissen aan die in de markt. Reeds in het begin van deze periode deed
zich gevoelen dat die 'beloftes' uiteindelijk niet overeen kwamen met de feitelijk
gerealiseerde economische groei. Bezuiningingsoperaties bij de overheid komen in
voorbereiding.
Als gevolg van het radicale gedachtengoed, dat Europa dan in zijn greep krijgt, stelde
de vakbeweging eisen in de sfeer van de loonnivellering, die de als fundamenteel

ongelijk ervaren loon- en inkomensstructuur moest verzachten. Als antwoord op de
grote werkloosheid komt het verschijnsel van de arbeidsplaatsenovereenkomst op.
Bonden willen afspraken met werkgevers over invulling van (nieuwe) arbeidsplaatsen.

De Wet op de Loonvorming (in de praktijk: Loonwet geheten, in deze paragraaf WL
1970) betekende het einde van de preventieve goedkeuring van cao's. De minister
(en namens hem aanvankelijk het Loonbureau, later de Dienst Collectieve Arbeids-
voorwaarden28), wordt het registratiekantoor van cao's; cao-partijen moeten schrifte-
lijk het sluiten, wijzigen of opzeggen29 van een cao bij hem aanmelden en daarbij
de tekst van de gesloten cao of de gewijzigde bepalingen overleggen alsmede de
toelichting daarop.30

Vervolgens diende de minister zo spoedig mogelijk een kennisgeving van ontvangst
aan partijen te zenden (art. 4 lid 2 WL 1970). Daarna trad de cao in werking 4 weken
nadat caopartijen hun cao(-wijziging) hadden mingemeld (art. 7 l id 1 WL 1970), welke
termijn de minister in afzonderlijke gevallen met 4 weken kon verlengen (lid 2).

De kern van de WL 1970 waren de artt. 10 en 11:1 De sturingsstructuur was deze
dat de minister, indien naar zijn oordeel het belang van de nationale economie dat
vereiste, maairegelen kon nemen ten aanzien van de lonen en andere op geld waardeer-
bare arbeidsvoorwaarden en wel in samenhang met andere maatregelen (men duidt
hier gewoonlijk op prijs- en fiscale, c.q. budgettaire en monetaire maatregelenn).
Die maatregelen krachtens art. 10 WL 1970 konden hierin bestaan, dat er een
algemene loonpauze kon worden afgekondigd voor een half jaar, terwijl voor
verschillende 'categorieen van arbeidsverhoudingen' een loonpauze van ten hoogste
1 jaar kon worden afgekondigd.

28 Wet 7.7.1987, Stb. 381.
29 Dat laatste werd toegevoegd bij Wet van 7.7.1987, Stb. 381; in het vervolg van deze paragrafen zal

ik  omwille  van de leesbaarheid in geval van technische wijzigingen  in  de  WL  zoals  die  na   1970
werden ingevoerd, steeds werken vanuit de huidige, c.q. de laatste tekst

30   Art. 4 WL.
31 Zie hierover Fase, Vij fendertig jaar loonbeleid,  a.w.,  pag.  65-68; Van Peijpe, De geschiedening van

het loonvormingsrecht, a.w. 528/530
32     Zie Van Peijpe, De geschiedenis van het loonvormingsrecht, a w.,  pag.  530.
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Aan de loonmaatregelen was strafbedreiging gekoppeld ingeval van overtreding ervan

(art. 13 WL 1970).33

Na een korte periode van 1971 tot en met 1973 waarin de artt. 10 en 11 WL 1970
niet werden gel)ruikt, bleef een sterke overheidsinvloed op de loonvorming in de
periode 1970-1982. Men zou deze periode kunnen kenschetsen als die van de
gematigd, gedetailleerde sturing van de overheid van de loonvorming

Aan het eind van de hier besproken periode blijven de economische vooruitzichten
zeer somber. Het centralistische stelsel van arbeidsverhoudingen, zoals dat bestond
onder de Loonwet  1970, leek een obstakel voor een opgaande economische ontwikke-
ling. Vanuit de Verenigde Staten en Engeland waaiden ideeen over van een terugtre-
dende staat, meer markt en deregulering, als receptuur voor het bestrijden van de
economische crisis. De voortdurende inhoudelijke bemoeienis van de overheid met
de loonvorming kwam steeds meer onder vuur van werkgevers- en werknemersorgani-
saties. Het Nederlandse systeem kwam bovendien in discussie bij de ILO, die oor-
deelde dat het in strijd was met de vrijheid van collectief onderhandelen (zie par.
6.5.2).

5.2.4 1982-1995

Op 4 november  1982 werd het eerste kabinet-Lubbers beedigd. Zoals in de introductie
van dit hoofdstuk reeds werd gezegd, nam dat kabinet hoofdpunten van beleid over
zoals dat inmiddels in b.v. de Verenigde Staten en Engeland werd gevoerd. Het stond
in het teken van no-nonsense, minder sturing door de overheid, meer markt, minder
regulering.14 Rond 1984 begon zich een economische opleving af te tekenen,  die tot
op heden gepaard gaat met een daling van de werkloosheidscijfers en een reele stijging
van het nationaal inkomen. De regering zette een lijn voort die reeds in het vorig
decennium was ingezet, te weten het aanvatten van serieuze bezuinigingsprogramma's.
Ze dienden ertoe het overheidstekort te reduceren en daarmee de staatsschuld.
Het economisch herstel lijkt echter te leiden tot een tendens dat de winsten van
bedrijven minder in Nederland worden gemvesteerd. Bedrijfsexpansie geschiedt door
het aankopen van ondernemingen elders in de wereld en het vestigen van produc-
tieafdelingen in goedkope-lonen-landen.

33      Naast de artt.  10 en l l  voorzag de WL  1970 ook in het instrument van "onverbindend verklaren van

bepalingen van cao's" (art 8 WL). Tijdens de parlementaire behandeling was er dreiging met
kabinetscrisis nodig om art. 8 WL door het parlementte loodsen. Vakbonden en werkgevers verzetten
zich fel tegen dit artikel.  Het is  in de praktijk nooit gebruikt; het verviel bij wetswijziging van  1976

(Wet 24.6.1976, Stb. 346, in werking 29.6.1976)
34      Vgl. TK 17931,  nr. 5 (rapport Commissie-Van der Grinten, en nr. 9 (Commissie Geelhoed) en nr.

24 ( het zgn. DIA-rapport).
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Een van de eerste successen van het eerste kabinet-Lubbers was het bereiken van het
zgn. Akkoord van Wassenaar op 19 november 1982. Werkgevers- en werknemersorga-
nisaties kwamen overeen de prijscompensatie te gebruiken voor verruiming van de
werkgelegenheid en wel grotendeels door werktijdverkorting voor diegenen die wel
werk hadden. In de 'gekorte' tijd zou alsdan nieuw personeel aangesteld moeten
worden. Voor het eerst na jaren was daarmee van de baan dat er een loonmaatregel
getroffen zou worden.
Een en ander leidde begin 1983 tot een SER-advies, waarin werkgevers, werknemers
en een meerderheid van de Kroonleden zich uitspraken voor terugtreden van de
overheid op het terrein van de loonontwikkeling.'S De SER stelde toen (geheel in
lijn met de ILO-oordelen -zie par. 6.5. e.v.-):

'dat de overheid geen verantwoordelijkheid dient te hebben op het terrein van de primaire inkomensvor-
ming, metuitzondering van situaties, waarin sprake is van cen acute noodsituatie van de nationale economie,
veroorzaakt door externe schoksgewijze veranderingen'.36

De formulering van de SER vinden we uiteindelijk terug in de tekst van art. 10 van
de   WL    1987.37 Het meest wezenlijke verschil   met   het   oude   art.    10   WL   is   dat

ingrijpen nog slechts mogelijk is ingeval van een zich 'plotseling voordoende nood-
situatie van de nationale economie, veroorzaakt door een of meer schoksgewijze

optredende factoren'. Anders dan met het oude criterium, 'het belang van de nationale
economie' kan ingrijpen via een loonmaatregel nu nog slechts plaatsvinden in extreme,
zich plotseling voordoende situaties, die hun oorzaak vinden in buiten Nederland
gelegen factoren. Een 'gewone' depressie of conjunctuurverslechtering als zodanig
is onvoldoende grondslag.
De loonmaatregel ex art. 10 WL dient gepaard te gaan met andere maatregelen, die
vereist zijn om het hoofd te bieden aan de noodsituatie, terwijl voorts de levensstan-
daard van de werknemers 'adequaat' beschermd moet worden (art. 10 lid 2 WL). De
strekking lijkt met name dat de meest kwetsbare groepen via fiscale en inkomens-
subsidie-maatregelen tegemoet gekomen wordt.
Ingevolge art. 10 lid 3 WL geldt een loonmaatregel ten hoogste voor 6 maanden
eenmaal te verlengen met 6 maanden.
In art. 11 WL is vervolgens afwijking van de loonmaatregel met nietigheid bedreigd;
tevens is daar een mogelijkheid van ontheffing en vrijstelling opgenomen.

Al met al kan men daarom thans stellen, dat sturing van de lonen en andere op geld
waardeerbare arbeidsvoorwaarden, nauwelijks nog een realistische optie is. Ondanks
dreigementen daartoe in 199438 is hetna 1982 nooit meer tot looningrepen gekomen.
In deze laatste periode is er nog slechts sturing op afstand van de loonvorming in ons
land.

35 SER, Advies loonvorming in de niet op winst gerichte sector, 1983, publ. nr. 1.
36 SER, Advies loonvorming niet op winst gerichte sector, a.w., pag. 20.
37 Wet 7.7.1987, Stb. 381. (TK nr 19028)
38 Zie daarover P.F. van der Heijden, Loonwet 1994: collectieve contractsvrijheid ingevroren, NJB 1993

pag. 1133-1135.
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5.2.5     Evaluatie  loonbeleid  1945  tot  heden

De voorgaande paragrafen laten een interessante ontwikkeling zien in de sturing van
decollectievearbeidsvoorwaardenvorming. Decurvevandeoverheidsinmengingneigt
steeds verder naar de nullijn. Vlak na de Tweede Wereldoorlog was er nog zeer
directe gedetailleerde sturing.  Rond 1970 wordt het systeem van binnenuit uitgehold
en vervalt ook de preventieve toets van cao's door de overheid. De sturing wordt wat
mindergedetailleerd. Op hoofdlijnenvan de loonontwikkelingblijft echter nog sturing
en wel tot en met 1982. Tot 1983 blijven loonmaatregelen de primaire loonontwikke-
ling vrijwel steeds min of meer beheersen. Deze directe, maar minder gedetailleerde
sturing blijkt echter geen goed recept om uit de economische crisis te komen. De
overheid treedt terug uit de loonontwikkeling. Dat neemt niet weg, dat de overheid

nog weI indirecte sturingsinstrumenten ter beschikking staan. Door haar economische
en fiscale beleid b.v. houdt ze beYnvloedingsmogelijkheden.

5.3 Wettelijk kader sturing loonvorming voorzover van belang voor de schets
van de ontwikkeling in de G&G-sector

Naast de in de volgende paragrafen te behandelen sturingsinstrumenten, die specifiek
gericht waren op de G&G-sector, is behalve de WL een aantal algemene regelingen
ten aanzien van de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming van belang voor de G&G-
sector. Ik behandel ze in de onderstaande paragrafen en geef daarbij steeds specifieke
aspecten voor de G&G-sector aan.

5.3.1      Wet  op decollectieve arbeidsovereenkomst en Wet op het algemeenverbindend
verklaren van bepalingen van cao's

De wetten die als een rode draad door de historie van onze loonvorming lopen, zijn
die  van  de  Wet  op de collectieve arbeidsovereenkomst (verder:  WCAO)  van  1927
en vervolgens de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van

bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (verder WAVV) van 1937. Beide
instrumenten zijn vormen van globale sturing; de overheid, i.c. de minister van Sociale

Zaken, stuurt niet op de inhoud van de arbeidsvoorwaardenvorming en is in beginsel
niet gernteresseerd in de inhoud van de cao. Pas onlangs is een eerste stap gezet in
de richting van een inhoudelijke toetsing van cao's,39 die erop neer komt dat de
minister als voorwaarde voor an' stelt, dat in cao's aanloop-schalen op minimumni-
veau worden opgenomen. Met de WCAO en de WAVV verstrekt de overheid
bindende kracht aan in de samenleving opgekomen recht.

39      Zie nota Minister Melkert, Bijlage bij briefd d. 14.11.1994 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer,
kenmerk ABA/AV/AVB/94/57774 TK 23532.
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5.3.1.1  De WCAO

De WCA040 heeft ten aanzien van de sturing van arbeidsvoorwaarden als kernfunctie
dat de overheid bepaalt, wanneer er juridisch sprake  is  van  een  cao  (art.   1   lid  1
WCAO) en wat daarvan de consequenties zijn voor de werkgevers en werknemers,
die het aangaat.
De wet definieert de cao als een overeenkomst die wordt aangegaan door een of meer
werkgevers ofeen ofmeer verenigingen van werkgevers met volledige rechtsbevoegd-
heid en een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers,
waarbij voornamelijk of uitsluitend worden geregeld arbeidsvoorwaarden bij de ar-
beidsovereenkomst in acht te nemen (art. 1 lid 1 WCAO). De wet vormt een
onderstreping door de wetgever van het belang dat hij hecht aan collectieve zelfsturing
ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en is een belangrijk element in de bevordering
van een 'machinery'  voor de 'promotion of collective bargaining' zoals art. 4 C.  98
van de ILO die voorschrijft (zie par. 6.6.2.5).
In dit proefschrift is de verdere techniek van de WCAO van niet zo groot belang.

41

Ik laat haar dan ook verder vrijwel geheel buiten beschouwing.

De belangrijkste functie van de cao is het garanderen van de minimum-bedingen aan
de contractspartijen bij iao's.42 Ingevolge art. 12 WCAO zijn bepalingen in de iao
die afwijken van de cao nietig en komen de arbeidsvoorwaarden van de cao ervoor
in de plaats. Doorgaans zijn afwijkingen boven het cao niveau toegelaten.43

In de periode van de geleide loonpolitiek fungeerden de cao's echter als standaard-
cao's; zoals we in de voorgaande paragrafen zagen, waren afwijkingen ervan nietig
en werden lange tijd zelfs met straf bedreigd.

Of een cao een minimum-  dan wel een standaardregeling is, blijkt niet steeds uit de
cao-tekst zelf. Ingeval van een minimumregeling vindt men in de loonbepalingen vaak
het woord 'tenminste'; in standaardregelingen zijn dergelijke bepalingen doorgaans
imperatief gesteld: 'het loon bedraagt..'. Waar uitdrukkelijke bewoordingen terzake

40   Wet van 24.12.1927, Stb. 415, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 25 olaober 1989, Stb. 490. Zie
hierover Fase, Vijfendertig jaar loonbeleid,  a.w.,  pag.  16-26; zie over de totstandkoming van de wet
Van Peijpe, De ontwikkeling van het loonvormingsrecht, a.w., pag. 187-204. Over de inhoud van
de wet: Fase, CAO-recht, a.w., pag. 22-95. Zie vooreenrechtsvergelijkendoverzichtA.T.J.M. Jacobs,
Het recht op collectief onderhandelen, Alphen aan den Rijn/Brussel,  1986 pag. 197-268.

41     Ik verwijs daarvoor (o.a.) naar (m.i. nog steeds het standaardwerk) van W.J.P.M. Fase, Cao-recht,
Alphen aan den Rijn, 1982; Van dezelfdc schrijver Vij fendertig jaar loonbeleid in Nederland, a.w.
1980; B.S, Frenkel, A.TJ.M. Jacobs, E. Nieuwstraten-Driessen, De structuur van het cao-overleg,
Alphen aan den Rijn/Brussel  1980; W.J.P.M. Fase (red.) Het collectiefarbeidsrechtnaderbeschouwd,
Deventer 1984; T. van Peijpe, De ontwikkeling van het loonvormingsrecht, Nijmegen  1985; A.T.J.M.
Jacobs, Het recht op collectief onderhandelen, diss., Alphen aan den Rijn/Brussel 1986; F. Koning,
Het systeem van het collectieve arbeidsvoorwaardenrecht, diss. Deventer 1987; A.Ph.C.M. Jaspers,
Collectieve onderhandelingen, oratic, Deventer  1987; C E M. Schulte, Overzicht van het cao-recht,
Nijmegen  1995; en het artikelsgewijze commentaar in de losbladige editie van Kluwer "Arbeidsover-
eenkomst" van de hand van M. M. Olbers.

42     Zie Fase, Vijfendertig jaar loonbeleid in Nederland, a.w.,  pag.  19.
43       Zie Fase, Cao-recht,  a.w.,  pag.  24; zie  ook  losbladige  AO, WCAO, supplement  154, art.  7  aant.  5.
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in de cao ontbreken en niet uit de strekking van de cao (-bepalingen) is af te leiden,
zal m.i. het minimum-karakter van de cao moeten worden verondersteld gelet op de
hierboven aangegeven strekking van cao's in het algemeen.

44

In de G&G-sector doet zich (nog steeds) de bijzondere situatie voor dat vrijwel alle
cao's standaard-cao's zijn. De achtergrond daarvan is, dat de overheid van meet af
aan na het ontstaan van cao's in de onderscheiden subsectoren (zie daarover par. 2.3)
de financiering van activiteiten afhankelijk stelde van het volgen van de cao door de
sector en dus ook niet meer middelen beschikbaar stelde dan het cao-niveau. Vaak
ook was de overheid met zijn zilveren koorden, partner bij het totstandkomen van
de cao.45

Gedurende de periode  van de TWACS (van medio   1979 tot 1.1.1986)  was  het

uitgangspunt dat het niveau van de arbeidsvoorwaarden in de G&G-sector werd
bevroren, terwijl telkenjare slechts mondjesmaat verbeteringen werden toegestaan.

In de TWACS-periode werd afwijking van de door de overheid tot in detail bepaalde

normstelling met nietigheid bedreigd; in de WAGGS-periode bestond weliswaar geen

wettelijkebepaling van diestrekking, maar fungeerdederuimte-bepaling als maximum
voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Praktisch zagen de subsectoren zich

daardoor genoodzaakt om standaard-cao's af te sluiten.

Eveneens is een opvallend kenmerk van de G&G-sector dat in vrijwel alle subsectoren

een bedrijfstak-cao van toepassing is. De organisatiegraad van de werkgevers in de
sector   ligt  ook  om en nabij   de   100%. Het verschijnsel ondernemingscao,   dat   in
Nederland een sterke groei kent,46 is in de G&G-sector vrijwe147 nog niet doorge-

drongen.

5.3.1.2 De Wet AVV

De tweede rode draad in de geschiedenis van de sturing van de loonvorming vormt
de WAVV.48 De kern ervan is, dat de minister van Sociale Zakene op verzoek van
een of meer werkgevers of een of meer verenigingen van werkgevers of werknemers

(art. 4 WAVV) bepalingen van een cao, die in het gehele land of een deel ervan voor

44     Zie Fase, CAO-recht, a.w., pag.24-25. Fase meende dat ook de bcdoeling van cao-partijen in ogen-

schouw zou moeten worden Dat lijkt inmiddels achterhaald  door HR 17.7.1993,  JAR  1993,  234
Zie  over dit arrest ook  P.J.  van der Heijden in Uitleg van CAO-bepalingen in ArbeidsRecht  1994

nr. 8.
45   Zie ook par. 2.2 onder 3.

46       A.G. Nagelkerke meldtin instituties en economisch handelen, diss. Tilburg 1992,101 ondernemings-
cao's en 284 sector-cao's (pag. 253)

47 Een uitzondering vormt de NS, zie par. 3.4.5.
48     Zie over de WAVV zeive Fase, 35 jaar loonbeleid, a.w., pag. 26-39, alsmede Fase, CAO-recht, a.w.,

pag. 95-140; voor de wetsgeschiedenis Van Peijpe De geschiedenis van het loonvormingsrecht, a.w.,
pag. 246-269. Zie voor een rechtsvergelijkend overzicht A.T.J.M. Jacobs, Het rechtop collectiefon-

derhandelen, a.w., pag. 226-231.
49 Het epitheton "en Werkgelegenheid" staat nog steeds niet in de WAVV.
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een naar zijn oordeel belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame
personen gelden, in het hele land of in dat deel van het land algemeen verbindend
kan verklaren (art. 2 lid 1 WAVV). De wet biedt geen inhoudelijk criterium voor de
vraag of algemeen verbindend verklaring ('avv') dient plaats te vinden of niet.
Algemeen wordt aangenomen, dat de minister de uitoefening van deze discretionaire
bevoegdheid dient te toetsen aan het 'algemeen belang'.50
Met de avv strijdige bedingen zijn ongeldig en die van de avv-cao treden ervoor in
de plaats (art. 3 lid 1 WAVV). De functie van de wet is, dat 'buitenstaanders' van
de cao, die wel binnen de werkingssfeer waarvoor partijen de cao bedoeld hebben,
werkzaam zijn, de reeds gebondenen niet meer op het vlak van de ge-avv-de bepalin-
gen concurrentie kunnen aandoen voor de duur van de avv.

De WAVV bouwt voort op de WCAO omdat voorwaarde voor avv een rechtsgeldige
cao is. Ze was ook bedoeld als steun in de rug voor het instrument CA051 en vormt
een belangrijke uitwerking van de opdracht van art. 4 van C. 98 van de ILO (zie par.
6.6.2.5).
De verdere technisch-juridische aspecten van de WAVV zijn voor dit proefschrift
nauwelijks relevant. Ik laat ze verder dan ook buiten beschouwing.

Van belang is nog dat de laatste jaren het sturingsinstrument van de avv ter discussie
is geraakt. Bomhoff'2 heeft de discussie aangezwengeld, Zalm heeft hem nog wat
verder uitgewerkt.53 De kern van de kritiek van Zalm is, dat door de (vrijwel)
automatische aw een belangrijk deel van het marktmechanisme, zijnde een serieuze
afstemmming van vraag en aanbod, wordt weggenomen. Buitenstaanders worden opge-
scheept met afspraken waar ze niet om gevraagd hebben. De prijs van de arbeid wordt
te hoog, de concurrentie op de markt te gering en werklozen en arbeidsongeschikten
zijn 'te duur' en komen niet aan de slag. Vooral ook startende ondernemers zou
daardoor een onnodige hinderpaal in de weg gelegd worden. Zalm stelt voor dat de
overheid slechtsnogbepalingenaw't, die'goede doelen' bevatten, zoals scholingspro-
gramma's, bepalingen die herintegratie van gehandicapten bevorderen etc.

Ambtenaren van de DCA hadden eerder laten zien, dat avv rekenkundig slechts een
zeer beperkte betekenis heeft. Avv biedt slechts een extra zekerheid voor ongeveer
300.000 mensen.S4 Het feit echter dat de minister vrijwel automatisch avv't heeft

50    Zie Fase, CAO-rechL a.w., pag. 95. Hij meldt ook dat die clausule wei stond vermeld in art. 2 van
de Wet op het algemeen verbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten 1935. Ibidem noot
3. Zie ook Losbladige AO, WCAO, supplement 140, art. 2 aant. 6.

51   Zie ook Van Peijpe, De geschiedenis van het loonvormingsrecht, a.w., pag. 246.
52 Diverse artikelen in de NRC Handelsblad.
53   E. Zalm, ESB 1992, pag. 60-64. Eerder ook: Mythen, paradoxen en taboes in de economische

politiek, oratie, Amsterdam, 1990.
54 Immers naast het grote aantal ondernemingscao's, waardoor ca. 0.5 miuoen werknemers wordt

gebonden, en die niet voor AVV in aanmerking komen, is 1.3 miljoen werknemers noch via een cao
noch via an, betrokken bij een cao. Van de overblijvende groep, 2.2 miljoen werknemers valt 85%
zonder aw al onder de werkingssfeer van een cao, zodat avv slechts echt'werkt' voor 315.000 men-
sen. Zie W.J. Schmale en P. Siebesma, De praktijk van het algemeen verbindend verklaren, SMA
1991, pag. 63-71.
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echter als kwalitatieve en onmiskenbare invloed dat onderhandelende werkgevers
weten, dat ook de 'free-riders' in de sector gebonden zullen worden.

56    ··Fasess en Van der Heijden wuzen met name op het grote (ook: economische)
belang van de arbeidsrust die het gevolg is van het instrument van avv en wijzen de
opvatting van Zalm ten gronde af; voorts wordt gewezen op o.a. de Conventions 87
en 98 van de ILO, die juist versterking beogen van het instrument cao, waar het
middel avv toe bijdraagt.57 Verzwakking van het instrument avv zou derhalve in
strijd zijn met het ICL-recht en zo bezien niet rechtmatig. In het SER-advies over
deze materiess werd unaniem geadviseerd de avv nu niet ter discussie te stellen.

Nadat onder het vorige kabinet de gedachten van Zalm goeddeels gevolgd werden
en al bijna in wetgeving waren omgezet,59 lijkt het huidige kabinet niet wezenlijk
aan de avv te willen tornen. Boven (par. 5.3.1) gaf ik reeds aan, dat het huidige

voorgestelde beleid erop gericht is, dat avv van cao's onverminderd doorgang zal
vinden op voorwaarde dat cao-partijen aanloopschalen zullen opnemen.
Naar mijn oordeel vormen de voorstellen van Zalm een voorbeeld van de bekende

sprong voorwaarts in het duister. De Rijnlandse economieen zijn sterk en flexibel,60

met name door de hoge mate van regulering en de arbeidsrust, die mede te danken
is aan het instituut van de avv. De verscherping van de maatschappelijke verhoudin-

gen, die zou ontstaan als Zalm zijn zin kreeg, zou wel eens minder produktief kunnen

blijken dan Zalm c.s. suggereren.

Specifiek voor de G&G-sector is, dat avv op dit moment nog niet van groot belang
is. Immers, vrijwel steeds is 100% van de werkgevers door lidmaatschap van de
werkgeversvereniging gebonden aan de sector-cao, en daarom op basis van art. 14

WCAO gehouden de cao toe te passen. Avv voegt daar slechts aan toe dat niet-gebon-
den werknemers ook een zelfstandig vorderingsrecht krijgen. Toch treft men regelma-
tig berichten van avv inzake de G&G-sector aan in de Staatscourant. Vanuit juridisch

oogpunt is daarvoor, naast het zo juist gestelde, geen redelijk argument aan te voeren.

Het instrument van de avv kan in de toekomst wel van belang worden voor de G&G-
sector, als de marktwerking in de sector toeneemt. Dan kan zich de situatie voordoen
dat door avv nieuwkomers aan de cao gebonden worden en dat de 'oude' instellingen
op bescherming door dat instrument aansturen.
In de situatie dat een uit de werkgeversvereniging getreden onderneming een eigen

bedrij fs-cao heeft gerealiseerd, lijkt nauwelijks reeel te veronderstellen dat de minister
desgevraagd niet bereid zou zijn de betreffende onderneming van de werking van de
avv uit te zonderen. In dat geval biedt avv geen soelaas.

55        De algemeen verbindend verklaring van cao-bepalingen opnieuw gewogen, SMA 1992, pag. 706-709.
56 Verbindend verklaren van cao's: geen speelbal van de politick, NJB 1992, pag. 345-348.
57   Zie par. 6.6.2.5.

58 SER, Advies algemeen-verbindendverklaring, 's-Gravenhage  1992,  pag.  42-43.
59   Zie ook A.T.J.M. Jacobs, De sociale partners als medewetgever, in Wetgeven en de maat van de

tijd,  red. Ph. Eijlander, Zwolle  1994.
60 Zie daarover M. Albert Kapitalisme contra Kapitalisme, Amsterdam/Antwerpen,   1992.
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61
5.3.2  Wet op de Loonvorming; bindende loonregelingen

Boven (par. 5.2.4) kwam reeds kort de geschiedenis van de WL aan de orde op het
hoofdonderdeel van art. 10 van die wet. In de geschiedenis van de G&G-sector hebben
twee, wat meer obscure artikelen van de WL een niet onbelangrijke rol gespeeld. Ik
doel hier op de artt. 5 en 6 WL, te weten de bindende loonregelingen (ik verwees
er al naar in par. 2.2 van dit boek).

Behoudens een enkele technische wijziging sinds 197062 zijn de artt. 5 en 6 van de
WL tot op heden geldend recht. Vanwege het feit dat ze een niet onbelangrijke rol
hebben gespeeld in de geschiedenis van de arbeidsvoorwaardenvorming in de G&G-
sector sta ik er - zij 't niet uitvoerig -  bij stil. Het gaat hier om bindende loonregelin-
gen die tot stand komen ofwel op verzoek van werknemers- en werkgeve«s-organisa-
ties) tezamen (art. 5 WL), ofwel op verzoek van de Stichting van de Arbeid c.q. met
instemming van dat college (art. 6 WL). De uiteindelijke vaststelling geschiedt door
de minister.

De achtergrond van de beide bepalingen, die reeds in de eerste versie van het BBA
stonden (zie par. 5.2.1) is, dat in de bezettingstijd veel werkgevers- en werknemers-
organisaties waren ontbonden/verboden. Ter vermijding van gedurige non-regulering
in de arbeidsverhoudingen, ten gevolge van het (nog) (juridisch) ontbreken van (6dn
van) beide sociale partners, was het noodverband gelegd dat de minister bindende
loonmaatregelen kon vaststellen.

De loonregeling van art. 5 WL heeft dezelfde rechtskracht als een cao.
De minister stelt haar vast op verzoek van werkgever(s-organisatie(s)) en werkneme-
mersorganisatie(s) gezamenlijk. De regeling bestrijkt ook hetzelfde terrein als art.
1  van  de  WCAO,  d.w.z. het betreft een regeling waarbij voornamelijk of uitsluitend
arbeidsvoorwaarden worden geregeld bij de arbeidsovereenkomst in acht te nemen.
Naast de zojuist vermelde achtergrond vormt een gedachte achter de regeling van art.
5 WL, dat de minister met deze bevoegdheid een nuttige functie kon vervullen als
caopartijen het niet (geheel) eens konden worden over de inhoud van een cao.63

Vandaar dat de regeling de eis stelt, dat er een gezamenlijk verzoek van partijen aan
vooraf moet gaan.
De loonregeling van art. 5 WL bestrijkt hetzelfde terrein als dat van art. 6 WL (ook
'regelingen van dezelfde inhoud als een cao'); hier echter is geen gezamenlijk verzoek
van caopartijen noodzakelijk, maar slechts een verzoek van (een) bevoegde al dan
niet in de Stichting vertegenwoordigde werkgeve«s-organisatie(s)) of werknemersorga-

61 Zie hierover Fase, Vijfendertig jaar loonbeleid, a.w.,  pag. 58 en Van Peijpe, De geschiedenis van
het loonvormingsrecht, a.w., pag. 531-532.

62    Beide artikelen zijn in dier voege gewijzigd dat sinds 1976 (Wet 24.6.1976, Stb. 346, in werking
29.6.1979) uitdrukkelijk werd vermeld dat ook nict in de Stichting vertegenwoordigde (organisaties
met volledige rechtsbevoegdheid van) werkgevers of werknemers bevoegd werden een verzoek ex
art.  5 of 6 WL te doen. Voordien bevatte het BBA vrijwel gelijkluidende bepalingen.

63   MvT pag. 11.
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nisatie(s). De vaststelling van de regeling geschiedt hetzij op verzoek van de Stichting
hetzij met instemming van de Stichting (in alle gevallen waarin niet de Stichting
verzoekster is). De Stichting vervult bij dit type regeling dus een cruciale rol.
De rechtsgevolgen van een vaststelling krachtens art. 6 WL zijn verdergaand dan die
van art. 5 WL. Hier krijgt de regeling de kracht van een avv-cao.

In de G&G-sector is met name art. 6 WL veelvuldig benut op verzoek van de
vakbonden. Aan werkgeverskant was de organisatiegraad in de jaren '70, maar her
en der ook in de jaren '80 nog, zwak. De vakbonden verzochten dan vaststelling van
een regeling zoals die -al dan niet in de gedaante van een cao- reeds in andere sectoren

gold. Vaststelling van zo'n regeling prikkelde de werkgevers in de sector om zich
aaneen te sluiten in werkgeversverenigingen, met als doel de arbeidsvoorwaarden-
regelingen in eigen beheer met behulp van een cao verder gestalte te geven (zie ook

par. 2.2). Met steun van het ministerie van Sociale Zaken en de Stichting kwam zo
een groot aantal regelingen tot stand.

5.3.3  Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie

Een andere rode draad in de geschiedenis van de loonvorming tot op heden is die van
de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (WPBO).64
Het belangrijkste blijvende element daaruit is de Sociaal-Economische Raad (SER),
waarvan 2/3 van de leden wordt benoemd door het georganiseerd bedrijfsleven uit
eigen kring en 1/3 door de Kroon.65 De SER heeft met name tot taak de regering
van advies te dienen over belangrijke aangelegenheden van sociale of economische
aard.66 Tot op heden hebben G&G-werkgevers nog geen eigen zetels in de SER. In
hoofdstuk 7 zal ik een wijziging in die situatie bepleiten.

64    Wet van 27.1.1950, Stb. K 22. Zie over de PBO Windmuller Arbeid, verhoudingen in Nederland,
a.w., pag.  107; zie ook Fase, Vijfendertig jaar loonbeleid, a.w., pag. 140-153, pag. 140-153;
W.J.P.M.Fase, PBO en privaatrechtelijke organisatie in Gratia Commercii, Zwolle 1981; Rapport
Telderstichting, De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in Nederland, Den Haag 1957.

65   Art. 4 WPBO.
66    Art. 41 lid 2 Wet BO Zie daarover ook SER, Advies 93/10, Advies concept-wetsvoorstel inzake

de afschaffing van de adviesverplichtingen en vervolg advies concept-wetsvoorstel inzake de

afschaffing van adviesverplichtingen.
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5.4 Sturing van arbeidsvoorwaardenvorming in de G&G-sector in Nederland
van 1979 tot 1986, Tijdelijke wet arbeidsvoorwaarden collectieve sector
(TWACS)

5.4.1    Introductie

In par. 5.2.3 vermeldde ik reeds het slechte sociaal-economische klimaat aan het eind
van de jaren zeventig; bij het aantreden van het centrum-rechtse kabinet-Van Agt/Wie-
gel   in 1977 beliep het aantal werklozen  rond de 200.000;   aan   het   eind   van   de
kabinetsperiode was dat aantal zelfs al opgelopen tot 500.000. Bestek '81,67 het
bezuinigingsprogramma van het kabinet, voorzag enerzijds o.a. in bezuinigingen op
arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de G&G-sector; maar anderzijds in groei
van het aantal arbeidsplaatsen in de sector.
Aanvankelijk meende het coordinerend ministerie van Sociale Zaken dat met de G&G-
sector daarover op vrijwillige basis afspraken gemaakt konden worden. Werkgevers-
en werknemersorganisaties in grote G&G-sectoren, o.a. de bejaardenoorden, bleken
daar niet toe bereid, zodat verplichtende wetgeving naar het oordeel van de regering
noodzakelijk was.68

Bij het parlement was reeds een wetsontwerp aanhangig op grond waarvan de
ontwikkeling van lonen, uitkeringen en ambtenarensalarissen zou worden gematigd.
In aanvulling op dat wetsontwerp werd op 1 juni 1979,69 3 weken voor de plenaire
kamerbehandeling van dat ontwerp, een 'Hoofdstuk IV', de 1-juli-wet, ingevlochten.
Het intituld van het gehele ontwerp moest ervoor gewijzigd worden.70 Over Hoofd-
stuk IV was zelfs geen advies van de Raad van State.7l

Het wetsontwerp als geheel bevatte elementen van nivellering ten laste van de hogere
inkomens, waartegen in de Tweede Kamer grote weerstand bestond. Na een 'onaan-
vaardbaar' van minister Albeda haalde het ontwerp toch de eindstreep.72

De opmaat tot het ontwerp Hoofdstuk IV werd gevormd door een verzoek om advies
aan de SER over de arbeidsvoorwaardenvorming in de G&G-sector, dat reeds in

67  TK 15081.
68     Zie ook Fase, Vijfendertig jaar loonbeleid, a.w., pag.  76.
69 TK 1978-1979, 15597, nr.4.
70      Vgl. het intitult van TK 15597, nrs.  1-3 en nr. 4, bij welke laatste werd toegevoegd: 'dat het wense-

lijk is gelijktijdig de arbeidsvoorwaarden van werknemers in dienst van instellingen die uit de collec-
tieve middelen worden gefinancierd te matigen.'

71      Waarmee het de vraag was ofer sprake was van een rechtmatige totstandkoming van Hoofdstuk IV
van  de  weL  Voor de Grondwetswijziging  van 1983 luidde  art.  84  Gw.:
'De Koning brengt ter overweging bij de Raad van State aUe voorstellen door hem te doen aan de
Staten-Generaal.'
Er was nog geen uitzonderingsmogelijkheid zoals dat thans weI het geval is. Zie daarover Van der
Pot-Donner, Handbook van het Nederlandse Staatsrecht, bewerkt door L. Prakke, Zwolle 1989,12e
druk pag. 454. De rechtmatigheid van de gevolgde wetgevingsprocedure is echter uitsluitend ter
beoordeling aan de Staten-Generaal, zodat de rechter i.v.m. de eventuele onrechtmatigheid de
betrokken sectoren geen baat had kunnen brengen. Zie HR 27.1.1961, NJ 1963, 248, het Van den
Bergh-arrest Vgl. Handboek Wetgeving, I.C. van der Vlies, tweede druk, Zwolle 1991, pag. 189.

72   Handelingen TK 22.6.1979, pag. 5666.
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oktober 1978 was uitgegaan' en dat pas 5 jaar nadien tot een advies zou leiden. De
kern van het verzoek om advies was, dat de regering meende dat

'gezocht zal moeten worden naar wegen en middelen om voor de niet op winst gerichte sector een wettelijk
instrumentarium tot stand te brengen door middel waarvan dc centrale overheid op grond van haar eigen

verantwoordelijkheid de omvang en de stijging van de collectieve uitgaven ook wat betreft het arbeidsvoor-
waardenaspect kan beinvioeden'.74

De regering wilde komen tot door haar te stellen normen, die zouden moeten worden
toegepast bij de arbeidsvoorwaardenontwikkeling in de sector. Ten aanzien van die
normen zou op voorhand overleg gevoerd moeten worden met de op centraal niveau
representatief te achten organisaties van werkgevers en werknemers in de sector. 75

Naar het oordeel van het kabinet was er een keuze mogelijk tussen globale normen,
die als aanbeveling aan caopartijen zouden gelden enerzijds, ofgedetailleerde normen
anderzijds, die caopartijen zouden binden en waarvan afwijkingen nietig zouden zijn.
De vastgestelde normen zouden moeten worden vertaald in de tarieven en subsidies. 76

De regeling zou als werkingssfeer moeten hebben de niet op winst gerichte sector,
te weten die sectoren 'waarvan de uitgaven geheel of gedeeltelijk ten taste komen van
de overheid dan wel uit premies ingevolge de sociale verzekeringswetgeving worden
gefinancierd'.77 Daaronder zouden tevens begrepen moeten worden 'bijvoorbeeld
de omroeporganisaties en TNO'.78

In de navolgende paragrafen over de opeenvolgende Tijdelijke wetten arbeidsvoor-
waarden collectieve sector (verder: 'TWACS') en vervolgens de opvolger ervan, de
Wet arbeidsvoorwaardenontwikkeling gepremieerde en gesubsidieerde sector
(WAGGS), ligt het accent op de evenvermelde kernaspecten.
Kort samengevat:
- gesteldenormen enwijzevan bet'nvioedingvan dearbeidsvoorwaardenontwikke-

ling en de wijze van handhaving ervan;
-      werkingssfeer van de regeling, dat wil zeggen welke instellingen vallen onder

de regeling;
-      overlegstelsel met de G&G-sector over de te stellen normen.

Als gevolg van deze beperking tot weergave van de kernaspecten zal een groot aantal
details van (de behandeling van) de achtereenvolgende wetten onbesproken blijven.
Ik hoop dat de lezer als gevolg daarvan de nu volgende paragrafen met belangstelling
tot zich zal nemen, die - hoewel slechts een periode beschrijvend van de afgelopen
17 jaar - inmiddels reeds uitdrukkelijk tot onze sociaal-juridische geschiedenis
behoren.

73     Bijlage  1, SER, Advies loonvorming in niet op winst gerichte sector, publ. nr. 21, 's-Gravenhage
september 1983. Verder 'Verzoek om advies.'

74   Verzoek om advies, t.a.p., pag. 44.
75    Verzoek om advies, t.a.p., pag. 45.
76   Verzoek om advies, t.a.p., pag. 44.
77   Verzoek om advies, t.a.p., pag. 43.
78   Verzoek om advies, t.a.p., pag. 46 en 47.
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De eerstvolgende paragrafen zullen over de TWACS gaan. Het al vermelde Hoofdstuk
IV van de 1-juli-wet behandel ik vrijwel steeds alsofhet ook reeds een TWACS was;
vanwege de grote gelijkenis ervan met de opvolgende TWACS-wetgeving is dat geen
bezwaar. Verschillen tussen  1 -juli-wet en TWACS  zal  ik  kort  in de tekst  of in  de
voemoten aangeven.

Het juridische thema van de volgende paragrafen komt in wezen neer op een
omschrijving van de varianten die achtereenvolgende kabinetten en ministers, alsmede

(meest op hun post blijvende) ambtenaren bedachten om de arbeidskostenontwikkeling
in de G&G-sector te beheersen. Op zichzelf is er in de samenleving gedurende de
afgelopen vijftien jaar een steeds breder draagvlak ontstaan voor een politiek van
kostenbeheersing van de overheid. Men moet althans constateren dat de drie A vier

groteregeerbereidepartijen(inwisselendesamenwerkingsverbanden)steedskabinetten
van parlementaire steun hebben voorzien. Wellicht moet men het anders formuleren:
het verzet tegen de bezuinigingspolitiek is vermoeid geraakt en doet niet meer van

zich spreken. De 'steun' voor de kostenbeheersing door de overheid zou dan slechts

schijn zijn.

De parlementaire geschiedenis van de regulering van de kostenbeheersing in de G&G-
sector, die in de volgende paragrafen centraal zal staan, is er een van krappe parlemen-
taire meerderheden van de achtereenvolgende kabinetten voor steeds als tijdelijk
gepresenteerde wetgeving. Soms was zelfs dreigen met een kabinetscrisis nodig om
haar erdoor te drukken.
Bij die gelegenheden was de publiciteit meestal gericht om de loonbeheersing in de
subsectoren bedrijfsvereniging, ziekenfondsen en omroepen (zie ook par. 5.4.2.2.2

en 5.5.2.3.1), wier lobby contra arbeidskostenbeheersende regulering uiteindelijk na
bijna 10 jaar effectief bleek.79

De krappe parlementaire meerderheden zijn, dunkt me, symbolisch voor het maat-

schappelijk verzet dat ze opriepen. Meestal sluimerde dat, maar meer dan eens stak
het de kop op.
Ik doel hier met name op verzet uit de G&G-sector zelf Het personeel in de sector
is in eerste aanleg ingesteld op zorg- en dienstverlening. Hoewel de arbeidsvoorwaar-
den niet op het niveau zijn van de markt,80 zon er thans, bij een ruime arbeidsmarkt,
geen subsectoren die met grote arbeidsmarktproblemen kampen. Het lijkt erop dat
de sociale attitude van het personeel hiermee al wordt aangetoond. Het houden van
acties ten koste van de dienstverlening ligt in het geheel niet voor de hand.

79    Het zou wei eens kunnen zijn, dat de bedrijfsverenigingen dit succes hebben moeten bekopen met
een (thans) bedreigd bestaan. De lijn zou dan zijn dat de ongeremde loonontwikkeling in die sector

(ik noem als voorbeeld de in de G&G-sector ongebruikelijke 13e maand die GAK-medewerkers

ontvangen), tezamen met ineffectief functioneren, de anti-stromingen van destijds zodanig hebben

gesterkt en gevoed, dat die nu aan de winnende hand zijn. Ik suggereer hiermee een (onuitgewerkte)
probleemstelling voor een (ander) historisch-sociologisch onderzoek. (zie eerder par. 2.4.8).

80   Zie par. 2.3.
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Niettemin riep het beleid van achtereenvolgende kabinetten twee welbekende erupties
van verzet op vanuit (o.a.) de G&G-sector. De eerste waren estafette- en stiptheids
acties van het NS-personeel tijdens de 'november-storm'8' van 1983 toen niet alleen
de automatische prijscompensatie in gevaar was, maar de overheid zelfs kortingen
op het bruto-salaris had aangekondigd. De acties duurden enkele weken, er waren

parallelle acties van andere werknemers in de publieke sector, zoals o.a. de post.
82

De acties hadden al met al niet het erdoor beoogde resultaat. Ze duidden echter aan
dat niet elk overheidsbeleid ten aanzien van deze 'mak' geachte sector zonder verzet

doorgezet kon worden.

Historisch gesproken waren de acties van verplegenden en verzorgenden in  1989 nog
opzienbarender. Na een zeer kleine annonce in een landelijk ochtendblad die opriep
toteen demonstratietegenhet voorgenomen kabinetsbeleid inzakedearbeidsvoorwaar-
den in met name de zorgsector, was er een opkomst van ruim 10.000 werknemers
uit die sector. De VVIO (de vereniging Verplegenden en Verzorgenden In Opstand)
kwam tot stand (zie verder par. 2.4.2). Aanleiding was de door het kabinet aangekon-
digde nullijn voor werknemers in de G&G-sector.
De opkomst en de daarna gehouden korte acties in de gehele zorgsector  waren om
in ieder geval drie redenen opzienbarend:
-      in deze subsector waren - voorzover mij bekend - nooit acties in verband met

het niveau van de arbeidsvoorwaarden gehouden. Deze bij uitstek op zorg
ingestelde werknemersgroep hield zijn acties vaak in overleg en zelfs weI
tezamen met de groep waarvoor gezorgd werd;
in de subsector waren tot dan toe AbvaKabo en CFO aan werknemerskant de
belangrijkste caopartijen. Kennelijk vertolkten die tot dan toe zodanig onvol-
doende de onrust onder het personeel, dat de opkomst van een nieuwe belangen-
vereniging voor een deel van hun achterban toegestaan moest worden;

-        de VVIO organiseerde (net als de rechtsopvolger: NU'91) slechts verplegenden
en verzorgenden. De beide gevestigde vakorganisaties organiseerden een brede
achterban, van werkster tot topkader en evenzeer verplegenden en verzorgenden,
die gelijkelijk behandeld werden. De verplegenden en verzorgenden lieten met
hun massale steun aan de VVIO o.a. zien, van oordeel te zijn dat die solidariteit
teveel ten koste was gegaan van verbeteringen van hun rechtspositie. Gegeven
de sociale attitude, die juist die groepen kenmerkt, moet geconcludeerd worden
dat de achtereenvolgende kabinetten (en de werkgeversorganisaties) over een
periode van vele jaren meer dan het maximum aan souplesse van deze groepen
werknemers hadden gevraagd.

De acties mondden uit in 'sigaren uit eigen doos' (zie par. 2.4.13): verlaging van de
door werknemers zelf opgebrachte pensioenpremie ten behoeve van verbetering van
hun arbeidsvoorwaarden.

81 Zie Jaspers, Het overheidspersoneel en collectieve acties, a.w., pag. 142.
82     De novemberstorm van 1983 heeft tot zeer veel interessante stakings-jurisprudentie geleid. Zie o.a.

par. 2.5 van dit boek.
83   Zie voor de rechtspraak die die acties opleverde o.a. par. 2.5 van dit boek.
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Aldus ziet men dat de maatschappelijke realiteit achter TWACS en WAGGS is dat
in belangrijke delen van de G&G-sector onvrede over rechtspositie en arbei(is-
voorwaarden latent aanwezig is. Het bezuinigings- en kostenbeperkende beleid van
de achtereenvolgende kabinetten sinds 1979 heeft vermoedelijk sterk tot die onvrede

bijgedragen. Gelet op de sociale attitude van het personeel in de G&G-sector lijkt
het raadzaam dergelijke signalen serieus te nemen. De lezer leze de nu volgende para-
grafen (ook) tegen deze achtergrond.

5.4.2 De TWACt

De TWACS was de eerste, specifiek voor de arbeidsvoorwaardenontwikkeling in de
G&G-sector geredigeerde wet in ons land. Het oogmerk ervan was de groei van de
arbeidskosten in die sector te beperken. De daartoe gebruikte instrumenten doen sterk
denken aan de directe, gedetailleerde sturing zoals die de eerste periode na de Tweede

Wereldoorlog in ons land gebruikelijk was (zie par. 5.2.1). Immers, alle op geld waa-
rdeerbare arbeidsvoorwaarden waren onderhevig aan de besluiten die door de minister
op basis van de TWACS werden genomen. Van de twee varianten die in het verzoek
om een SER-advies werden genoemd, werd niet de globale maar de gedetailleerde
gekozen (zie hieronder par. 5.4.2.1).
Na de  1-juli-wet  is de TWACS in werking getreden;  deze wet  werd in totaal  5  keer
verlengdss met als argument, dat de regering eerst het SER-advies wilde afwachten
alvorens tot een definitieve regeling over te gaan (zie ook par. 5.5.1).

5.4.2.1   Normstelling arbeidsvoorwaardenontwikkeling en handhavingsinstrumenten

5.4.2.1.1  De regeling

Op het vlak van de arbeidsvoorwaardenontwikkeling bood de TWACS86 bevoegdhe-
den tot gedetailleerde sturing van arbeidsvoorwaardenvorming in de G&G-sector via
AMvB's:

84     'Hoofdstuk IV', Wet 28 juni  1979, Stb.  1979, 346. 'De 1-juli-wet'. Zie hierover in het algemeen:
W.P.J.M.  Fase, De beheersing van nict collectief geregelde arbeidsvoorwaarden van werknemers,
NJB 1978, pag. 4 e.v.; B.S. Frenkel, SMA  1978, De wet tijdelijke voorzieningen arbeidsvoorwaarden
buiten collectieve sector, pag. 4  e.v.; T. van Peijpe, Het wetsontwerp tijdelijke voorzkningen buiten
collectieve sector,  SMA  1978,  pag.  10 e.v.. De opvolgers van de  1 -juli-wet werden gepubliceerd in
Stb. 1980, 698, Stb. 1981, 194, Stb. 1982,371, Stb. 1984,325 en Stb. 1985,166.

85    'Niets is blijvender dan het tijdelijke', zie Handelingen TK 26.6 1984, pag. 5457
86     Art. 15 1-juli-wet; In de TWACS was het overeenkomstige artikel 4, Stb. 1980, 84; eveneens in de

opvolgers ervan.

168



'De minister stelt regelen vast met betrekking tot arbeidsvoorwaarden van werknemers in dienst van instel-
lingen87 die zijn aangewezen..'

Hij diende

'de loonontwikkeling'. zodanig vastte stellen, dat deze" zoveel mogelijk gelijk is aan de salarisontwikke-
ling van ambtenaren in dienst van het Rijk'.88

Tot dan toe was het beleid geweest dat de werknemers in de G&G-sector de trend
van het bedrijfsleven volgden. Daarmee nu werd gebroken. Het beleid zou voortaan
zijn de salarisontwikkeling te koppelen aan die voor de Rijksambtenaren. Voor die
laatste groep zou een 'gekorte' trend gelden en werd ook gebroken met de automati-
sche koppeling aan de loonontwikkeling in de markt. De (te korten) trend zou nu ook
voortaan 'zoveel mogelijk' 'doorgegeven' worden aan de 'trendvolgers', die vanaf
dat moment dan ook niet meer kunnen worden beschouwd als 'echte' trendvolgers.

Ook secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden zouden voorwerp van regeling kunnen
worden.89 Uitgezonderd waren slechts, bleek tijdens de parlementaire behandeling
van de 1-juli-wet-immateriele arbeidsvoorwaarden.90

Ingevolge de wet91 konden de te stellen regelen met terugwerkende kracht tot de
datum van inwerkingtreden van de wet worden vastgesteld.

Het sluitstuk van de wet was, dat alle bedingen die strijdig waren met de te stellen
regels, nietig waren.92 In plaats daarvan golden arbeidsvoorwaarden 'overeenkomstig
het bij of krachtens' de TWACS bepaalde.93

Tenslotte werd in de derde verlengingswet van de TWACS bepaald, dat de minister
ambtenaren kon aanwijzen die belast waren met het inwinnen van gegevens in het

87 Het woord 'instelling' wordt in de eerste TWACS vervangen door het bgrip 'werkgever'. In het'aan-
wijzingsartikel', dat bepaalde welke instellingen onder de wet gebracht konden worden, resp. art.
13  in  de  1 -juli-wet en  art.  2  in de TWACS,  werd  in de TWACS het begrippenpaar instellingen  of
categorieen van instellingen vervangen door werkgevers of categorieen van werkgevers.

88     Art. 15 lid 2  1-juli-wet. Art. 4 lid 2 van de opeenvolgende TWACS-wetten. Bij wijzigingswet Stb.
1985,419 werd het begrip salarisontwikkeling van ambtenaren in dienst van het Rijk, aldus gepreci-
seerd: "Onder salarisontwikkeling wordt mede verstaan de ontwikkeling van de door het Rijk
ingevolge de Algemene burgerlijke pensioenwet(Stb. 1966,6) verschuldigde pensioenbijdrage." Het
kabinet was voornemens de premie-bijdrage voor ambtenaren bij het ABP te verlagen met 1.25 %.
Uit bezuinigingsoverwegingen vond het kabinet het eerlijkerals dan ook in de G&G-sectoreen nave-
nante korting zou worden toegepast.

89 Minister Albeda bevestigde  dat ook  in dc nota naar aanleiding van het eindverslag ( TK 15597,  nr.
9) op pag. 9.

90   Handelingen TK 21.6.1979, pag. 5575.
91    Art. 15 lid 3 1-juli-wet. In de TWACS art. 3 lid 2.
92    Art. 17 1-juli-wet; in de TWACS werd dat art. 9.
93    Art. 17 1-juli-wet; TWACS art. 9.
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belang van de uitvoering van de wet, en die tevens belast waren met het toezicht op
de uitvoering ervan.94

Op basis van de TWACS werd een zeer groot aantal zgn. algemene besluiten genomen
inzake de toegestane arbeidsvoorwaardenontwikkeling, die tot stand kwamen op
initiatief van de overheid:s In verband met de aanpassing aan de ambtenarentrend
werd doorgaans 2 maal  per jaar een besluit genomen. Soms vielen er wel  drie alge-
mene besluiten per jaar.96

Naar de techniek gesproken was steeds de structuur dat al dan niet met terugwerkende
kracht de lonen en andere op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden werden bevroren
op het niveau van de dag voor de inwerkingtreding van het desbetreffend besluit. 97

Op die dag waren de arbeidsvoorwaarden nog bevroren op het niveau van het vorig
besluit en aldus werd gerealiseerd dat de opeenvolgende bevriezingsbesluiten steeds
doorwerkten. Vervolgens werd gedetailleerd bepaald welke salarisverhoging was toege-
staan, welke vergoedingen met welk percentage mochten worden verhoogd etc.

De regulering strekte zeer ver: verhoging van loon in verband met leeftijd, ancienniteit
of bijzondere prestaties was slechts mogelijk als ze tenminste schriftelijk waren
vastgelegd en aan objectieve maatstaven gebonden:8 In latere besluiten" werd
daaraan bijvoorbeeld toegevoegd: aanpassing van vergoedingen voor reiskosten en
soortgelijke onkosten en de tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. 100

In het besluit voor 198 1 werd geTntroduceerd datloonsverhoging ookmag plaatsvinden
in verband met functie-herwaardering. 101

Naast de algemene besluiten waren er ook de bijzondere besluiten, die betrekking
hadden op cao's in onderscheiden sectoren. Bij de bijzondere besluiten lag het initiatief
voor het besluit bij sectoren, waarin men cao's had afgesloten. Op grond van de
algemene besluiten konden  cao's geen rechtskracht krijgen alvorens een daartoe
strekkend KB genomen was. Doorgaans betrof het bepalingen  die op enigerlei wijze

94   Art. 11 en 12 TWACS, Stb. 1982, 371. Bij beschikking d.d 8.9.1982, Stcrt. 1982, 189 werden
daartoe de ambtenaren van de Dienst Collectieve Arbeidsvoonvaarden aangewezen.

95     De vindplaatsen van de algemene besluiten zijn weergeven in de voetnoten bij tai)el 3 in hoofdstuk
2 van dit boek. De lezer vindt in de tabel zelfde precieze percentages waarmee met name loonsverho-
gingen werden toegestaan. Zie hierover ook Schellart, De gepremieerde en gesubsidieerde sector,
a.w., pag. 80.

96   Zie bv. Stcrt. 1982, nrs. 52, 124 en 190.
97   Zie bv. art. 2 van Besluit d.d. 18.6.1980, Stcrt. 116.
98    Zie bv. art. 4 van het besluit d.d. 18.6.1980, Stcrt. 116.
99   Zie bv. art. 7 van Besluit d.d.29.10.1980, Stcrt. 252.
100 In vrijwel alle G&G-cao's vindt men een bepaling dat de particulier verzekerde cen tegemoetkoming

ontvangtindekostenvanzijnziekteverzekering;datheeftalsachtergronddatvoorZiekenfondsverze-
kerden de werkgever een deel van de premie voor zijn rekening neemt, terwijl dat zonder zo'n
regeling niet voor particulier verzekerden het geval is.

101  Art. 6, Besluit d.d. 29.12.1980, Stcrt. 1980, 252.
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afweken van de toegestane ontwikkelingen krachtens de algemene besluiten.'02 Niet
zelden werden bepalingen van aldus aangemelde cao's onverbindend verklaard. 103

5.4.2.1.2   Kanttekeningen

Vanuit de PvdA-fractie was er pragmatische kritiek bij de parlementaire behandeling
van de  1 -juli-wet, namelijk dat ingrijpen in de salarisontwikkeling in de G&G-sector
in dier voege wellicht willekeurig was, dat het niet bekend was of de salarissen in
die sector van een met ambtenaren (en bedrijfsleven) vergelijkbaar niveau waren, of
(wat velen dachten) lager:04 De minister meende dat terzake de resultaten van de
zgn. Pakketvergelijking afgewacht moesten worden, zoals die zou moeten gaan plaats-
vinden op basis van de Motie-Rietkerk van 1978.105 In vergelijking met het bedrijfs-
leven hadden beide groepen een grote zekerheid over de continuneit van de baan, 106

waardoor wellicht eventuele inkomensnadelen werden gecompenseerd. De resultaten
van de pakketvergelijking zouden uitblijven tot april 1986(!). Dan blijkt dat de
salarisontwikkeling in de G&G-sector sterk achterloopt bij ambtenarensector, terwijl

107de gemiddelde achterstand  op de marktsector 12% beloopt.

De minister had de SER verzocht in zijn advies aandacht te besteden aan 'beginselen
en regels terzake van collectief onderhandelen vastgelegd in bepaalde internationale
verdragen, bijvoorbeeld het Europees Sociaal Handvest'."21 Hij had daar echter
onmiddellijk aan toegevoegd dat de G&G-sector wat dat aangaat naar zijn oordeel
een tussenpositie innam, te weten tussen het model van eenzijdige vaststelling voor

102    Vgl.  o.a. de besluiten voor de CAO-autobusondernemingen en CAO-bejaardentehuizen, besluiten
van 21.10.1983, Stcrt 1983, 207; CAO-internaten voor kinderen van binnenschippers en kermisexploi-
tanten, CAO-VerenigingZiekenvervoer Amsterdam BV en CAO-Nederlandse Spoorwegen, besluiten
d.d. 24.1.1984, Stcrt. 1984,22; CAO-HTM, besluiten d.d. 24.1.1984, Stcrt. 1984 en d.d. 10.8.1984,
Stcrt. 165; CAO-ambulante geestelijke gezondheidszorg d.d. 27.12.1984, Stcrt. 1984,254; CAO-dag-
verblijven en tehuizen gehandicapten, besluit  d.d. 11.5.1984, Stcrt.   1984,   195 en besluit  d.d.
27.11.1984, Stcrt 1984, 236; CAO-toneelkunstenaars en CAO-toneeltechnici, besluiten d.d. 19.6.1984,
Stcrt. 1984, 125; CAO-medisch kleuterdagverblijven, kruiswerk en tbc-bestrijding, besluiten d.d
19.6.1984, Stcrt. 1984,125 en 7.9.1984, Stcrt  1984, 179 en 27.11.1984, Stcrt. 1984, 236; CAO-
openbarebibliotheken, besluitd.d. 23.7.1984, Stcrt. 1984, 149 en 27.11.1984, Stcrt. 1984, 236;CAO-
ziekenhuiswezen, besluitd.d. 13.8.1984, 164;CAO-bejaardenhuizenen CAO-welzijnswerk, besluiten
d.d. 23.12.1985, Stcrt. 1985,253. Zie hierover ook Schellart, De gepremieerde en gesubsidieerde
sector, a.w. pag. 80.

103  Zie bv. Besluiten d.d. 20.12.1985, Stcrt. 1985,252, waarbij de artt. 17,30,32 en 33 van de CAO-
ambulant vervoersbedrijf niet werden goedgekeurd.

104 TK 15597 nr. 4 pag. 3.
105 TK 15081,  nr.  24. De strekking van de motie was,  dat de netto-salarissen van werknemers  in  de

G&G-sector lager zouden liggen dan die van vergelijkbare functionarissen in overheidsdienst. Dat
verschil werd door arbeidsmarkttechnische factoren veroorzaakt alsook door het feit, dat de overheid
de pensioen- en'WW'-premie voor zijn rekening nam voor ambtenaren wat niet gebcurde in de g&g-
sector. De pakketvergelijking zou geschieden onder leiding van een tripartite werkgroep. Met name
de bonden van overheidspersoneel, die leden hadden onder en ambtenaren en functionarissen in de
G&G-sector, vreesden voor de uitkomsten waar het aanging de positie van ambtenaren.

106   TK  15597, nr. 6, pag. 23.
107  Zie par. 2.3. van dit boek.
108  Verzoek om advies, aw., pag. 46.

171



ambtenaren enerzijds en de tweezijdige voor werknemers in de marktsector ander-
zijds:09 Hij motiveerde dat standpunt niet met zoveel woorden, maar leek te willen
stellen dat de G&G-sector naar zijn aard niet echt vergelijkbaar is met de op winst
gerichte marktsector en evenmin met de publiekrechtelijk georganiseerde ambtenaren-
sector.

Tijdens de kamerbehandeling van het eerste TWACS-ontwerp"' in 1980 was
opvallend dat de GPV-fractie het kabinet vroeg of de sturingsbepalingen niet in strijd
waren met C. 87 van de ILO, dat toch immers alleen hoogst noodzakelijk ingrijpen
toestaat. 111 De kanttekening van die fractie op dat tijdstip is naar mijn mening zeer
opmerkelijk omdat toen in'Gendve' alleen de algemene Nederlandse loonmaatregelen
ter discussie stonden (zie par. 6.5.2). De grote fracties in de Tweede Kamer hadden
kennelijk minder juridische intuitie in de grondrechtelijke zin. De GPV-fractie kreeg
geen  antwoord.112
Pas toen begin 1984 de Commissie Windmuller van de ILO ons land had bezocht,113
ging het argument van de schending van C. 87 ook in grotere fracties een rol spelen.
Bij de vierde verlengingswet   in   1984   van de TWACS werden   er   in den brede
uitdrukkelijk vragen over gesteld. Minister De Koning toonde zich niet overtuigd van
de betekenis die door de ILO-missie gegeven werd aan art. 3 van ILO-Verdrag 87.
In een brief aan de Eerste Kamer' 14 liet hij weten, dat Verdrag 98 (toen niet gerati-
ficeerd) over de vrijheid van onderhandelen ging en Verdrag 87 over de vrijheid van
interne inrichting voor vakbonden. Hij was van oordeel dat er eventueel sprake was
van schending van C. 98 en dat het niet mogelijk is een niet-geratificeerd verdrag
te vertreden. Hoe het precies zat, was overigens 'voer voor juristen en zo langzamer-
hand zelfs voor wetshistorici':15 (zie verder uitvoerig voor de ILO-problematiek
par. 6.5.3)
Hij hield het parlement voor dat niet-verlenging van de TWACS (inmiddels betrof
het de vierde) een gat zou kunnen doen ontstaan van 'circa 1 miljard op jaarbasis'. 116
Met  name  door het financiele argument gingen  CDA  en  VVD  door  de  bocht117  en

het verlengings-wetsontwerp had daarmee voldoende parlementaire steun.

De politieke kleur van het kabinet maakte voor de sturing van arbeidsvoorwaarden
in de G&G-sector vrijwel niets uit. Ook in de korte periode dat tijdens het kabinet
Van Agt-II een sociaal-democraat aan de top van het Departement van Sociale Zaken
en (vanaf toen:) Werkgelegenheid stond, te weten Den Uyl, werd de derde verlen-

109  Verzoek om advies, a.w., pag. 46.
110 TK 15982, Stb. 1980, 84.
111  Handelingen TK, 4.3.1980, pag. 3587.
112 De CPN-fractie  liet zich  in  1982  bij  de  3e  verlengingswet, TK 17439,  nr.  3,  pag.  3,  ook in  die zin

Uit.

113 Zie par. 6.5.3.
114 EK 18394,  nr.  222b.
115 EK 3.7.1984, pag. 1354. Zie voor mijn opvatting in deze par. 6.6.2.4.
116 TK 18394,  nr.  8,  pag.  2.
117 TK 26.6.1984, pag. 5457/8.
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gingswet voor de TWACS ingediend, 118 waarin geen wezenlijke verandering was
aangebracht ten opzichte van zijn voorgangers.

5.4.2.2 Werkingssfeer TWACS

5.4.2.2. I   De regeling en  de  toelichting

Wetgevingstechnisch bleek een groot probleem (en zou dat ook blijven) om de
begripsomschrijving van de G&G-sector (toen nog geheten: de niet op winst gerichte
sector) in een algemene regel te vangen."9 Men koos er uiteindelijk voor een lijst
van (toen nog:) 'instellingen aan te leggen (op te stellen bij wijze van een Ko-'120

ninklijk Besluit 12 1). Criterium voor al dan niet-aanwijzing zou zijn:

'..  regelmatig een overheidsbijdrage ontvangen welke strekt ter voorziening  in  de  door die instelling  te

dragen exploitatielasten dan wei loonkosten of onderdelen daarvan' ofwel het feit dat
'..de exploitatiekosten danwel loonkosten, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd

door toepassing van sociale verzekeringswetten of Algemene Bijstandswet. ,122

Ingevolge de wet'23 kon aanwijzing met terugwerkende kracht plaatsvinden.

De consequentie van aanwijzing was, dat de betrokken instelling(en) zich moesten
houden aan de normen ten aanzien van de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden
zoals die werden bepaald op basis van de in de vorige paragraaf behandelde richt-
lijnen.

In de eerste plaats zouden onder de werkingssfeer vallen de gesubsidieerde instellin-
gen. Het regelmatig verkrijgen van subsidie zou voldoende titel voor aanwijzing zijn.
In de tweede plaats was er de zeer grote groep van instellingen die gefinancierd
werden via doorsluizen van premie, de gepremieerde instellingen. Men denke aan bv.

ziekenhuizen (zie par. 2.5.).

118 TK 17439.

119   Vgl. ook par.  1.4 van dit boek.
120  In de TWACS, art. 2, hanteerde men het begrip werkgevers.
121   Ditgeschiedde o.a. bij besluit van 10.8.1979, Stcrt. 154; 2.5.1980, Stcrt. 85; 31.12.1981, Stcrt. 252;

31.12.1982, Stcrt.  1983, 3 en 3.4.1984, Stcrt. 87. Dit waren algemene aanwijzingsbesluiten. Soms
ook werden instellingen die men vergeten was bij apart KB aangewezen, bv. hetNederlands Instituut
voor Maatschappelijk Werk, Besluit d.d. 7.2.1984, Stcrt. 14.2.1984, Dan weer werd een aanwijzing
weer ingetrokken omdat bv. de subsidic nict een al te grote inkomenspost bleek, bv. de Nederlandse
Hartstichting, Besluit d.d. 11.3.1980, Stcrt. 12.3.1980, nr. 57.

122  Art. 13 1-juli-wet; TWACS art. 2.
123  Art. 13 lid 3 1-juli-wet; art. 2 lid 2 TWACS.
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Beroep tegen een beschikking tot aanwijzing stond nia open.124 Enkele sub-sectoren
in de G&G-sector ageerden fel tegen aanwijzing.  In de volgende sub-paragraaf volgt
daarvan een belangrijk voorbeeld.

In de MvT125 van de  1-juli-wet werd aangekondigd dat de minister voornemens was
die instellingen aan te wijzen, die tot dusverre de trend van de ontwikkeling van de
markt volgden ('trendvolgers').

5.4.2.2.2 Een toneelstuk met veel herhalingen; bedrij»erenigingen, ziekenfondsen
en omroepen

Al tijdens de parlementaire behandeling van de 1-juli-wet in 1979 gaven bedrijfsver-
enigingen, ziekenfondsen en GMD's te kennen dat zij zich met hun cao's sterk
spiegelden aan (de marktontwikkelingen in) het bedrij fsleven en ze grepen de uitspraak
van de minister, alleen trendvolgers aan te wijzen, aan om te betogen dat zij niet onder
de wet moesten vallen. D 66'er Nypels diende daarover een motie in:26 De minister
haastte zich te antwoorden dat in overleg 'overtuigend is aangetoond, dat betrokkenen
niet als trendvolger kunnen worden aangemerkt'.127 Hij beloofde ze dan ook niet
aan te wijzen.

Bij de behandeling van de eerste verlengingswet van de TWACS (eind 1980) deed
de minister opnieuw een poging de genoemde subsectoren onder de vlag van de
TWACS te krijgen. Nu werden ook de omroepen uitdrukkelijk genoemd. 128

In een orde-debatje in de Eerste Kamer werd minister Albeda gedwongen die
aankondigingen weer in te trekken. De vaste kamer-commissie stelde dat als voorwaar-
de voor instemming met de verlengingswet. In tijdnood (2 dagen voor Kerstmis was
het debat, de TWACS  zou op 1.1.1981 expireren) zegde de minister dat toe.129  Op
de betrokken subsectoren zou dan een eventuele 'gewone' ingreep krachtens de Wet
op de Loonvorming van toepassing moeten zijn, vond de Eerste Kamer.

Bij de tweede verlengingswet (maart   1981)  van de TWACS herhaalde  zich  het
tafereel. Nu zwichtte de minister voor een kamermeerderheid in de Tweede Ka-
mer.'30  Er kwam  nog een reprise in mei 1982; 1'  toen de minister -zonder daarmee
de Kamer te overtuigen- had gesuggereerd dat de lonen in die sectoren in 3 jaar met
ruim 18% zouden zijn gestegen terwij 1 de TWACS veel geringere verhogingen  had

124 Vgl. NOS/Ministerie van Sociale Zaken, RvS 8.9.1983, Wov 1983, R. 2.145/83. De Raad oordeelde
dat een aanwijzing een besluit van algemene strekking was Daarom was geen AROB-beroep
mogelijk.

125 TK 15597, nr. 5 pag. 5.
126 TK 15597, nr. 12.
127 1-K 15597, nr. 14.
128 TK 16524,  MvT  pag.  3  en 4.
129 Handelingen Eerste Kamer, 23.12.1980, pag. 326.
130  Handelingen TK, 24.3.1981, pag. 4209-4213.
131 Handelingen 17.6.1982, pag. 3779.
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toegestaan.132 Toen de betrokken cao-partijen nadien weer duurdere afspraken maak-
ten dan in overeenstemming was met de genomen TWACS-besluitenill werden ze
medio 1983 aangewezen.

134

De 'vreugde' voor de aanwijzende minister De Koning, inmiddels de opvolger van
Albeda, was slechts van korte duur. Door aanneming van een motie van zijn partijge-
noot De Vries bij de Algemene Beschouwingen in dat jaar, werd hij gedwongen de
aanwijzingsbesluiten weer in te trekken en weI met terugwerkende kracht.'15

In de WAGGS-periode zou het vervolg van het toneelstuk plaatsvinden, ermee

eindigende dat de wet sinds 21.12.1988 bepaalde dat bedrijfsverenigingen en zieken-
fondsen niet konden worden aangewezen (zie verder par. 5.5.2.3.1)

In hoofdstuk 2 (tabel 1) liet ik zien, dat de betrokken subsectoren ongeveer 40.000
personeelsleden tellen op een totaal in de G&G-sector van bijna 600.000. Ze hebben

destijds hun lobby in politiek en pers goed georganiseerd. Ik vermoed, dat vooral
goede connecties tussen die sectoren en politici in het parlement de uitkomst van het
spel bepaalden.
De zienswijze van de betrokken sectoren was met name, dat ze in staat moesten zijn
te concurreren met de 'markt'. Bedrijfsverenigingen meenden bv. zich te moeten
kunnen meten met de lonen die bij 'gewone' verzekeringen werden verdiend.
Het wijken van het parlement voor dit betoog moet, mijns inziens als weinig verhef-
fend worden aangemerkt. In veel onderdelen van de G&G-sector speelde en speelt
het probleem van het moeten kunnen vasthouden van personeel dat in de marktsector
meer kan verdienen. Het is dan van tweeen een: of ieder, of geen der sectoren wordt
onder de wet gebracht in het geval van problemen met arbeidsmarkt-concurrentie.
Het is in deze situatie niet rationeel verdedigbaar voortwee, relatiefkleine subsectoren
een uitzondering te maken op de algemene regel.

5.4.2.3 Overlegstelsel met de G&G-sector over de te stellen normen

Een formeel overlegmodel met de sector werd pas ingevoerd bij de derde verlengings-
wet van de TWACS, medio 1982.116

132   TK 17439, nr. 5 pag. 4. De minister zegde een gesprek met de betrokken sectoren toe dat plaats vond
met zijn opvolger, De Koning (TK 1982-1983, 177636, nr. 1 pag. 7). Op 2 februari 1983 (Zie Volks-
krant d.d. 3.2.1983)   was een tweede ronde waarin de minister hen dringend opriep  de  alsdan
aangekondigde trend van de TWACS te volgen. De bestekkortingen (de verminderingen in salaris,
zie tabel 3 hoofdstuk 2) zouden niet hoeven te worden doorgevoerd; slechts de op dat moment
krachtens de TWACS getroffen maatregelen (zie ook TK  17636, nr. 1, pag. 6). Bij niet meewerken
door de sectoren zou aanwijzing kunnen volgen.

133   Brief d.d. 9 juni 1983 van de minister aan de Tweede Kamer, TK 17636, nr. 1. Zie ook Advies
loonvorming in niet op winst gerichte sector, a.w., pag.  15 en  16.

134 Omroepen: Besluit d.d. 9.6.1983, Stcrt. 1983,111; Bedrijfsverenigingen en Ziekenfondsen: Besluit
d.d. 8.8.1983, Stcrt. 1983, 151.

135  Besluit d.d. 27.10.1983, Stcrt. 212.
136  Stb. 1982,371; TK 17439.
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De grondslag daarvoor lag in art. 7 van de TWACS, waarin werd bepaald, dat de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tenminste een maal perjaar tripartite
overleg diende te voeren op centraal niveau over de hoofdlijnen van de arbeidsvoor-
waardenontwikkeling met de daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende
verenigingen van werkgevers en werknemers.
Opmerking verdient, dat het overleg tripartite zou zijn: de overheid zag zowel werkgevers-
als werknemersorganisaties als overlegpartner. Dat was ook in overeenstemming met

de praktijk op diverse departementen, die veelal reeds tripartite overleg met deelsecto-
ren voerden (zie ook par. 2.2).
Het overleg werd doorde Minister van Sociale Zaken gevoerd met vertegenwoordigers
van de ziekenhuissector, welzijnssector, de werkgevers van de bejaardenoorden en
die in het streekvervoer. Aan werknemerskant waren dat AbvaKabo en CFO. Voordien
vond op ad-hoc-basis overleg plaats met organisaties van werkgevers en werknemers
in de sector. 137

In de wet was slechts bepaald, dat er overleg zou plaatsvinden. Niet was vastgelegd
dat dat overleg tot overeenstemming moest leiden, en evenmin waren er normen ge-
steld, die als parameters zouden kunnen dienen.
Het overleg kwam in de praktijk neer op het aanhoren van de standpunten over en
weer; de minister stelde eenzijdig de normen voor de verbetering van de arbeidsvoor-
waarden vast.

5.4.2.4 De TWACS loopt ten einde

Al met al hadden cao-onderhandelaars in de G&G-sector in de TWACS-periode geen
mogelijkheden tot het voeren van een eigen loonbeleid. De overheid stuurde direct
en gedetailleerd. Het TWACS-sturingssysteem bleef bestaan tot 1.1.1986,  toen  de
WAGGS in werking trad. Allengs nam echter de druk toe om het systeem aan te
passen,  met name onder invloed  van  de  ook  na 1984 aanhoudende ILO-kritiek. 138

In de sector zelfgroeide inmiddels het zelfbewustzijn van organisaties van werkgevers
en werknemers. Met name de belangrijke ziekenhuissector en de werkgevers in het
openbaar vervoer - naast de 'erkende' dwarsliggers bedrijfsverenigingen, omroepen
en ziekenfondsen - waren voorvechters van een vrij loonvormingsregime in de G&G-
sector. Zij wensten een meer bedrijfsmatige aanpak, ook van de arbeidsvoorwaarden-
vorming. Vrijheid van 'collective bargaining' hoorde daar in hun optiek bij. 139

137  Zie CCAI, notitie d.d. 21.2.1983, IV/223, pag. 1.
138  Zie ook de uitlating van oud-minister B. de Vries in SMA, 1994, De toekomst van de IAO als

Expertise-bureau, pag. 462, waar hij vertelde het 'lastig' te vinden toen ook de latere WAGGS
volgens de ILO is strijd was met de vrijheid van onderhandelen. Zie over de ILO-kritiek uitgebreid
par. 6.5.

139  Zie ook par. 6.5.3.
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5.5 De Wet arbeidsvoorwaardenontwikkeling gepremieerde en gesubsidieerde
sector (WAGGS)

5.5.1     Introductie;  SER,  Aclvies   1983  en  Bekostigingswetswontwerp

Aan het begin van de jaren tachtig ligt er een aantal adviesaanvragen bij de SER, die
te maken hebben met de loonontwikkeling. In 1975 was de Interimnota van het
kabinet-Den Uy114  verschenen, waarin een samenhangend inkomensbeleid werd
bepleit. Hoeksteen van de gedachtenvorming was een aanzienlijke overheidsbemoeienis
met de loonvorming in alle sectoren (met inbegrip van zelfstandigen en uitkeringsge-
rechtigden) met als streven een meer gelijkwaardige beloning.
Een en ander leidde tot een adviesaanvrage over een 'raamwet op de inkomensvor-
ming', die op 19 juni 1979 door het kabinet Van-Agt/Wiegel tot de SER werd ge-
richt. 141 Vervolgens zette de SER zich aan de (langdurige) voorbereiding van een
trits van adviezen om te beginnen, het Advies wetgeving inkomensvorming van
1983,142 waarin geconcludeerd wordt dat de overheid geen verantwoordelijkheid
heeft in de primaire inkomensvorming in de marktsector, behoudens extreme en acute
noodsituaties.14  Na dit algemene advies volgde eind 1983, nog voor komst van de
missie van prof. Windmuller (zie par. 6.5.3), het Advies loonvorming in niet op winst
gerichte sector over arbeidsvoorwaardenvorming in de G&G-sector.144 Vervolgens
bracht de SER in 1985 zijn advies uit over de inkomensvorming van vrije-beroepsbe-
oefenaren. 145

Het lang uitblijven van het SER-advies over de G&G-sector is met name veroorzaakt
door het feit dat de SER allereerst zijn algemene advies over de inkomensvorming
wilde afronden. De regering op haar beurt wenste met definitieve wetgeving te
wachten op het SER-advies  met als gevolg dat de Tijdelijke WACS tot vij f keer toe
werd verlengd en zes en een halfjaar van kracht bleef.

Het G&G-advies van de SER was ernstig verdeeld; de werknemersorganisaties en
sommige Kroonleden wilden slechts overheidsbeYnvloeding in de sector via subsidie-
verlening, tarief- en premiestelling en binnen dat kader vrijheid van collectief
onderhandelen. De werkgevers en enkele andere kroonleden bepleitten vrijheid van
onderhandelen in het premie-gefinancierde deel van de sector enerzijds en verplich-
tende oplegging van arbeidsvoorwaarden aan gesubsidieerde instellingen anderzijds

140 TK 13399, nrs.  1-2. Zie ook Fase, Vijfendertig jaar loonbeleid, a.w., pag. 418 e.v.
141 Zie Bijlage 1, Advies wetgeving inkomensvorming, SER, Advies publicatie  83/01,  's-Gravenhage

1983.

142 Zie vorige voctnoot.
143    Zie ook Frenkel en Jacobs, Sociaal  bestuursrecht,  a.w.,  pag.  210.  Zie  ook  par.  6.5.2  van  dit boek.
144 SER Advies loonvorming in niet op winst gerichte sector, a.w., 's-Gravenhage  1983, Zie ook par.

2.7.2 van dit boek.
145 SER, Advies wetgeving inkomensvorming, 's-Gravenhage 1985, 's-Gravenhage   1983.   Ook  de

strekking van dat advies was de markt zijn werk te laten doen, behalve daar waar zij niet goed werkte,
wat men meende ten aanzien van medici en notarissen die teveel zouden verdienen. Daar zou een
tijdelijk, direct inkomensbeleid op zijn plaats zijn.
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(zie uitgebreider par. 2.7.2 van dit boek). Het verdeelde SER-advies (vergelijk de
effectiviteit van het unanieme SER-advies van begin 1992, zie par. 5.7) bood in ieder
geval geen kant en klaar recept voor de regering over de definitieve vorm van sturing
van arbeidsvoorwaarden.

Eind  1980 had de Minister van Sociale Zaken in het kabinet Van Agt/Wiegel, Albedg
nog een tijdelijk wetsontwerp innke de arbeidsvoorwaardenvorming in de G&(3-sector
ingediend, het zgn. Bekostigingswetsontwerp,146 verder in deze paragraaf'Ontwerp'.
Het ging uit van de gedachte, dat de Minister van Sociale Zaken, tezamen met zijn
vak-collega's zou bepaten welke lonen en andere op geld waardeerbare arbeidsvoor-
waarden als uitgangspunt dienden te worden genomen voor de financiering, i.e. de
bekostiging:47

Daarbovenop zou als ruimte worden geboden de trend van de regelingslonen in het
particuliere bedrijf. In het 'belang van evenwichtige inkomensverhoudingen' (art. 3
lid 3 Ontwerp) zou voor te bepalen categorieen werknemers van die ruimte afgeweken
kunnen worden.

De ruimte zou kunnen worden aangepast 'met het oog op de instandhouding van de
collectieve voorzieningenen dedaarmee verbandhoudende werkgelegenheid', waarbij
dan ook weer onderscheid gemaakt zou kunnen worden voor verschillende loonni-
veau's (art. 4 lid 1 Ontwerp).

Cao-partijen konden vrijelijk met elkaar onderhandelen, maar daarna diende op grond
van art. 6 Ontwerp de werkgeve«sorganisatie) de inhoud van de voorgenomen
wijzigingen ter kennis van de vak-minister te brengen, zodat die kon bezien of ze
pasten binnen de bekostigingsmogelijkheden. Het inmiddels uit de TWACS bekende
instituut van de nietigheid, ingeval van strijdigheid met de regelen van overeenge-
komen arbeidsvoorwaarden, ontbrak in het ontwerp. Het nu te hanteren instrument
van beheersing en sturing was dat van de inhoud van de door de overheid ter
beschikking te stellen beurs (vandaar ook de naam: 'Bekostigingswetsontwerp').

Het wetsontwerp werd uiteindelijk ingetrokken;148 kritiek vanuit de G&G-sector
was met name dat de vrijheid van collectief onderhandelen erdoor nog verder werd
uitgehold. In de parlementaire behandeling varieerden de opmerkingen van

149

'betuttelende sturing tot een klemmend advies aan de regering het SER-advies, 150

146 TK 16505, nrs. 1-3.
147  Art. 3 lid 1 van het ontwerp.
148 TK 16505, nr. 6, brief van 15 augustus  1986.
149  Brief NZR d.d. 16.1.1981, pag. 2.
150 TK 16505, nr. 4 pag. 8.
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af te wachten 151 en de qualificatie van 'een pistool in de rug van de betrokken
werknemers- en werkgeversorganisaties'.

152

Men ziet in het ontwerp als verandering ten opzichte van de TWACS dat de regering
socialepartners'ruimte' voorcollectieveonderhandelingen terbeschikkingzou stellen,
een element dat terugkwam in de WAGGS. Hoewel er geen nietigheid meer dreigde

bij 'overschrijding' van de ruimte zoals in de TWACS, ademt het ontwerp echter nog
de sfeer van terughoudendheid om organisaties van werkgevers en werknemers in de
G&G-sector op serieuze wijze vrijheid van onderhandeling te bieden. De vakminister
besliste immers, welke posten voor bekostiging in aanmerking kwamen.
Voorts stelde het wei een norm voor de te bieden ruimte, maar die was voorzien van
dusdanige ontsnappingsmogelijkheden voor de overheid, dat ze de G&G-sector weinig
houvast bood.

De regering zag zich zo, in 1984, genoodzaakt een regeling te treffen voor de
arbeidsvoorwaardenvorming in de G&G-sector, waarin zij enerzijds gelet op de II.0-
kritiek de vrijheid van onderhandelen van sociale partners weI moest operationaliseren;
maar zij was anderzijds ook bang dat al te ongebreidelde vrijheid tot ofwel aantasting
van het niveau van dienstverlening in de sector zou leiden (doordat werkgevers
arbeidskosten zouden afwentelen op kosten van de voorziening zelf), ofwel tot de
noodzaak de daardoor te verwachten tekorten zelf af te moeten dekken. Dat leidde
tot de wens de onderhandelingsvrijheid toch in enigerlei keurslijf te persen, wat
natuurlijk weer in de strijd zou komen met het beginsel van de onderhandelingsvrij-
heid.
Deze tegenstelling bleef de sturings-wetgeving  in de G&G-sector tot 1.1.1994
beheersen. Weliswaar stuurde de overheid van 1.1.1986  tot dat tijdstip  niet  meer

gedetailleerd, maar globaal; inbreuken in de collectieve onderhandelingsvrijheid bleven
echter mogelijk. De overheid durfde of wenste de knoop niet echt door te hakken.
Het SER-advies was sterk verdeeld; het bekostigingsontwerp  deed ook al afbreuk
aan de vrijheid van onderhandelen; datzelfde element vormde aanleiding voor de
Commissie Windmuller de TWACS scherp te veroordelen.
DeWetarbeidsvoorwaardenontwikkelinggepremieerdeengesubsidieerdesectormoest
het onverzoenlijke verzoenen.

Zoals ik de TWACS behandeld heb, zal ik nu ook de WAGGS op hoofdelementen
behandelen. Achtereenvolgens komen weer aan de orde:
- gesteldenormen enwijzevanbernvloedingvan dearbeidsvoorwaardenontwikke-

ling en de wijze van handhaving ervan;
-      werkingssfeer van de regeling, dat wil zeggen welke instellingen vallen onder

de regeling;
-     overlegstelsel met de G&G-sector over de te stellen normen.

151 TK 16505, nr. 4 pag. 5.
152 TK 16505, nr. 4 pag. 11.
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5.5.2   Hoofdelementen Wet arbeidsvoorwaardenontwikkeling gepremieerde en'gesubsi-
dieerde sector (WAGGS),  in werking van  1  januari  1986  tot  1  januari  1989153

De parlementaire behandeling van de WAGGS vergde geruime tijd. Op 25 juli 1984
werd het ontwerp aan de Tweede Kamer aangeboden, 154 pas op 17 december 1985
waren de stemmingen in de Eerste Kamer, een der laatste Staatsbladen van155 156

dat laatstgenoemde jaar werd ermee gevuld.
In de publiciteit rondom deze G&G-wet trok opnieuw de meeste aandacht dat de
minister, nu de heer De Koning, probeerde andere dan de reeds krachtens de TWACS
aangewezen instellingen onder de werkingssfeer van de WAGGS te brengen.151 Eerst
zou de wet ook gaan gelden voor NS'ers; zulks was evenzeer de bedoeling voor
werknemers van ziekenfondsen, bedrij fsverenigingen en omroepen (zie hieronder par.
5.5.2.3.1).

Door aanvaarding van een amendement van VVD-zijde werd de door de minister
beoogde werkingsduur van de WAGGS van onbepaalde tijd teruggebracht tot 3
jaar. 158 Voorts werd nog een motie aangenomen, waarin de Tweede Kamer als
mening uitsprak dat de WAGGS op den duur overbodig zou worden als er gestreefd
werd naar adequate budgeteringsregelingen en de regering werd verzocht de werking
van de WAGGS binnen 3 jaar te evalueren:59 Ook deze motie werd breed ge-
steund. 160

Ondanks alle wijzigingen en aanvaarde amendementen was een'onaanvaardbaar' van
de minister nodig om de WAGGS door de Tweede Kamer te loodsen. 161

Het moeizame verloop van de parlementaire behandeling van de WAGGS laat zien,
dat er nog maar net een voldoende (parlementair) draagvlak was voor het systeem
van beinvloeding van de arbeidsvoorwaardenvorming, zoals dat in de WAGGS
verankerd werd.

153  Stb. 1985,695. Over de WAGGS is betrekkelijk weinig gepubliceerd. Ik vermeld: W. Dercksen,
Geen onderhandelingsvrijheid voor trendvolgers, Intermediair 1984, nr. 36, pag. 37-55, die aan het
cind van zijn artikel kort stil staat bij de WAGGS die dan netbij het parlement is ingediend; Evenzo:
J.P.H.M.  Schellarlin Arbeidsverhoudingenbij deoverheid, overzicht, problemen en ontwikketingen,
onder redactie van J.H. Weggemans, Deventer 1985, pag. 67-90. Een kort artikel over de WAGGS:
H. Opheikens, Arbeidsvoorwaarden gesubsidiecrde sector, PS 1985, pag. 1555 e.v..Het eerste - wat
meer omvangrijke - artikel is van de hand van T. van Peijpe, Loonvorming in de collectieve sector,
SMA 1986, pag. 358 e.v.. Zie voorts losbladige editie Arbeidsovereenkomst, WAGGS, redactie H.
van Staveren, Deventer. Over WAGGS en ILO: P.F. van der Heijden, de ILO en de WAGGS, tweede
bedrij f,  SMA  1989,  pag.  399 e v.; E. Cremers en L Tilstra, Verplegenden in opstand,  SMA  1990,
pag. 32 e.v.

154 TK 18479,  nrs  1-3.
155 Handelingen Eerste Kamer 17.12.1985, pag. 337.
156  Stb. 1985, 695.
157   Zie b.v. Volkskrant d.d. 11.9.1985, 13.9.1985, 18.10.1985, 19.10.1985, 25.10.1985 en 7.11.1985.
158 TK 18479,  nr 22, verbeterde versie  van  nr.  20.  Een  van de amendementen De Korte.
159 TK 18479, nr. 26.
160 Alle stemmingen zijn te vinden in Handelingen TK 19.11.1985, pag. 1446-1447.
161   Handelingen TK 6.11.1985, pag. 1161.
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5.5.2.1   Normstelling arbeidsvoorwaardenontwikkeling en handhmingsinstrumenten
WAGGS

5.5.2.1.1 Ontwerp-WAGGS

In de fase van advisering door de RvS en ook in de loop van de parlementaire
behandeling van het ontwerp-WAGGS droeg het ontwerp nog zeer vele kenmerken
van een overheid die de arbeidsvoorwaardenontwikkeling in de G&G-sector tot in
detail wilde beheersen.
Het hoofdkenmerk van de WAGGS was de bevoegdheid van de overheid om
telkenjare de financiele ruimte voor de arbeidsvoorwaardenontwikkeling'62 vast te
stellen. Aan dit element dankte het WAGGS-model ook zijn naam: ruimtemodel.

De verregaande bemoeienis met de arbeidsvoorwaarden bleek wel uit het feit dat de
minister in de eerste concept-WAGGS bevoegd was richtlijnen te geven ten aanzien
van de inhoud van arbeidsvoorwaarden, 'indien dit een essentieel onderdeel van
algemeen regeringsbeleid betreft'.163
Nadat vervolgens cao-partijen zelf afspraken hadden gemaakt binnen het kader van
de vastgestelde ruimte zou de overheid in het concept de inwerking treding van die
nieuwe cao-bepalingen kunnentegenhouden, omdat ze' vooralsnog' bezwaarontmoet-
ten bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als deze oordeelde dat
de met de nieuw overeengekomen cao 'gepaard gaande arbeidskostenontwikkeling
naar redelijke verwachting   niet   aan   de   ter zake gestelde normen zal voldoen'. 164

Pas als de bezwaren van de minister waren opgelost, werden de nieuwe cao-bepalingen
effectief. 165

Voorts kon de overheid in het aanvankelijk aan de RvS voorgelegde model zelfs een
negatieve ruimte vaststellen. 166

In de loop van het wordingsproces van de wet deed de regering belangrijke concessies,
die het ontwerp wat meer in de richting brachten van de vrijheid van collectief
onderhandelen, en die tevens afschaffing inhielden van 's ministers mogelijkheden
voor directe, gedetailleerde sturing van de arbeidsvoorwaardenvorming in de G&G-
sector. Op deze onderdelen had ook de Raad van State ernstige kritiek geuit, in dier
voege dat de vrijheid van collectief onderhandelen erdoor werd geschonden:67 Wel
resteerden mogelijkheden tot ingrijpen als de nieuwe cao te duur werd geacht (zie
hieronder par. 5.5.2.2).

162    TK  18479,  nrs.  1-3,  art.  5
163    Concept art.  5; zie Advies RvS 18479 pag.  5.
164  Zie art. 7 leden 1 en 2, TK 18479, nrs. 1-3.
165 TK 18479,  nrs.  1-3,  art.  7  lid  5.
166    Zie TK 18479, B-C pag. 4. De Minister zegde in de loop van de parlementaire behandeling toe dat

voor het vaststellen van negatieve ruimte een aparte wet nodig zou zijn (TK 18479,  nr.  5 pag.  3)
167 TK 18479,  B,  met name  pag.  1-5
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5.5.2.1.2 Model WAGGS

Deels vooren deels tijdens de parlementaire behandeling werd het ruimtemodel aange-
past.
Het uitgangspunt bleef ruimtevaststelling door de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (art. 5 lid 1 WAGGS). De criteria voor de vaststelling van de ruimte
behandel ik bij het nieuwe WAGGS-overleg model, hieronder in par. 5.5.2.2.2.
De Minister van Sociale Zaken was de coordinerend bewindsman ten aanzien van de
ruimte voor arbeidsvoorwaardenontwikkeling; de betrokken vakminister was verant-
woordelijk voor het niveau van de voorziening. Anders gezegd: ten aanzien van de

arbeidsvoorwaardenontwikkeling lag de verantwoordelijkheid bij de Minister van
Sociale Zaken; wijzigingen in het arbeidsvolume waren voor verantwoordelijkheid
van de vakminister. 168

De ruimte omvatte het percentage van de kosten van arbeidsvoorwaarden, dat169

beschikbaar was voor de verbetering van het pakket arbeidsvoorwaarden. Onder
arbeidsvoorwaarden werden net als in de TWACS verstaan alle op geld waardeerbare
arbeidsvoorwaarden van tegenwoordige en voormalige werknemers, te weten lonen,
secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. 170

Hieronder waren ook begrepen de werkgeversbijdragen voor de pensioenvoorziening
en de sociale zekerheid en de kosten van het incidenteel."' Bij dat laatste ging het
om de niet of nauwelijks door de werkgever bernvloedbaar geachte stijging van de
kosten van arbeidsvoorwaarden. Men denke hierbij aan de kosten die samenhangen
met de automatische periodieke salarisverhogingen: als eenmaal loonschalen zijn
vastgesteld en de werkgever een gegeven personeelsformatie heeft, kan hij de kosten
van die verhogingen niet bernvioeden, tenzij hij de automatische verhogingen zou
afschaffen of afhankelijk zou maken van zijn budget.

172

168   Zie ook EK 18479 nr. 64b, pag. 9.
169    TK  18579,  nr.  3  pag.21.
170 Zie hieronder nog onder het Informatie-besluit (par. 5.5.2.1.3).
171 TK 18479,  nr.  11  pag. 26 en nr.  14 pag. 2.  In de loop van het WAGGS-tijdperk werd het incidenteel

aanvankelijk vastgesteld op 1% voor alle sectoren; later werd het 0.75 van de kosten van arbeidsvoor-
waarden. Zie tabel 3 hoofdstuk 2.

172 Letterlijk heette het 'invloeden die uitgaan van de autonome ontwikkelingen in de opbouw van het
personeelsbestand (naar leeftijd, dienstjaren, functioneren e.d.) en door wijzigingen van het
beloningsniveau van individuele werknemers bijvoorbeeld als gevolg van extra periodieken en
toeslagen bij bijzondere prestaties'.  TK   18479,  nr.  7  pag. 20. Later heette  het: 'De incidentele
loonontwikkelingis feitelijkde resultantevan veelsoortigezaken alswijzigingen inpersoneelsopbouw,
niveau van overwerken en onregelmatige diensten, beroep op bovenwettelijke uitkeringen, aanstellings-
en promotiebeleid etc' (18479, EK nr. 64b, pag. 10). De Minister stelde zich voor cen algemeen
percentage voor de incidentele looncomponent vast te stellen, maar sloot uiteindelijk differentiatie
niet uit, omdat sectoren qua werksoort en personeelsopbouw sterk konden verschillen (18479, EK
nr.64b pag.  10). Zo zal een jonge sector met een jong personeelsbestand bv. een hoog incidenteel
hebben, omdat weinig personeelsleden aan het eind van de schaal zitten en dus velen recht hebben
op een periodieke loonsverhoging.
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In de definitieve WAGGS bestond de mogelijkheid voor het geven van richtlijnen
door de overheid aan caopartijen voor het invullen van de ruimte niet meer. De
bevoegdheid van de minister om overeengekomen cao-bepalingen tegen te houden
werd in de loop van 1985173 vervangen door een bepaling, dat de minister weliswaar
bezwaar kon maken tegen te duur geachte bepalingen (art. 7 WAGGS, zie hieronder

par. 5.5.2.1.4), maar cao-partijen konden, desalniettemin, hun caobepalingen in
werking doen treden, ook al overschreden die de ruimte. Te duur geachte bepalingen
konden door de minister worden bevroren op dat nieuw overeengekomen niveau (artt.
10 en  11  WAGGS), zie hieronder par. 5.5.2.1.5, de ultima remedia.

Het bedrag van de overschrijding kon worden gekort op de ruimte van het opvolgend
jaar, c.q. de opvolgende jaren (art. 5 lid 3 WAGGS).

Naast de reeds genoemde, was de belangrijkste verbetering van de WAGGS ten
opzichte van de TWACS, dat cao-partijen vrij waren in de invulling van de hen
beschikbaar gestelde ruimte in termen van cao-bepalingen. In dat opzicht was een

begin gemaakt met de vrijheid van collectief onderhandelen in de sector.

In de praktijk van de WAGGS past op dit punt echter een belangrijke kanttekening.
De ruimte werd steeds zo beperkt vastgesteld (vgl. ook tabel 3 in hoofdstuk 2), dat
cao-partijen nauwelijksmeermogelijkheden zagen dan haartegebruiken voorprimaire
loonsverbetering, omdat in dat opzicht de achterstand op de marktsector toch al erg
groot was. Het vrijmaken van delen van de pensioenpremie heeft ervoor gezorgd dat
een deel van die achterstand kon worden ingehaald (zie ook par. 2.4.13). De vrijheid
van collectief onderhandelen was zo feitelijk tamelijk beperkt.

5.5.2.1.3  Handhaving WAGGS

Daarnaast kende de WAGGS een zware en zeerbewerkelijke'handhavingsprocedure',
vooral als gevolg van de grote hoeveelheid informatie die sectoren moesten aandragen
(zie hierna).
Anders dan ingevolge art. 4 lid 3 van de Wet op de Loonvorming trad de nieuwe cao
niet in werking de dag na de verzending van de kennisgeving van ontvangst (KvO)
door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Art. 6 lid 1 WAGGS
bepaalde dat in de G&G-sector de cao pas in werking trad zes weken na de kennis-

geving van ontvangst.
174Voorts bepaalde art. 4 lid 1 van de Wet op de Loonvorming, dat een toelichting

op de bepalingen moest worden overgelegd. Ten aanzien van de G&G-sector werd
die informatieverplichting via art. 6 lid 1 WAGGS sterk uitgebreid. Krachtens dat
artikel was bovendien het zgn. Informatiebesluitus genomen, dat die informatiever-
plichting nog verder uitwerkte.

173 TK 18479, nr. 8; zie ook nr. 13.
174 Zie par. 5.3.2.
175  Besluit d.d. 20 december 1985, Stcrt. 253.
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Dat besluit schreef voor, dat opgave gedaan moest worden van het totaal van de
arbeidskostenontwikkeling van de op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden. 176

Blijkens het Informatiebesluit diende dat tevens van iedere wijziging op zichzelf te
gebeuren, terwijl ook een toelichting op de berekeningswijze gegeven moest worden.
Vaak moest worden aangeduid hoe de wijziging van de werkgeverspremies sociale
zekerheid en pensioen waren verwerkt, zulks al zeker als en voorzover ze afweken
van de vaststellingen zoals die door het Departement bij de ruimtevaststelling waren
berekend (vgl. par. 3.4.4.2.3 voor de Franse eisen bij een verzoek om 'agrament').

Tengevolge van het vereiste dat uitgebreide informatie moest worden overgelegd ten
aanzien van de wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden, was aanmelding van (nieuwe
bepalingen van) een cao, anders dan in de marktsector, geen sinecure: daar gold slechts
als eis aanmelding van de cao(-bepalingen) met een toelichting daarop. Daar kwam
nog bij dat de DCA -die de WAGGS op dit punt uitvoerde: art. 4 Wet op de Loonvor-
ming jo art. 6 WAGGS- vaak niet onmiddellijk na inzending een Kennisgeving van
Ontvangst (KvO) aan partijen zond. In enkele gevallen bedroeg die termijn zelfs meer
dan 45 dagen.

177

Al met al was er dan een zekere mate van vrijheid van collectief onderhandelen onder
het regime van de WAGGS; de overheid eiste daartegenover een zo hoge mate aan
informatie van de betrokken instellingen over de consequenties van cao-wijzigingen,
dat men zich afvraagt of deze informatie-eis dat, toch al beperkte, recht niet danig
frustreerde. 178

Voorts bestond in de WAGGS, net als in de TWACS, de bevoegdheid van de minister
om ambtenaren aan te wijzen, die belast werden met het inwinnen van gegevens en
met het toezicht op de naleving van de wet (art. 13 WAGGS). 179

De WAGGS kende, zoals al gezegd, geen bedreiging met nietigheid van bedingen
in iao's, die in strijd met de WAGGS werden aangegaan.'w In het systeem van de
WAGGS was een sanctie op 'te dure' cao-bepalingen een eventuele korting op de
ruimte in volgende jaren en als uiterste maatregel de ultima remedia (zie par. 5.5.2.1.-
5). Er bestond in de WAGGS geen sanctie meer op overschrijdingen op het individue-
le niveau.

176 Zie Toelichting op het Informatiebesluit
177 Evaluatierapport, a.w., pag. 95.
178 Van strijd met het ILO-recht lijktechter geen sprake; vgl. ook mijn conclusie in de volgende subpara-

graf.
179 Daartoe werden aangewezen bij besluit d.d. 26.2.1986, Stcrt 1986, 45 de ambtenaren van de

Loontechnische Dienst (L'ID). Over onderdelen van de G&G is door die dienst een aantal onder-
zoeken gedaan, o.a. over de uitvoering van de wet bij het de Omroepen (L-89061607), het Biblio-
theekwezen g.-87181602), de Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (AGGZ) (L-88091601), enkele

Technologische instituten (L-88191603), de beloning van apothekersassistenten (L-88271605),
Streekvervoer(L-88201604) ende Buro'svoorrechtshulp(L-89151608). Dergelijkeonderzoekwaren
zeer exacte verslagen waarin zowel gegevens op micro- als op macro-niveau werden verwerkL

180  Behoudens de bepaling van art. 10 lid 3 WAGGS, zie hieronder par.5.2.1.1.5.
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5.5.2.1.4   Bezwaar  tegen voorgenomen cao-wijziging

In de periode die voorafging aan de afgifte van de KvO en de daarop volgende zes
weken-termijnis' volgde een tweede drempel: door de DCA, vakminister en CCAI
werden die periodes benut om te bezien, of de minister van SZW, 'handelende in
overeenstemming met de minister wie het mede aangmt' (art. 7 lid 1 WAGGS),
schriftelijk en gemotiveerd zou laten weten dat de cao of de cao-wijziging bezwaar
ontmoette omdat zij niet binnen de gestelde ruimte zou blijven. Kwam er zo'n
verklaring dan diende er binnen drie weken overleg plaats te vinden tussen minister
en de betrokken sociale partners (art. 6 lid 3 WAGGS). Dat overleg moest in ieder
geval een 'signaal-functie vervullen:182 Opvallend is dat nu -anders dan bij het
hierna te bespreken ruimte-overleg- zowel de betrokken werknemersorganisatie(s) als
de werkgeversorganisatie overlegpartner waren. Naar het lijkt heeft de wetgever dat
over het hoofd gezien, nadat hij in de loop van de parlementaire behandeling de
werkgeversorganisaties tot uitsluitende overlegpartner had 'benoemd en dat dan1183

ook logisch ware om art. 6 lid 3 in dezelfde zin aan te passen. Wellicht echter was

de gedachte op het departement dat het niet onverstandig was beide cao-partijen te
betrekken bij de besluitvorming naar aanleiding van de eventuele ruimte-overschrij-
ding, waardoor ook de werknemersorganisatie(s) door het departement bernvloed
konden worden en de kwestie niet alleen werd 'overgelaten' aan de werkgevers van
wie het departement uiteindelijk -het bleek boven al- niet zo'n hoge pet op had.

Het 'bezwaarrecht' kon nog een serieus obstakel zijn voordat de cao in werking trad.
In de periode 1986-1993 heeft de minister twaalf maal van die verklaringen afgege-
ven.184 Harde criteria waren niet beschikbaar, en werden bij de kamerbehandeling
van het wetsontwerp noch gevraagd, noch geformuleerd.
In een van de gevallen waarin een verklaring van bezwaar werd afgegeven, ging het
om een verwachte overschrijding met meer dan 0.5% van de arbeidskosten. Bij geringe
overschrijdingen (bv. 0,1%) werd geen verklaring van bezwaar afgegeven, tenzij zulks
herhaaldelijk gebeurde:ss Bij dergelijke geringe overschrijdingen liet men cao-partij-
en weten, dat de overschrijding niet mocht leiden tot enigerlei aantasting van het voor-
zieningen-niveau.'86 In de praktijk leidde dat uiteindelijk niet tot het toepassen van
het ultimum remedium. WeI leidden verklaringen van bezwaar soms tot aanpassing

181 Die overigens krachtens art. 6 lid 2 WAGGS nog met 4 weken kon worden verlengd.
182 TK 18479, nr. 12, pag. 23.
183    Vgl.  art.  7, TK 18479,  a.w.,  nrs.  1-3, het oorspronkelijkc ontwerp.
184 SER, Advies Arbeidsvoorwaardenvorming g+g-sector, a.w., bijlage 5 pag. 86 Van de eerste twee

is het verdere verloop bekend: d d. 5.3.1986 cao AGGZ en 17.12.1986 cao Openbare Bibliotheken.
De eerste werd na overleg ingetrokken, de tweede betrof een overschrijding met 0.7%.  Deze over-
schrijding werd later gefinancierd  uit de ruimte   1987, in WAGGS-jargon: verrekend. Zie Evalua-

tierapport, a.w., pag. 96.
185   Evaluatierapport, a.w.,  pag. 96.
186   Evaluatierapport, aw.,  par. 9.6
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van de cao(-wijziging), of werd de DCA alsnog overtuigd dat de wijziging binnen
de gestelde ruimte mogelijk was.

187

Uit eigen wetenschap is mij tevens bekend het verschijnsel dat DCA waarschuwde
dat bij een volgende (al dan niet geringe) overschrijding wel een verklaring van
bezwaar zou volgen;  laat ons zeggen 'de verklaring  van  nog geen bezwaar'.

Na bedoeld overleg waren caopartijen bevoegd door middel van een gezamenlijke
en schriftelijke verklaring te laten weten dat ze het wenselijk achtten dat de cao of
caowijziging alsnog in werking trad (art. 7 lid 4 WAGGS). Vervolgens moest de
minister 'terstond' schriftelijk de ontvangst van die verklaring bevestigen, waarop de
cao op de dag volgend op de verzending van de bevestiging in werking trad.

188

Al met al zou men zich de vraag kunnen stellen of dit bezwaarrecht geen strijd
oplevert met de vrijheid van collectiefonderhandelen. In par. 6.5.6.4 zal ik laten zien,
dat aannemelijk is, dat de ILO dergelijke bureaucratische obstakels geen echte inbreuk
op de vrijheid van onderhandelen acht. Dat zou anders zijn, als de bewaarprocedure
zelf ertoe kon leiden dat de cao niet in werking trad.

5.5.2.1.5   Ultima remedia

Komen we nu toe aan de laatste mogelijke 'drempel', het ultimum remedium van art.
10 (voor gebudgetteerde sectoren: art. 11189  WAGGS, die voor de ILO maakte,
dat de WAGGS uiteindelijk geen vrijheid van collectief onderhandelen bood. 190

De constructie was deze, dat als de minister een verklaring van bezwaar had afgegeven
en cao-partijen besloten niettemin de cao ongewijzigd in werking te doen treden, dat
dan de minister vervolgens kon 'bepalen dat tussen die werkgevers en de bij hen in

187 SER Advies arbeidsvoorwaardenvorming in de g+g-sector, a.w., bolage 5 pag. 87.
188  Art. 7 lid 5 WAGGS voorzag in de situatie dat cao-partijen besloten hun cao aan te passen naar

aanleiding van het overleg. Bij de gewone gang van zaken zou die wijziging moeten worden
aangemeld met vervolgens een wachttijd van 6 weken na de KvO. Het vermelde lid 5 bepaalde in
afwijking daarvan dat deze wijziging(en) al een dag na de verzending van de KvO in werking
trad(en).

189    In de wet gekomen door aanneming van het Amendement De Korte/Gerritse, TK 18479.  nr. 38   Op
zichzelfverdraagt de gedachte van een ultimum remedium zich slecht met de gedachte een budget-
overeenkomst, die er immers (met name) op is gericht afspraken te maken over beheersing van de
kosten. Waar werkgevers zich binden aan een dergelijke overeenkomst, lijkt het ultimum remedium
een niet erg constructieve blijk van wantrouwen. De Minister meende echter kortweg: 'Om afwente-
ling van een te hoge arbeidskostenontwikkeling te voorkomen blijft het in de WAGGS voorziene
ultimum remedium als sluitstuk noodzakelijk' Blf 18479 nr. 34 pag.  1.). De criteria voor bevriezing
waren dezelfde als die van art. 10 WAGGS, terwijl ook bij art 11 alvorens tot bevriezing werd
overgegaan overleg met de beide cao-partijen gevoerd moest worden. Ook hier kon de Minister
vrijstelling verlenen van het bevriezingsbestuiL waren andersluidende bedingen nietig en moesten
de beide Kamers van de Staten-Generaal worden ingelicht alvorens (niet eerder dan  na 10 dagen)
een bevriezingsbesluit genomen kon worden (art. 11 WAGGS). Net als art. 10 is art. 11 WAGGS
nooit toegepast. De budgetovereenkomsten krachtens de WAGGS zijn uitgebreid behandeld in par
2.6.2 van dit boek.

190 Zie par. 6.5.6.4.
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dienst zijnde werknemers de arbeidsvoorwaarden golden die onmiddellijk voor het
in werking treden van zijn besluit feitelijk van toepassing waren.' Voorwaarde
daarvoor was, dat tengevolge van de overschrijding naar het gezamenlijke oor-

191,

deel' van de minister en de vakminister 'de omvang of de kwaliteit van de door de
betrokken categorie van werkgevers verzorgde dienstverlening in gevaar' zou komen
of 'tot een onaanvaardbare stijging van de uitgaven ten laste van de collectieve
middelen' zou leiden. 192

Vanwege het ingrijpend karakter van de maatregel werd tenslotte bepaald, dat de
minister het voornemen ertoe moest melden aan de Staten-Generaal waarna hij het
besluit zelve pas mocht nemen tien dagen na die mededeling (art. 10 lid 4 WAGGS).

Art. 10 WAGGS was een concessie van de minister ten opzichte van de eerdere

gedachte in de concept-WAGGS dat (cao)afspraken in strijd met de ruimte niet in
werking zouden treden. De minister meende dat het ultimum remedium geen strijd
op zou leveren met de vrijheid van collectief onderhandelen. 193

De gedachte achter het ultimum remedium was o.a. dat als er al teveel ruimte voor
arbeidsvoorwaarden werd gebruikt, dat in beginsel niet anders zou kunnen dan ten
laste van het voorzieningenniveau. Er zou dan voor de vakminister niets anders
opzitten, dan het ter beschikking stellen van extra middelen om dat niveau weer op

het gewenste peil te brengen.
194

Het ultimum remedium kon dat effect beperken, maar niet wegnemen. Immers de 'te'
dure arbeidsvoorwaarden konden wel in werking treden, maar werden op dat (te dure)
niveau gefixeerd, waardoor niet nog grotere kostenoverschrijding zou plaatsvinden.
Het kostenverhogende element werd zo 'gedempt', maar niet weggenomen. Op de
lijn tussen het zwaar gekritiseerde 'ingrijpen', zoals dat in de TWACS-tijd kon
plaatsvinden, en 'niets-doen' werd zo een tussenpositie gevonden, die 'enigermate'
'ingreep'.

Terwij 1 een aantal fracties principiele kritiek   had op invoering   van het ultimum
remedium; 95 omdat het de vrijheid van collectief onderhandelen zou beperken, werd

191    In het aanvankelijk ontwerp van het artikel stond er nog 'bij herhaling' overschrijden, TK 18479
a.w. nr. 8. Die aanvulling werd een paar maanden later weer verwijderd, a.w.  nr. 13. Motief voor
die verandering was dat het feit dat een overschrijding meerdere malen optreedt minder relevant is
dan de omvang, die doorslaggevend werd geacht, tenvijl bij (lang) uitblijven van een bevriezing in
afwachting van een "herhaling" de overschrijding ook ernstiger vormen aan zou kunnen nemen. Zie
ook TK 18479 a.w. nr. 11 pag. 27.

192 Art 10 lid 2 WAGGS voorzag in een vrijstellingsmogelijkheid. Tot vrijstelling moest worden
overgegaanvoorzoverdoorwijziging vanarbeidsvoorwaardendedienstverleningnietverderingevaar
kwam dan wei gcen verdere onaanvaardbare stijging van de collectieve uitgaven optrad. In het
oorspronkelijkeontwerpwasgeencriteriumopgenomenwanneertotvrijstelling moestwordenoverge-
gaan, zodat de vrijstellingsbevoegdheid niet aan een inhoudelijke norm gebonden was. Art. 10 lid
3 WAGGS bepaalde datelk beding (in de iao, WP) in strijd met het bepaalde krachtens art. 10 leden
I en 2 nietig was.

193 TK 18479, nr. 7 pag. 11-15.
194  Zie ook TK 18479, nr. 7 pag. 24.
195 Zie daarvoor par. 2.7.3 van dit boek.
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tijdens de parlementaire behandeling van de WAGGS ook een aantal vragen opgewor-
pen.

196

Een belangrijke was, wanneer nu precies het ultimum remedium ging werken.
Het oogmerk was, dat de arbeidsvoorwaarden werden bevroren op het niveau zoals
ze golden onmiddellijk voor het bevriezingsbesluit."7 De wet had als redactie:

'kan onze minister bepalen dat tussen die werkgevers en de bij hem in dienst zijnde werknemers de
arbeidsvoorwaarden gelden die onmiddellijk voor het in werking treden van zijn besluit (tot bevriezing,
WP) feitelijk van toepassing waren.'

Het meest exacte wat erover te vinden is, luidt als volgt:

'Voorziene verbeteringen, bijvoorbeeld als gevolg van indexatiebepalingen in meerjarige cao's, die op
bedoeld tijdstip niet feitelijk van toepassing waren, kunnen dan slechts tot stand komen indien en voorzover
hiertoe vrijstelling (bedoeld wordt: krachtens art. 10 lid 2 WAGGS, WP) wordt verleend'. 198

Als cao-partijen dus b.v. hadden afgesproken dat een nieuw (en duurder) functiewaar-
deringsstelsel per datum x gelegen  na het bevriezingsbeluit effectief zou worden,  dan
zou die verbetering getroffen worden.

Een tweede -essentieel- punt werd tijdens de parlementaire behandeling aan de orde

gesteld door de PvdA-fractie.'e Die vroeg naar de precieze criteria die zouden
worden gehanteerd bij de eventuele toepassing van het ultimum remedium.
De minister wees erop, dat de wet als criteria bood:
-       tengevolge van de overschrijding zou de omvang of de kwaliteit van de dienst-

verlening in gevaar komen, dan wel;
-      de handhaving daarvan zou tot een onaanvaardbare stijging van de collectieve

lasten leiden.
'Duidelijk is, dat het hierbij gaat om een ingrijpende maatregel waartoe niet dan in
het uiterste geval kan worden overgegaan' en: 'Er moet sprake zijn van een (aan de
gang zijnde) ontwikkeling als gevolg van een in werking getreden cao.'200 En: als
de overschrijding c.q. afwenteling 'onaanvaardbare proporties aanneemt en er geen
uitzicht is dat de g+g-deelsector zelf orde op zaken stelt'.201
In het plenaire debat noemde de minister in deze context getallen varierend van 0,1%
tot  10%.202

De ultima remedia zijn nooit toegepast.201 Wellicht dat zulks samenhangt met de
preventieve werking die ook door de minister werd toegedicht aan het ultimum

196 TK 18479, Handelingen TK  1.10.1985, pag. 297.
197 TK 18479,  nr.  27,  pag.   1/2.
198 TK 18479, nr. 27, pag. 2.
199 TK 18479, nr. 10 pag. 13.
200 Tk 18479,  nr.  27  pag.  2.
201 TK 18479, nr. 7 pag. 25/26.
202  Handelingen TK 2.10.1985, pag. 356.
203 Vgl. Evaluatierapport a.w., pag. 112.
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remedium.204 Men zou kunnen denken, dat werkgevers uit angst voor de (bescha-
mend geachte?) toepassing ervan toch al voorzichtigheid in acht namen. Zo'n gedachte
zou ook verklaarbaar zijn uit het feit dat werkgevers in de G&G-sector meer en meer
de met hun rol samenhangende verantwoordelijkheid waarmaakten binnen het
beschikbare budget te blijven en daarmee ook het image van potverteerder wilden

afleggen. Het is echter gissen of zo'n preventieve functie echt bestond.

Daarnaast echter waren de criteria  van  de  artt.   10  en  11   WAGGS  zelf allerminst

soepel; toepassing ervan was geen sinecure geweest.
Immers  op de bevriezende minister rustte de bewijslast dat omvang of kwaliteit van
de dienstverlening in gevaar kwamen. In de eerste plaats impliceerde dat dat de
minister al beschikte over terzake relevante gegevens. Sectoren zouden er niet
gemakkelijk toe overgaan die 'belastende' informatie zelf aan te leveren en de
minister (met name de vakminister) zou zelfmateriaal moeten verzamelen. De sectoren

op hun beurt zouden waarschijnlijk ook gemakkelijk in staat geweest zijn zich in hun
domein bevindende gegevens over te leggen die het tegendeel aannemelijk zouden
hebben gemaakt.
In de tweede plaats moest de minister bewijzen, dat die aannemelijk gemaakte
terugloop het gevolg was van de overschrijding. Gemakkelijke verweren van de kant
van de betrokken sectoren waren denkbaar. B.v. door de te lage lonen, die weer het
gevolg zijn van reeds jaren voortgaand overheidsbeleid, kon onvoldoende gekwalifi-
ceerd personeel aangetrokken worden zodat onvoldoende prestaties geleverd konden
worden. Ze waren niethetgevolg van de overschrijding ('Integendeel' !). Een dergelijk
verweer zou bovendien tegen de achtergrond geplaatst moeten worden van de
bevoegdheid van cao-partijenmiddelen bestemd voorde voorzieninguitteruilentegen
die voor arbeidsvoorwaarden. 205

Het tweede criterium, 'onaanvaardbare stijging van uitgaven ten laste van de collectie-
ve middelen', veronderstelde dat de overheid ruimte-overschrijding zou financieren
na een daartoe strekkend verzoek van een betreffende sector, c.q. de betrokken

ondernemingen. In de parlementaire behandeling van (de TWACS en) de WAGGS
vindt men herhaaldelijk de vrees geuit dat zulke situaties zich zullen (kunnen)
voordoen. Ook hier gold, dat de bewijslast van de onaanvaardbare stijging tengevolge
van de ruimteoverschrijding op de schouders van de bevriezende minister rustte. De

bewijslevering hiervan zou allicht eenvoudiger zijn, dan die voor het vorig criterium:
immers, financiele afdekking is gemakkelijk zichtbaar te maken. Maar ook hier zou
de causale relatie door de minister moeten worden aangetoond. Instellingen zouden
evenzeer diverse verweren kunnen aanvoeren, b.v. dat de stijging van de kosten voort-
vloeide uit grotere productie (denk b.v. de hausse aan dotter-behandelingen die zich
in 1992 voordeed, als gevolg waarvan ziekenhuizen zich genoodzaakt zagen het aantal
ervan op voorhand te beperken) dan wel noodzakelijke aanschaffingen in de voorzie-

ningensfeer.

204 TK 18479,  nr.  11  pag.  19.
205    Zie  ook TK 18479,  nr.  7  pag.  29,
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Aan een en ander zou nog voorafgaan de beslissing van de overheid het tekort af te
dekken. Men kan zich voorstellen dat die weg slechts bewandeld zou worden als de
overheid overtuigd was van de noodzaak van het voortbestaan van de betreffende
onderneming(en). En tenslotte is van groot belang, dat er sprake moest zijn van een
onaanvaardbare stijging in verhouding tot de collectieve middelen. Men kan zich zo'n
situatie nauwelijks voorstellen ten aanzien van kleine sectoren waarvan de omzet toch
al honderdsten van promillen beloopt ten opzichte van de collectieve middelen. Zo
kon die situatie zich slechts redelijkerwijs voordoen ten aanzien van grotere sectoren,
zoals het ziekenhuiswezen, welzijnswerk etc., terwij 1 overigens het begrip 'onaan-
vaardbaar' ziet op niet geringe overschrijdingen die dan toch miljoenen gulden
moesten belopen.

Uit onderzoek na inwerkingtreding van de WAGGS bleek toch al dat overschrijding
van de ruimte een zeldzaamheid was, terwijl 'tekortfinanciering' door de overheid
al helemaal niet aan de orde kwam voor sectoren.206 Tekortafdekking speelt veelal
een rol bij individuele (zorg-)instellingen die om wat voor reden dan ook in financiele
moeilijkheden komen.

Het heeft er alle schijn van dat de minister slechts in extreme gevallen van terugloop
in de dienstverlening in zijn bewijs zou hebben kunnen slagen. Ook een 'onaanvaard-
bare stijging' van de overheidsuitgaven zou zich in deze niet gemakkelijk voordoen.
De overheid zou bij gebruik van het instrument van het ultimum remedium geredelijk
de kans gelopen hebben van het plegen van een onrechtmatige overheidsdaad.

Daarmee lijkt me de conclusie gewettigd dat het internationaalrechtelijk zeer gekriti-
seerde instrument (zie par. 6.5.6) van het ultimum remedium juridisch niet veel meer
was dan een buitengewoon bot mes, dat alleen in extreme gevallen dienst had kunnen
doen.207 Voor sectoren vervulde het wellicht een preventieve werking; een minister
die overwoog het instrument toe te passen zag zich gesteld voor een schier onmogelij-
ke bewijsopdracht.
Uit een optiek van effectiviteit van wetgeving zijn de ultima remedia van de WAGGS
goed geslaagd tenoemen: immers, de wetgeverbereikte een zeerbeperkte loonontwik-
keling met instrumenten waarvan inmiddels naar mijn oordeel aannemelijk is, dat ze
niet veel meer dan loze dreigementen inhielden.

5.5.2.2 Overleg en ruimtevaststelling

Jaarlijks moest de minister twee maanden voor het indienen van de Rijksbegroting
de naar zijn oordeel daarvoor in aanmerking komende werkgevers uimodigen voor
besprekingen over hun zienswijze over de vast te stellen ruimte. De werknemersorga-

206 Evaluatierapport, a.w., pag. 19-26.
207 De Minister gaf dat later ook toe; zie TK 23025 (Wetsontwerp afschaffing am.  10 en  11  WAGGS),

nr. 3 pag. 3
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nisaties moesten de kans krijgen hun standpunt terzake eveneens mee te delen.208

Uiterlijk op Prinsjesdag moest de minister zijn zienswijze mededelen.209 Daarna

zouden werknemersorganisaties in de gelegenheid gesteld worden daarop weer hun
zienswijze te geven en werkgevers zouden terzake voor het al genoemde overleg

worden uitgenodigd.2,0 Vervolgens moest de Minister de Staten-Generaal verslag

doen van zijn bevindingen.
Het doel daarvan was enerzijds de Staten-Generaal, die overigens natuurlijk uiteinde-
lijk het budgetrecht heeft, de gelegenheid te bieden zijn oordeel over de voornemens

van de minister te geven.211  Dat bood de mogelijkheid dat de betrokken werkgevers

(en bonden) zich nog tot de Tweede Kamer konden wenden teneinde druk uit te
oefenenen om hun eisen gerealiseerd te krijgen:12 Als uitgangspunt werd in de Twee-

de Kamer geformuleerd, dat werkgevers en minister de onderhandelingen voerden;
de Tweede Kamer wilde niet 'mee-onderhandelen':13

Vervolgens moest de minister uiterlijk 30 november, maar in ieder geval 20 dagen
na de mededeling aan de Staten-Generaal, de ruimte vaststellen.214 In de praktijk
bleek de minister de wet aldus te lezen dat er zou staan 31 december.215 Immers

ruimtebeschikkingen waren niet eerder dan dat tijdstip in de Staatscourant te vinden.

Sommige parlementaire fracties vroegen zich nog wel af of het overlegschema niet
te strak was en wel werkbaar.216 De minister meende juist dat het geheel zeer

zorgvuldig kon verlopen:17 Het feit dat 30 november als datum voor de ruimtevast-

stelling nooit werd gehaald, illustreert het gelijk van de Tweede Kamer ten aanzien

van het strakke schema.218

5.5.2.2.1  Overleg met werkgevers;  inspraak werknemers

De lezer herinnert zich nog dat de TWACS voorzag in een overlegmodel waarin

werkgevers- en werknemersorganisaties werden geconsulteerd. Vanzelfsprekend

voorzag ook de WAGGS erin.

208  Art. 4 lid 1 WAGGS.
209  Art. 4 lid 2 WAGGS.
210  Art. 4 leden 3 en 4 WAGGS.
211  Art. 4 lid 6 WAGGS, zie ook TK 18479, MvT, pag. 29.
212   Als de minister na zo'n kamerdebat zou besluiten de ruimte aan te passen, behoefdc hij daarvan niet

opnieuw mededeling  te  doen  aan de Staten-Generaal (TK 18479,  MvT,  pag.  29).

213  Handelingen TK 2.10.1985, pag. 352.
214  Resp. art. 4 lid 6 en art. 5 lid 4 uiteindelijke tekst WAGGS.
215   De wet werd aan de praktijk aangepast bij de Verlengingswet van 21 december 1988, Stb. 623. Zie

voorts Tabel 3 in hoofdstuk 2 waar blijkt dat vrijwel alle ruimte-besluiten op of rond 31 december

vielen.
216 TK 18479,  nr.  7  pag.   19.
217 TK 18479, nr. 7 pag. 19 en 20.
218  Bij de verlening van de WAGGS (TK 20622, Stb. 1988, 623) werden dan ook enkele bepalingen

aangepast. De datum van 30 november in art. 5 WAGGS werd 31 december; voorts werd (o.a.) in

art. 4 bepaald dat de Minister de in aanmerking komende organisaties van werkgevers voor 15 juni
voor overleg moest uitnodigen.
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In het bij de Tweede Kamer in eerste aanleg ingediende ontwerp waren de posities
van werkgevers- en werknemersorganisaties gelijk: in tripartiteoverleg zougeprobeerd
worden tot overeenstemming te komen over de vast te stellen ruimte.219

Later in de parlementaire behandeling werd er wel een verschil in behandeling
gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. De werknemersorganisaties
zouden (slechts) in de gelegenheid gesteld worden hun visie op de voorstellen van
ruimte-vaststelling te geven; met de werkgevers echter zou overleg gevoerd om te
bezien of 'terzake van de vast te stellen normen overeenstemming kan worden
bereikt'.220 Die wijziging ontmoette nergens   in de behandeling kritiek   en   werd
ingevoerd ter gelegenheid van een wijziging van het ontwerp bij de Memorie van
Antwoord.221 De minister overwoog daarbij:

'Het financieringskadervan het vaststellen van de ruimte is nog meer geprononceerd. Het ligtvoor de hand
dat bij dit overleg betrokken zijn de financier en de gefinancierde instantie, de werkgevers. Deelname van
de werknemers aan dit overleg is daarbij niet vanzelfsprekend...  Een dergelijke vormgeving zou daarnaast
de mogelijkheid kunnen bieden aan werkgevers(organisaties) om zich (verder) als zodanig te profileren....
Werkgevers(organisaties) zullen in dit overleg opereren uitgaande van/rekening houdend met cao-overleg
dat zij  in hun sector voeren of zullen gaan voeren met de werknemersorganisaties.'

Een enkele fractie drong aan op een beroepsmogelijkheid voor een organisatie die
niet tot het overleg zou worden toegelaten;222 daar kwam het echter niet van. In
de uiteindelijke wetstekst luidde het dat de minister de 'naar zijn oordeel in aanmer-
king komende' werkgevers en organisaties van werkgevers uitnodigde.

223

In de WAGGS-praktijkzou vervolgensslechtsmet de grootste werkgeversorganisaties/
koepels worden overlegd: de werkgeversorganisatie in het ziekenhuiswezen (toen:
NZR, 3 zetels), de werkgeverskoepel in de welzijnssector (toen: FWW, 2 zetels) en
die van het streekvervoer (toen: ESO, 1  zetel) en de bejaardenoorden (toen: LSB,  1-2
zetels).224

Aan werknemerskant waren 'inspraakpartner': AbvaKabo (de grootste  in de sector:
2 zetels), CFO (1), NU '91 (1), Vervoersbond FNV (1) en CNV (1) en de Unie
BLHP(1).225

219 TK 18479,  nrs.   1-3,  art.  4  lid  3.
220  Nota van wijziging, TK 18479 nr  8 art. 4.  Zie ook Handelingen TK. 2.10.1985, pag. 339.
221 TK 18479,  nr.  7  en  8.
222 TK 18479, nr.  6 pag.  17.
223  Art 4 leden 1 en 4 WAGGS.
224 Zie Evaluatierapport WAGGS, Ministerie SZW, ABA, april 1988, (TK 20200, XV, nr. 90, alsmede

ibidem nr.97), pag. 52-55. In 1987 nam ook deel de Kring van Directeuren van Bedrijfsverenigingen
(1 zetel) en de Vereniging Nederlandse Ziekenfondsen (1 zetel), ibidem. Verzoeken tot deelname
van kleinere werkgoversorganisaties, o.a. de welkgeversvereniging AGGZ, podiumkunsten, dagverblij-
ven en tehuizen voor gchandicapten en buro's voor rechtshulp alsmede de Ziekenfondsraad werden
afgewezen onder het argument dat SZW het overleg werkbaar wilden houden, dan wel de geringe
grootte van de betreffende deelsector, de geringe representativiteitvan dc betrokken organisatie en/of
het felt dat de betrokken organisatie al anderszins in het overleg betrokken was. Voorts was een
onderdeel van de argumentatie dat de onderscheiden werkgeversverenigingen zich met specifieke
kwesties ook tot de betrokken vakminister konden wenden.

225  Evaluatierapport, a.w., pag. 55.
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5,5.2.2.2  De criteria voor de ruimtevaststelling

Anders dan in de TWACS-periode bevatte de WAGGS geen bepaling die de ruimte
koppelde aan die voor de ambtenaren. Criteria voor de ruimte-vaststelling waren
voortaan:
-     de ontwikkeling in het bedrijfsleven;
-     de budgettaire wensen van de overheid;
-     de mate waarin in vorige periode(n) afgeweken was van de norm.

226

Vooral door de PvdA-fractie was tijdens de parlementaire behandeling aangedrongen
op een vorm van koppeling aan de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Door de
minister werd, met steun van een kamermeerderheid, vastgehouden aan de stelling
dat de ontwikkeling in het bedrijfsleven slechts een van de toetsstenen in het overleg
zouzon, at hadde minister in de schriftelijke fase van de behandeling van het ontwerp
benadrukt dat het zaak was te voorkomen dat de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaar-
den in de collectieve sector te zeer zou afwijken van die in de marktsector, zodat de
ontwikkeling zoveel mogelijk 'parallel' zou dienen te zijn en de ontwikkeling in het
bedrijfsleven ook het 'eerste criterium' diende te zijn.

227 De relatieve betekenis ervan

ten opzichte van de andere criteria was echter niet onmiskenbaar duidelijk, zodat de
minister de mogelijkheid had vooral de budgettaire wensen van de overheid de
hoofdrol te laten spelen. Het derde criterium -de mate waarin in het verleden van de
norm was afgeweken- zag met name op de situatie dat in een sector in een vorige
periode de vastgestelde ruimte was overschreden, welk percentage vervolgens gekort
kon worden op de latere ruimtevaststelling.

De criteria en hun onderlinge rangorde waren dusdanig open, dat ze geen houvast
boden om tot berekening of zelfs een richting van de omvang van de ruimte te
geraken. In de praktijk bleef de minister bij de ruimtevaststelling de ontwikkeling
in de ambtenarensector volgen. In theorie waren de criteria veel genuanceerder -zie
de aanhefvan deze subparagraaf- maar dat zouden doorgaans slechts luchtspiegelingen
blijken.228 Werkgeversorganisaties konden bv. met cijfers aantonen dat de achterstand
in  niveau van belonen ten opzichte van het bedrijfsleven  op meer  dan  1 0 % moest
worden gesteld, maar de wet legde de minister geen verplichting op voor de mate
waarin aan wensen van de werkgevers tegemoet moest worden gekomen dan wel de

wijze waarop de onderscheiden elementen moesten worden gewogen.

226  Art. 4 lid 3 WAGGS
227 TK 18479,  nr.  11  pag.  4-5.
228  Wat niet wegnam dat soms extra ruimte aan subsectoren werd toegekend. in een aantal van de in

Tabel 3 in hoofdstuk 2 vermelde beschikkingen vindt men voor subsectoren een afwijked percentage.
Zie bv. het Ruimtebesluit 1994, waarin gezinsverzorging en bejaardenoorden resp. 2.19 en 3.13 aan
ruimte beschikbaar kregen terwijl vrijwel alle overige sectoren  1.38 % kregen toebedeeld.
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Ruimte kon vastgesteld worden voor een periode van meer dan een jaar.229 De
gedachte was dat het in de G&G-sector, net als in het bedrijfsleven, mogelijk moest
zijn om meerjaren-cao's aan te gaan.

230

5.5.2.2.3 'Overeenstemming'

Van andere orde was de in art. 4 lid 4 WAGGS neergelegde opdracht aan partijen
(werkgeversorganisaties en minister) via 'overleg' te onderzoeken of'overeenstem-
ming' over de vast te stellen ruimte kon worden bereikt. De in de vorige paragraaf
genoemde parameters behoorden daarbij tot richtsnoer te dienen.231

Wat 'overleg' is, is goed uiteengezet door de President van de Haagse Rechtbank.232
Essentieel is, dat het overleg open en reeel is en dat de uitkomst niet op voorhand
vaststaat; dat de deelnemers de ruimte hebben om elkaar tegemoet te komen. Het
streven van partijen moet erop gericht zijn elkaar tegemoet te komen en voorts moet
rekening gehouden worden met de gerechtvaardigde belangen en de bijzondere positie
van de wederpartij.

In de periode De Koning was daar na de invoering van de WAGGS geen sprake
van.233 De G&G-sector kreeg eenvoudigweg een derde van het bedrag toegezegd
dat beschikbaar was voor de gehele (semi-)overheid en daarmee was het gesprek
afgelopen (de ambtenarensector is twee keer zo groot als de G&G-sector, vandaar
dat de breuk van 1/3). Tijdens de behandeling van de WAGGS in de Eerste Kamer
stelde hij ook met zoveel woorden, dat het kabinet zich voorstelde bij het vaststellen
van de ruimte dezelfde uitgangspunten te hanteren voor de G&G-sector als voor de
overheidssector. Globaal genomen zou dit ook leiden tot een gelijke ruimte voor beide
sectoren. 234

De werkgevers voerden het ruimte-overleg in ieder geval in de aanvang niet erg
scherp. Ze benutten niet de mogelijkheden van het wettelijk begrip 'overleg' en
maakten geen scherp gebruik van de criteria die de wet zelfbood. Alsdan zou wellicht
sterker naar voren gekomen zijn hoe eenzijdig de sessies waren en had er wellicht
zelfsjuridische actie genomen kunnen worden richting minister. De criteria behoorden
immers tenminste de noodzakelijke elementen voor de onderbouwing van de uiteinde-
lijke beslissing van de minister te geven.235

Ik denk daarbij  aan het instellen van een vordering tot open en reeel overleg.  0 f dat
uiteindelijk in zijn effect veel had uitgemaakt is natuurlijk de vraag. Nu is het echter

229  Art. 5 lid 1 WAGGS.
230 TK 18479 nr. 3 pag. 21.
231  Handelingen TK 2.10.1985, pag. 339.
232  Pres. Den Haag, 16.5.1980, NJ 1980,533 en 25.6.1981, n.g., rolnr. 81/446. Zie verder par. 7.4.1.
233 Vgl. Evaluatierappori a.w., pag. 58-62.
234 EK 18479, nr. 64b, pag. 7.
235    Dat vond ook de Minister tijdens de parlementaire behandeling van de WAGGS: TK 18479, nr.  11,

pag. 22.
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zelfs nooit geprobeerd. De vormgeving van open en reeel overleg komt terug in par.
7.4.1.

5.5.2.2.4 Extra ruimte

Het uitgangspunt van de WAGGS was dat de minister een gelijke ruimte voor alle
aangewezen sectoren vaststelde. De wet (art. 5 lid 2 WAGGS) bood echter ook
mogelijkheid om op objectiveerbare gronden een gedifferentieerde ruimte vast te stel-
len.236

Als zodanig werden genoemd:217
- arbeidsvoorwaardelijke consequenties als gevolg van een wijziging van de

kwaliteit van de voorziening (bijvoorbeeld 24 uur x 7 dagen dienstverlening in
plaats van 8 uur x 5 dagen);

-        een op objectieve gronden belangrijk van het gemiddelde afwijkend incidenteel
(bijvoorbeeld door een sterk afwijkend of een zich sterk wijzigend personeelsbe-
stand);

-    op basis van pakketvergelijking aangetoonde grote niveau-verschillen bij de
arbeidsvoorwaarden in een deelsector ten opzichte van de rest van de collectieve
sector.

Met het vastleggen van criteria werd enerzijds beoogd willekeur ten aanzien van de
vaststelling van extra ruimte tegen te gaan. Bovendien zou zonder duidelijke criteria
het risico bestaan dat in geval van vaststelling van zo'n hogere ruimte elke deelsector
met enig recht aanvullende ruimte zou claimen.238

In de praktijk van de WAGGS zouden geregeld verzoeken worden gedaan tot
vaststelling van gedifferentieerde ruimte. Op het Departement maakte men een
rangorde terzake waarin grootste prioriteit waren kosten als gevolg van wettelijke
verplichtingen, eenreelebedreigingvanhet voorzieningenniveau, arbeidsmarktproble-
men en andere factoren die herstructurering van salarissen gewenst maakten. 239

Overziet men de beschikkingen inzake de gedifferentieerde ruimte, dan kreeg iedere

sector in de loop der jaren wel 'een beurt'. De (informele) regel was wellicht dat over

236 Handelingen EK 17.12.1985, pag. 330.
237    TK  18479,  nr. 7 Bijlage.
238 TK 18479, nr. 7 pag. 17.
239  Evaluatierapport a.w. pag. 69. Zie voor aanvullende mimtebesluiten o.a. Besluit d.d. 20.10.1986,

Stcrt. 1986,52 (cao-AAGZ); Besluit d.d. 16.12.1986, Set. 1986,246 (cao-Kruiswerk); Besluit d.d.
24.12.1986, Stcrt. 1986,250 (cao-welzijn); Besluit d.d. 26.11.1988, Stcrt. 1988,232 (cao-zieken-
huiswezen); Besluitd.d 17.4.1989, Stcrt. 1989,77 (cao-musea); Besluit d.d. 23 5.1989, Stcrt.  1989,
99 (cao-jeugdhulpveriening); Besluit d.d. 22.12.1989, Stcrt. 1989, 251 (cao-Ned. Filmmuseum);
Besluitd.d. 20.1.1989, Stcrt. 1989,16 (cao-bejaardenoorden). In hetalgemene ruimtebesluitvan 1990
(Stort  1989,252) werd aan een aantal sub-sectoren aanvullende, gedifferentieerde ruimte toegekend

195



een zekere tijdspanne iedere subsector voor een uitzondering in aanmerking moest
komen.

5.5.2.3 Werkingssfeer WAGGS

In de tekst van de wet zoals die uiteindelijk per 1.1.1986  zou gaan luiden, konden
werkgevers ofcategorieen van werkgevers worden aangewezen die regelmatig, direct
of indirect een overheidsbijdrage ontvingen die ertoe strekte in belangrijke mate te
voorzien in de arbeidskosten dan wel de exploitatiekosten, dan wel werkgevers van
wie de arbeidskosten, direct of indirect, in belangrijke mate werden gefinancierd door
toepassing van de sociale verzekeringswetten of de Algemene Bijstandswet 40 (zie
hierover ook par. 1.4, waar ik deze begripsomschrijving voor de G&G-sector
goeddeels volg). Een uitzondering kon gemaakt worden voor instellingen voor wie
de minister een 'regeling tot beheersing van de kosten' had getroffen (een budgette-
ringsregeling).241

In vergelijking met de TWACS was als element toegevoegd 'in belangrijke mate',
maar dat maakte voor de aanwijzingspraktijk niet uit.

Net als in de TWACS-tijd werd meteen met de inwerkingtreding van de WAGGS
een zeer omvangrijk Besluit genomen waarbij de betrokken instellingen werden
aangewezen.

242

5.5.2.3.1  Herhaling van een toneelstuk

Opnieuw was, net als in de TWACS-periode (zie par. 5.4.2.2.2), nu met de komst
vande WAGGS, de mogelijke aanwijzing vande bedrijfsverenigingen, ziekenfondsen
en omroepen (inmiddels art. 2 lid 2 onder b WAGGS) in de publiciteit en in de
kamerbehandeling een hoofdpunt.
De minister kreeg de steun van een kamermeerderheid voor zijn opvatting, dat deze
instellingen geenmarktposities haddenals gewoneondernemers en dus onderdeG&G-
sector vielen;241 moties en amendementen die ertoe strekten de genoemde sectoren
alsmede de NS, TNO en het personeel van openbare bibliotheken van aanwijzing uit
te sluiten244 werden alle verworpen.

240  Art. 2 lid 2 onder a en b.
241  Art. 2 lid 3 WAGGS; zie uitgebreid par. 2.6.2.
242  Besluit d.d. 31.12. 1985, Stcrt. 253, zoals gewijzigd bij besluit van 14.3.1986, Stcrt. 52. Bij af-

zonderlijk besluit werd nadien zo af en toe nog wel eens een instelling aangewezen.
243  Handelingen TK, 2.10.1985, pag. 343.
244 MetnameTK 18479, nr. 16, amendementNijpels (bedrijfsverenigingen, GMD,GAK, SVr, omroepen,

NOS en Weretdomroep), nr. 29 (dateerdere amendementen verving), amendementDe Korte (omroep,
bedrijfsvereniging, Ziekenfondsen, NS en TNO), nr. 30, subamendementNijpels (strekkende totnict-
bevoegdheid tot aanwijzing van openbare bibliotheken).
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Wel werd in de Eerste Kamer met (vrijwel) algemene stemmen een motie 4S aange-
nomen waarbij de minister werd uitgenodigd bij voorkeur voor  1  mei  1986  met  de
uitvoeringsorganen van de sociale zekerheid een budgetovereenkomst aan te gaan en
hen tot die datum niet aan te wijzen op basis van art. 2 WAGGS. In de loop van 1987
volgden vervolgens toch een aanwijzingsbesluit voor deze instellingen, nadat intensief
overleg over een budgetovereenkomst was mislukt.246 Daarbij bleef het echter niet.
Toen de WAGGS  eind 1988 moest worden verlengd,  werd een amendement  van
VVD'er Linschoten247 aanvaard, dat erin voorzag, dat bedrijfsverenigingen en zie-
kenfondsen (c.a.) werden uitgesloten van aanwijzing, terwijl de minister dat248

1249
'ernstig' had 'ontraden. Linschoten had o.a. aangevoerd, dat de personeelskosten
in die subsectoren, gemeten over een groot aantal jaren, allerminst excessief gestegen
waren;men bovendien,   dat veel bedrij fsverenigingen actief waren   op het gebied
van het beheer van pensioenen en VUT-regelingen, waarbij ze qua kosten moesten
concurreren met de markt. 251

Vrijwel de gehele kamer stemde uiteindelijk voor dit amendement, met uitzondering
van met name de CDA-fractie.252

Voor mijn opvatting in dezen verwijs ik naar par. 5.4.2.2.2.

Met betrekking tot de omroepen is een aanvankelijke aanwijzing met terugwerkende
krachttot 1.1.1986 ingetrokken nadat in de loop van 1986 een budgetregeling tot stand
was gekomen.251 De NS werd nooit aangewezen krachtens de WAGGS omdat een
budgetregeling tot stand kwam.254

5.5.2.4 Doorvertaling WAGGS-ruimte in subsidies en tarieven

In art. 12 WAGGS werd bepaald dat bij de vaststelling van tarieven en subsidies voor
aangewezen instellingen uitgegaan moest worden van de ruimte zoals die krachtens

245  Motie d.d. 17.2.1985, EK 18479, 64e; aanvaard Handelingen EK 17.12.1985 pag.337.
246 Besluit 21.4.1987, Stcrt. 1987,77. Zie daarover TK 19700, nr. 50.
247 TK 20622, nr. 11.
248    In de uiteindelijke tekst van de wet art. 2 lid 4 onder a en b WAGGS. Het betrof ook het GAK, de

SVr en de SVB, alsmede de Ziekenfondsraad. Toezicht zou - net als voor de inwerkingtreding van
de WAGGS - worden uitgeoefdend door SVr en Ziekenfondsraad. De betrokken sectoren hadden
met deze beperking van hun onderhandelingsvrijheid ingestemd. Zie TK 20622 Handelingen TK
16.11.1988, pag. 1335.

249 TK 20622, Handelingen TK 16.11.1988, pag  1344.
250 TK 20622, Handelingen TK 16.11.1988, pag. 1335.
251 TK 20622, Handelingen TK 16.11.1988, pag  1347
252 TK 20622, Handelingen TK, 22.11.1988, pag. 1444.
253  Besluit d.d. 24.12.1986, Stcrt. 1986 250.
254   TK  18479, nr.  34 pag. 2. Zie ook par. 2.6.2 van dit boek.
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de WAGGS bepaald was. Deze bepaling gold vanzelfsprekend ook voor aangewezen,
gedecentraliseerde sectoren.255

Het artikel had als doel dat overheden bij de subsidiering uit moesten gaan van de
kosten die redelijkerwijs voortvloeiden uit de arbeidsvoorwaarden die overeenkomstig
de WAGGS tot stand waren gekomen. In ieder geval moesten gemeenten en provincies
zich onthouden van ingrijpen in de arbeidsvoorwaarden van de betrokken instellingen,
en konden zij evenmin arbeidsvoorwaarden opleggen.

256

De moeilijkheid was echter dat zowel in de MvT257 op de wet als in de circulaire
werd vastgesteld dat de WAGGS geen plicht tot subsidie vastlegde terwijl tevens de
bevoegdheid van lagere overheden om te subsidieren tot een bepaald bedrag of met
een bepaald percentage van de kosten van arbeidsvoorwaarden onverlet werd gelaten.
Mij zijn over de betekenis van art. 12 WAGGS slechts twee uitspraken van de
RvS258 bekend. In de meest uitvoerige wordt de Raad gevraagd om een oordeel in
een kwestie waarin een aangewezen Stichting, die reeds jaren volledig gesubsidieerd
werd door de provincie, het ruimtepercentage werd onthouden. De provincie wenste
de vrijgevallen middelen anders te besteden en was doende met een beleidsombuiging
waarbij middelen voor zorg werden toegerekend naar aantallen bewoners. De middelen
van de Stichting werden bevroren op het niveau van het voorafgaande jaar.
De Raad stelde vast, dat de provincie aan de Stichting geen arbeidsvoorwaarden voor-
schreef en dat zij tevens bevoegd was zelf haar eigen subsidiebeleid vast te stellen.
De Raad meende daarom dat de ruimte niet behoefde te worden verdisconteerd.
Naar mijn oordeel is het oordeel van de Raad onjuist. Immers: de kern van art. 12
WAGGS was dat moest worden 'uitgegaan' van de ruimte bij de subsidiering van
de kosten van arbeidsvoorwaarden. Dat nam niet weg, dat de provincie de bevoegdheid
toekwam haar subsidiebeleid te wijzigen in dier voege dat de middelentoewijzing werd
omgebogen. In dat geval stond het een provincie vrij te beslissen dat subsidies werden
verminderd dan wel dat ombuigingen plaatsvonden erop neerkomend dat in grote
steden voortaan in absolute zin minder zorg beschikbaar kwam dan in gebieden met
een wat mindere bevolkingsdichtheid. Daarvoor stond haar echter niet het middel ter
beschikking van niet-doorvertalen van de ruimte. Daartoe stond haar slechts ter
beschikking het middel van vermindering van de subsidie, welke beschikking vervol-
gens op haar rechtmatigheid kon worden getoetst (zie hierover al eerder par. 2.7.4).
In  1991  werd door de minister advies gevraagd aan de Raad voor gemeentefinancien
om gedecentraliseerde instellingen voortaan niet meer onder de WAGGS te laten
vallen:59 Per  1.1.1993 is zulks gerealiseerd.260

255 Zie hierover ook H. Strating, Decentralisatie bedreigt bedrijfstak-cao's,  SMA  1991,  pag.  494  e.v..
256 TK 18479 MvT pag. 33. Zie ook TK 18479, nr 8 pag. 3.
257 TK 18479, MvT pag. 33.
258 RvS uitspraak d.d. 22.6.1990, nr. R03 87.6320 niet gepubliceerd (de meestutvoerige) Later gevolgd

door R03.90.4464, ook niet gepubliceerd, vermeld in de noot onder Afd. R. RvS, 15.2.1993, AB
1993, 249, met noot NV.

259  Zie ook SER Advies arbeidsvoorwaardenvorming in de g+g-sector, pag. 63-65; Stcrt. 1991, 23 en
33.

260  Beschikking d.d. 25.6.1992, Stcrt. 1992 nr. 122
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5.5.2.5  WAGGS, drie jaar oud

Ter voorbereiding van eventuele vervolgwetgeving na de expiratie van de WAGGS
op   1.1.1989   was op verzoek  van de Tweede Kamer de werking  van de WAGGS
geevalueerd.261 Medio 1989 zouden de ILO-stormen  losbarsten (zie par.  6.5.6)  rond
de artt.  10 en 11 WAGGS. Tijdens de evaluatie echter was er nog slechts de kritiek
van de NZR, die meende dat de WAGGS inbreuk maakte op de vrijheid van onder-
handelen en die daarom weigerde om deel te nemen aan de evaluatie. 262 Het departe-
ment was het niet met de NZR eens, maar meende dat de WAGGS toch wel zou
'leeglopen omdat meer en meer sectoren budgetovereenkomsten zouden sluiten,263

en dus niet meer onder de WAGGS zouden vallen. Dat was het uiteindelijke doel waar
het departement naar streefde.
Het departement heeft dat ook altijd staande gehouden als beleidsdoel.264 Voor nog
wel aangewezen sectoren was het motto van het departement onverkort 'kostenbe-

heersing', zodat verlenging van de WAGGS (en nu voor onbepaalde tijd) werd voorge-
steld.265

5.6 WAGGS voor onbepaaide tijd, van 1.1.1989 tot 1.1.1995266

Bij het behandeling van het wetsontwerp dat moest voorzien in de verlenging van
de WAGGS267, was dan ook de kamerbreed gestelde vraag hoever het nu stond met
die budgetovereenkomsten. Bij de evaluatie van de WAGGS268 op het onderdeel
van de budgetregelingen was  in  1988 al vast komen te staan dat er toen nog slechts
twee budgetregelingen tot stand gekomen waren, nl. bij de omroepen en bij de
NS.269 De minister kon nu slechts mededelen, dat er nog besprekingen terzake

gaande waren met de NZR (de toenmalige werkgeversorganisatie in het Ziekenhuiswe-
zen), terwijl besprekingen met vertegenwoordigers van de bedrijfsverenigingen en
ziekenfondsen mislukt waren:70 Voor het overige waren geen initiatieven genomen.

(zie verder par. 2.6.2.2.)
De minister meende dat het geringe succes van de budgetregelingen geweten moest
worden aan het feit, dat de ondernemingen een afwachtende houding hadden aangeno-

261 Evaluatierapport WAGGS, a.w., zie hiervoor par. 5.5.2.
262    Evaluatierapport,  a.w.,  pag.  13.
263  Evaluatie-rapport, a.w., pag. 8.
264   Zie ook TK 23025 (afschaffing artt.  10 en  11  WAGGS), nr. 3 pag. 3.
265 TK 20622, MvT.
266   Wet 21 december 1988, Stb. 1988,623. Zie hierover ook "WAGGS voor onbepaalde tijd verlengd

(meeronderhandelingsvrijheid voor de sociale-verzekeringssector) van H, Opheikens, WAGGS voor
onbepaalde tijd verlengd (meeronderhandelingsvrijheid voorde sociale verzekeringssector), PS  1989,
pag. 226-233.

267 TK 1987-1988 nr. 20622.

268     Budgeteringrapportage (TK 19700,  nr. 50), alsmede het Evaluatierapport WAGGS , Ministerie  van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, april  1988 (TK 1987-1988, 20200 XV nr. 90, alsmede de

mondelinge behandeling daarvan, nr. 97).
269 Evaluatie-rapport WAGGS, a.w., pag. 32-46.
270 TK 20622, nr.6 pag. 6/7. Zie ook TK 1986/1987, nr. 19700, nr. 50.
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men in de wetenschap dat de WAGGS slechts tijdelijk (drie jaar) zou zijn. Voorts
zou steeds een probleem zijn, dat de betrokken werkgevers de geboden ruimte te
beperkt hadden gevonden waar de vakministers in principe uitgingen van de algemene
WAGGS-ruimte.27' Hij meende echter dat de samenhangende afspraken over arbeids-
voorwaarden en voorzieningenniveau voor sectoren hoe dan ook aantrekkelijk
waren.272 Maar ook gaf hij toe dat de materie van de budgetovereenkomst vaak
uitermate complex was.

273

Hij stelde zich voor de animo voor het aangaan van budgetovereenkomsten te
vergroten door de sectoren nog eens schriftelijk te benaderen over het verschijnsel
budgetovereenkomst.

274

Voor het overige bevatte het wetsontwerp zelf weinig nieuws; de wijzigingen ervan
heb ik in de tekst of de voetnoten van de vorige paragrafen vermeld. De opzet van
de WAGGS werd geheel gehandhaafd.

De enige wel principiele voorgestelde wijziging was, dat de horizonbepaling verviel,
zodat de nieuwe WAGGS voor onbepaalde tijd zou gaan gelden. Sommige fracties

bepleitten opnieuw een horizonbepaling omdat het eleganter c.q. juister was, als werd
afgewacht wat de bevindingen van de ILO zouden zijn naar aanleiding van de door
werknemersorganisaties ingediende klacht over de belemmering van de vrijheid van
onderhandeling:75 De verlenging van de WAGGS haalde uiteindelijk een zeer
krappe parlementaire meerderheid. 276

5.7 Het einde van de WAGGS277

Een halfjaar na het in werking treden van de verlengingswet van de WAGGS werd
ten tweede male door de ILO ten aanzien van de G&G-sector vastgesteld dat de
vrijheid van onderhandelen, zoals die geacht wordt te zijn vervat in ILO-Verdrag 87,
werd geschonden door de mogelijkheid voor de overheid om in te grijpen in overeen-

gekomen cao's via de artt.  10 en 11  WAGGS. Dit zware verwijt noopte de regering
tot aanpassing van de WAGGS.278 Terzake werd vervolgens aan de SER advies ver-
zocht.

271 TK 20622, nr 6 pag. 6.
272 TK 20622, nr. 8 pag. 3.
273 TK 20622, nr. 6 pag. 7.
274  Handelingen TK 16.11.198, pag. 1342.
275  Handelingen TK 16.11.1988, pag. 1338/9.

276  Handelingen TK, 22.11.1988, pag. 1444.
277 Zic hierover ook L. Kootstra en R. Korporaal, Arbeidsverhoudingen in de gepremieerde en

gesubsidieerde sector,  SMA  1992, pag. 585-592.
278 Het wordt ook als eerste argumenten aangeduid om de artt.  10 en  11  WAGGS in te trekken. Zie TK

23025, nr. 3 pag   1 en 2. Tevens wordt al argument aangevoerd dat de ultima remedia niet effectieve
instrumenten zouden zon. Ibidem pag. 3. Ik wees daar boven al op in par. 5.5.2.1.1.5.
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In par. 2,6.1 is reeds uitvoerig aandacht besteed aan het SER-advies van 1992, waarin
niet alleen overeenkomstig het oordeel van de ILO geconcludeerd werd dat artt. 10
en 11 WAGGS moesten worden afgeschaft, maar dat ook in de G&G-sector de markt
zijn werk moet gaan doen; de WAGGS diende uiteindelijk te worden afgeschaft,
sectorgewijze dienden budgetafspraken gemaakt te worden, waarin tevens de ruimte
voor verbetering van arbeidsvoorwaarden werd overeengekomen.

Dit unanieme SER-advies heeft het einde van de WAGGS in hoog tempo nabijge-
bracht.

In reactie op het SER-advies berichtte de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid reeds medio 1992279  over te zullen  gaan tot afschaffing  van  de  artt.   10  en  11
WAGGS. Hij onderschreef de drie hoofddoelstellingen zoals aanduid door de SER:
- normale arbeidsverhoudingen
-     beheersing van de kostenontwikkeling
-     handhaving van het beoogde voorzieningenniveau
en voorts het advies:
-     het schrappen van de ultima remedia
-     het intrekken van de WAGGS op wat langere termijn.

Op de alternatieven die de minister in plaats van de WAGGS voorstelt, kom ik
uitvoerig terug in het slothoofdstuk van dit boek. Ik ga er dan ook op deze plaats niet
nader op in.

Op 25 februari 1993 werd bij de Tweede Kamer het wetsontwerp aanhangig gemaakt,
waarbij werd voorgesteld de artt.  10 en  11  WAGGS af te schaffen.280 Op 22 augus-
tus   1994  werd het wetsvoorstel ingediend  om de gehele WAGGS  af te schaffen.281

In par. 6.5.7 analyseer ik enerzijds de verhouding tussen de ultima remedia en de
WAGGS in zijn geheel en anderzijds wat de achtergronden zijn geweest voor het lang
uitblijven van de wijzigingen van de WAGGS na de oordelen van de ILO. Ik volsta
hier daarom met verwijzing naar die paragraaf.

5.8 Epiloog

In een buitengewoon korte periode, van medio 1979 tot 1 januari 1995, zestien jaren,
ondergaat de G&G-sector in Nederland een ingrijpende sturingswijziging op het vlak
van de arbeidsvoorwaardenvorming. Was de sturing aanvankelijk zeer precies en
gedetailleerd, zij eindigde   in 1995 indirect.   In de marktsector  was de directe  en

gedetailleerde sturing reeds   in   1982   tot een einde gekomen,   wat   in   1987   werd
geformaliseerd met de wijziging van art. 10 van de Wet op de loonvorming. Parallel
daarmee is er een wijziging in de visie op de ontwikkelingen in de G&G-sector.
Overheerste in  1979 nog het wantrouwen ten aanzien van de zwak geachte werkgevers,

279 Brief 21.9.1992, TK 22830, nr.  1.
280 TK 1992-1993, 23025, nrs. 1-2, Stb. 1993, 557.
281 TK 23822, nrs. 1-3, Stb. 1994,958.
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die zouden potverteren  en  dus aan banden dienden te worden gelegd;  anno  1995  is
de G&G-werkgever in de ogen van de Nederlandse regering volgroeid tot een on-
dernemer die zich op zijn markt moet positioneren, klantgericht is en zo goedkoop
mogelijk produceert.
Het is niet gemakkelijk te traceren, hoe die scherpe verandering in zo korte tijd heeft
kunnen plaatsgrijpen. Vaststaatdatde voortdurendeschande van deinternationaalrech-
telijke kritiek van de ILO een grote rot heeft gespeeld. Verder is de cultuur in
samenleving en G&G-sector ingrijpend gewijzigd. Van vertrouwen in het sturend
vermogen van de overheid in het vertrouwen in eigen kunnen, ook van werkgevers
en werknemers in de G&G-sector.
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Hoofdstuk 6

INTERNATIONAALRECHTELIJKE ASPECTEN VAN COLLEC-
TIEVE ARBEIDSVOORWAARDENVORMING

In de geschiedenis van de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming in de Nederlandse
G&G-sector, zoals die in hoofdstuk 5 is weergegeven, speelt het internationale recht

een belangrijke rol. We zagen eveneens, dat het internationale recht van grote invloed
is geweest op de erodering van ons algemene systeem van geleide loonpolitiek, zoals
we dat hebben gekend in de periode 1945-1982, met als eindpunt dat art. 10 WL de
overheid nog slechts de bevoegdheid geeft in extreme situaties in te grijpen in
onderhandelingsresultaten van cao-partijen (zie daarover par. 5.2).

Het zwaartepunt in dit hoofdstuk wordt gevormd door het internationale recht van
de International Labour Organisation (ILO), voorzover dat van belang is voor de
collectieve arbeidsvoorwaardenvorming in met name de G&G-sector.
Doel is te verkennen waar in termen van het ILO-recht de precieze grenzen liggen
van de bevoegdheden tot sturing van arbeidsvoorwaarden door de overheid.
In de case-law ten aanzien van de G&G-sector van de ILO zijn slechts Nederlandse
casus voorhanden, dit ondanks het feit, dat ook andere ILO-leden, zoals ik in de
Hoofdstukken 1 en 3 liet zien, een soortgelijke regulering van de arbeidsvoorwaar-
denvorming in de G&G-sector kennen als ons land die kende. Om die reden wordt
in dit hoofdstuk vooral Nederlandse case-law behandeld inzake de vrijheid van collec-
tief onderhandelen.

Voor de kernproblematiek van dit proefschrift en de voorstellen die ik daarover zal
doen in hoofdstuk 7, zijn de grenzen, die het ILO-recht stelt, essentieel. De overheid
immers zal ten aanzien van de G&G-sector steeds haar zorg houden over de ontwikke-
ling van de kosten van arbeidsvoorwaarden in de G&G-sector; de neiging die kos-
ten(ontwikkeling) te beheersen zal altijd aanwezig blijven en daarmee tevens de nei-

ging (al dan niet direct) in te grijpen in de onderhandelingsresultaten van cao-partijen.

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst geef ik een korte schets van de constitutie
van de ILO en de handhaving van ILO-recht. Deze schetsen zijn van belang voor een
goed begrip van de inhoud van de rest van het hoofdstuk. Ze pretenderen geen volle-
digheid. De belangstellende lezer verwijs ik voor meer informatie naar de werken die
in de voemoten worden vermeld.
Na een korte paragraaf over Conventions en Recommendations (Verdragen en
Aanbevelingen, verder ook: 'C.' en 'Conv.' en 'R.' en 'Rec.') inzake de vrijheid van
onderhandelen, behandel ik vervolgens de twee meest relevante Verdragen, te weten

203



de Conventions 87 en 98. De beide Conventions worden eerst in algemene zin behan-
deld; daarna komt case-law aan de orde, waarbij ten aanzien van C. 87 met name
zaken behandeld worden, waarin mogelijke schendingen door Nederland aan de orde
waren. Daarbij is enerzijds gebruik gemaakt van de publikaties van de ILO erover
en anderzijds van de correspondentie die door Nederland met de ILO gevoerd is, zoals
ik die aangetroffen heb in de archieven van het Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid.

Vervolgens is het centrale punt het in alle zaken doorNederland opgeworpen exceptief
verweer, te weten, dat C. 87 niet relevant is voor de collectieve arbeidsvoorwaarden-
vorming in ons land. Nederland heeft steeds gesteld, dat de door Nederland destijds
wel geratificeerde C. 87 slechts de vakbondsvrijheid regardeert, terwijl de toentertijd
niet geratificeerde C. 98 de vrijheid van onderhandelen betreft. De vraag is of
Nederland dat verweer tegen de achtergrond van het verdrageninterpretatierecht terecht

gevoerd heeft.

Deze paragrafen worden afgesloten met conclusies ten aanzien van de door C. 87 en
98 gegarandeerde vrijheid van vakorganisatie en onderhandelen.

Vervolgens besteed ik in dit hoofdstuk nog aandacht aan art. 6 van het Europees
Sociaal Handvest (ESH), dat, net als de vermelde ILO-Conventions, onder meer
beoogt vrijheid van collectiefonderhandelen te waarborgen. Eveneens komt kort aan
de orde art. 8 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele
Rechten.

Het hoofdstuk wordt afgeslotenmet eindconclusies inzake de internationaalrechtelijke
grondslagen en reikwijdte van de vrijheid van vakvereniging en de vrijheid van
onderhandelen.
Ten aanzien van de citeerwijze in dit hoofdstuk nog het volgende. De zgn. Record
of Proceedings duid ik in de voetnoten aan met ILC, Record of Proceedings en
vervolgens het jaar van verschijnen. De volledige titel staat vermeld in de literatuur-
lijst. De rapporten van het Committee of Experts on the Application of Conventions
and Recommandations, steeds rapport III (part 4 A) wordt aangeduid met: ILC,
Committee ofExperts, jaar van verschijnen en eventuele vermelding vanpaginaverwij-
zing. De volledige vindplaats treft u ook hier aan in de literatuurlijst.

204



6.1 Constitutionele aspecten van de ILOt

De International Labour Organisation is in 1919 opgericht bij het Verdrag van
Versailles. De gedachte achter de oprichting was, dat er weliswaar een vredesverdrag
tot stand kwam, maar dat garanties voor blijvende vrede ook gezocht moesten worden
in een zo universeel mogelijke, sociale stabiliteit in de wereld, waartoe wereldstandaar-
den op het gebied van de arbeid zouden kunnen bijdragen.
In de preambule van de Constitution vinden we de volgende passage:

'...  universal and lasting peace can be established only if it is based on social justice,.. conditions of labour
exist involving such injustice, hardship and privations to large numbers of people, producing unrest so
great that the peace and harmony of the world are imperilled.'2

Andere overwegingen die zeker een rol zullen hebben gespeeld bij de oprichting van
de ILO zijn enerzijds materiele, te weten dat internationale standaarden ongewenst
geachte concurrentie op het vlak van de sociale condities beperken, en anderzijds
(tegen de achtergrond van o.a. de Russische Revolutie van  1917) meer ideele, te weten
het realiseren van mondiale sociale rechtvaardigheid:

Op het moment zijn 175 staten lid van de ILO; het wetgevend orgaan is de General
Conference van vertegenwoordigers van de leden. De 'Grondwet' van de ILO is de
al eerder genoemde Contitution (verder: 'Const.').

Iedere lidstaat heeft recht op deelname aan de conferentie door een viertal gedelegeer-
den, te weten twee van de regering, en een die de werkgevers en een die de werkne-
mers vertegenwoordigt (art. 3 lid 1 Const.). Het tripartisme is een algemeen kenmerk
in de organisatie van de ILO; ook in het bestuur (Governing Body) van de ILO vindt
men het terug (art. 7 Const.).
De belangrijkste 'wetgevende' produkties van de ILO vormen de Conventions (de
Verdragen). Anders dan bij gewone internationale verdragen vinden de onderhandelin-

1       Bij hct schrijven van deze en de volgende paragraaf is gebruik gemaakt van de Constitution ofthe
International Labour Organisation and Standing Orders of the International Labour Conference,
uitgave International Labour Office, December 1992; voorts van het standaardwerk van N. Valticos,
International Labour Law, Deventer   1979;   SMA   1969 (pag. 371-468); N. Valticos  en  G.   von
Potobsky,  2e druk, Deventer - Boston 1995; International Labour  Law, De Intemationale Arbeid-
sorganisatie  van  1919 tot 1979, Geschriften voor de Vereniging van Arbeidsrecht,  Alphen  aan den
Rijn 1979; Viginia A. Leary, International Labour Conventions and National Law, The Effectiveness
of the Automatic Incorporation of Treaties in National Legal Systems, The Hague/Boston/ London,
1982; Ruth Ben-israel, International Labour Standards: The Case ofFreedom to Strike, Deventer/Ant-
werp/London/Frankfurt/Boston/New York 1987, metname pag. 46-64; Lammy Betten, International
Labour Law, selected issues, Deventer.Boston 1993, metname pag. 11-31 en 396-414; Een korte intro-
ductie bieden o.a.: M.J.A.C. Driessen, Algemene achtergrondinformatie, in Het Nederlandse sociale
zekerheidsrecht en de minimumnormen van de IAO en de Raad van Europa, red. A.T.J.M. Jacobs,
Deventer 1992, pag. IX-XX en pag. XXVII-XXXIV, Zie voorts: themanummer SMA, Internationale
Arbeidsorganisatie 75 jaar, 1994, pag. 453499;

2        Constitution  pag.  5.
3    Zie ook Valticos, International Labour Law, a.w., pag. 21 -23.
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gen niet plaats via diplomatieke kanalen, maar (doorgaans) binnen het institutionele
kader van de ILO zelf. Voor de aanvaarding van een Convention is een 2/3 meerder-
heid van de ter Conferentie aanwezige afgevaardigden voldoende (art.  19 lid 2 Const.).
Delegatie-leden van een en dezelfde staat stemmen daarbij niet zelden verschillend.

Aanvaarding van een Convention door de Conferentie heeft ingevolge art.  19 lid 5
Const. tot consequentie dat iedere lidstaat gehouden is de Convention ter ratificatie
voor te leggen aan de nationale bevoegde autoriteiten, bij ons het parlement. Dat dient
te geschieden binnen een periode van een jaar; in buitengewone omstandigheden
waardoor dat onmogelijk is, binnen 18 maanden  (art.   19  lid 5 onder b Const.).
Daaromtrent moet verslag worden uitgebracht aan de Directeur-Generaal van het
Office (art. 19 lid 5 onder c Const.). Voorts dient de staat periodiek verslag uit te
brengen over de eventueel noodzakelijke maatregelen om de voorzieningen van de
Convention effectief te maken (art.  19 lid 5 onder d Const.).  In het geval nog geen
toestemming voor ratificatie wordt verkregen dient de staat periodiek verslag uit te
brengen hoe hij niettemin zich voorstelt door middel van wetgeving, administratieve
actie e.d. effectief aan de standaard van de Convention te voldoen en aan te geven
welke moeilijkheden ertoe leiden dat ratificatie wordt verhinderd of uitgesteld (art.
19 lid 5 onder e Cond.). Naast deze zgn. art. 19-procedure kent de Constitution de
procedure dat ten aanzien van geratificeerde Conventionsjaarlijks door de staat verslag
gedaan moet worden van de maatregelen die zijn genomen om gevolg te geven aan

de voorzieningen van Conventions (art. 22 Conv.).

Naast de Conventions vormen de Recommendations (de aanbevelingen) bronnen van
ILO-recht. Het woord verwijst al naar zijn betekenis: Recommendations genereren
naar hun aard geen de staten bindende verplichtingen, maar voorzien slechts in
richtlijnen voor gewenst handelen van staten. Ook ten aanzien van Recommendations

geldt een verslagprocedure zoals die net aangeduid is ten aanzien van Conventions

(art. 19 lid 6 Const.).

Door de ILO zijn inmiddels4 174 Conventions en 181 Recommendations tot stand

gebracht. De onderwerpen ervan hebben een hoge mate aan varieteit. Naast die op
het vlak van de vakbondsrechten, vindt men ze onder meer op het gebied van dis-
criminatie op de werkplek, werk, lonen,5 werkomstandigheden en vakantie, sociale

politiek, sociale zekerheid, industriele relaties, kinderarbeid, oudere werknemers,
migranten, arbeidsinspectie en specifieke werknemersgroepen en sinds kort (1994)
op het vlak van part-time werk.

4   Eind 1995.
5       Waarvan de Convention over minimumlonen,  nr.  131,  die onlangs in Nederland  nog stof deed

opwaaien toen  het CDA voorstelde  om het minimumloon  af te schaffen.  Vgl.  NJB  1993,  A.T.J.M.

Jacobs, Opzegging van IAO-verdrag 131, pag. 1147-1149.
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6.1.1   Handhaving van ILO-recht

Uitleg en berechting van geschillen ten aanzien van de Constitution en de Conventions
is bij uitsluiting voorbehouden aan het International Court of Justice (ICJ, art. 37
Const.). Ingevolge de arK. 93 en 96 van het Handvest van de Verenigde Naties en
het Statuut van het Internationale Gerechtshot zijn lidstaten zowel als de ILO zelf
(i.c. de Governing Body) bevoegd geschillen voor te leggen aan het ICJ.
in de praktijk wordt van die mogelijkheid zelden gebruik gemaakt' en ligt het accent
op informele geschilbeslechting.

Voor het onderwerp van dit proefschrift zijn daarvoor van belang:

-   Committee  of Experts  on the Application  of Conventions and Recommendations8
De in par. 6.1. vermelde rapportages komenjaarlijks aan de orde in het zeer belangrij-
ke Committee of Experts  on the Application of Conventions and Recommendations.
Dit committee wordt als geheel onafhankelijk beschouwd. Experts op het terrein van
het internationale recht, sociale recht en ook wei voormalige 'Statesmen' maken deel
uit van dit Committee.
Het Committee vervaardigtjaarlijks (o.a.) een algemeen rapport (General Survey) over
een Convention ofRecommendation. Ten aanzien van de in dit proefschrift belangrijke
Conventions  87  en 98 geschiedde dat o.a.  voor de Conference van 1983' en  1994.m
Belangrijker is nog dat het Committee jaarlijks ten behoeve van de Conference een
overzichtsrapport samenstelt op basis van de eerdergenoemde rapportages en daarin
conclusiestrektten aanzien van de verdragsconformiteit van lidstatenenaanbevelingen
te dien aanzien doet.

Het rapport van het Committee of Experts komt in ieder geval aan de orde in het
Conference Committee on the Application of Conventions and Recommendations,
dat uit haar midden door de Conference wordt benoemd. Het Conference Committee
bespreekt doorgaans een selectie van de zaken die de Experts in hun rapportage
hebben vermeld. Landen hebben de gelegenheid in het Conference Committee hun
standpunt toe te lichten of te verduidelijken. Doorgaans worden de bevindingen van
het Conference Committee  door de plenaire Conference overgenomen."

6    Stb. 1945, F 321.
7    Zie Valticos, International Labour Law, a.w., pag. 60.
8         Zie hierover ook L. Betten, International Labour Law, a.w., pag. 396-402, Valticos en von Potobsky,

International Labour Law, a.w., pag. 284-286.
9         ILO, International Labour Conference, 69th Session 1983, Freedom of association and collective

bargaining, General survey by the Committee of Experts on the Application of Conventions and
Recommandations, uitgave  ILO (0nice), Geneve 1983, verder 'General Survey  1983'.

10 ILO, International Labour Conference,  8 lst Session 1994, Freedom of association and collective
bargaining, Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recomman-
dations. General Survey, Gendve 1994, verder 'General Survey   1994'.

11 Zie hierover ook L. Betten, International Labour Law, a.w. , pag. 402-404.
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- Representation
12

Vervolgens kennen de artt. 24 en 25 van de Constitution het middel van de'represen-
tation' (bezwaar) door een organisatie van werkgevers of werknemers over de
toepassing van een Conventie. Van dit middel wordt inmiddels wat meer gebruik ge-
maakt.13

-Complaint 4
Een zeer zwaar middel vormen de in de artt. 26-34 Const. geregelde Complaints. Een
klacht kan door een (andere) staat worden ingediend, waarbij die staat overigens niet
direct in zijn belang geschaad hoeft te zijn,15  dan wel op initiatief van de Governing

Body (al dan niet op verzoek van b.v. een betrokken werknemersorganisatie). Ook
van dit middel wordt maar betrekkelijk weinig gebruik gemaakt.

16

- Freedom  of Association Committee
De ILO kent voorts de niet in de Constitution geregelde, maar zeer veelvuldig 17

gebruikte speciale procedure op het vlak van de vrijheid van vakvereniging. De
procedure berust op art. 10 van de Const. dat bepaalt dat de Conference of de
Governing Body bevoegd is tot het verzamelen van informatie die hij noodzakelijk
acht.18 De vakbondsvrijheden werden (zowel door de VN als de ILO) dusdanig
fundamenteel geacht, dat daarvoor een specifieke voorziening gerechtvaardigd was,
die ook gemakkelijk toegankelijk was voor de betrokken'g organisaties van werkge-
vers en werknemers. Deze procedure werd vanaf 1951 allengs20 ingevoerd als
uitvloeisel van de wens een voorziening te treffen voor onpartijdig onderzoek van
feiten in een atmosfeer die vrij is van politiek vooroordeel of propaganda.21 Het

12  Zie ook L. Betten, International Labour Law, a.w., pag. 406407; Valticos en von Potobsky,
International Labour Law, a.w., 293-294.

13 Vgl. Ben-Israel, International Labour Standards, a.w.,  pag. 47. Zij meldt tot 1984 een aantal van  14.

Daarna zou het aantal wat zijn gestegen. Betten, International Labour Law, a.w., pag. 407, meldt
over de periode 1991-1992 onderzoek naar aanleiding  van  8  representations.

14       Zie ook Betten, International Labour Law, a.w., pag. 407-411; Valticos en von Potobsky, International

Labour Law, a.w., 290-293.
15 Zie Valticos, International Labour Law, a.w., pag. 245.
16   Vgl. Ben israel, International Labour Standards, a.w., pag. 47. Zij meldt tot 1988 in totaal 14

complaints. L. Betten, a.w., pag. 411, meldt over de periode 1990-1992 3 complaints.
17 Inhet rapport Freedom of Association, Digest ofdecisions and principles ofthe Freedom of Associa-

tion Committee  of the Governing Body  of the ILO, Third edition  1985  is het aantal klachten al

opgelopen tot 1322. Verder: 'Digest  1985'.  Ben-Israel  meldde  voor  mei  1984 het aantal  van  1284

(a.w.,pag. 47).in General Survey 1994 worden 1800 zaken gemeld en een sterke toename, zie pag.
8. Betten, International Labour Law,  a.w.  pag. 413, noemt een gemiddelde van 30 tot 40 per jaar;
Valticos en von Potobsky, International Labour Law, a.w., pag. 296 meldteentotaal aantal van 1600.

18 Zie Ben-Israel, International Labour Standards, a.w., pag. 55.
19       Klachten van werkgevers- 0 fwerknemersorganisaties zijn alleen ontvankelijk indien heteen nationale

organisatie betreft. Zie Ben-Israel, International Labour Standards, a.w., pag. 51
20    Aanvankelijk was de gedachte dat de CFA-procedure steeds als een voorprocedure voor de hierna

te behandclen CCFF-procedure zou gaan funktioneren. In de praktijk verzelfstandigde vervolgens

de CFA-procedure. Zie Ben-Israel, International Labour Standards, a.w., pag. 51; zie ook General

Survey 1994, pag. 7-9.
21 Ben-Israel, International Labour Standards  a.w.  pag.  48  tot  51,  met name  pag.  50  en  51.
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Committee is ook bevoegd om kennis te nemen van een klacht als de betreffende staat
de betreffende Convention niet heeft geratificeerd.22
Klachten binnen het kader van deze procedure worden behandeld door het Freedom
of Association Committee, dat rapporteert aan het Governing Body, dat vervolgens,
indien dat adequaat geacht wordt, aanbevelingen doet aan de betrokken staat.23

Het Committee (verder ook: 'CFA') neemt sinds 1967 ook regelmatig zijn toevlucht
tot zgn. direct contacts missions, die evenmin binnen een constitutioneel geformali-
seerd kader vallen. Dergelijke missies zijn ervoor bedoeld, om ter plaatse informatie
in te winnen en opvattingen uit te wisselen met regeringen, organisaties van werkge-
vers en werknemers over gesignaleerde problemen rond de toepassing van Conven-
tions.

- Vervolgens functioneert ten aanzien van de bescherming van de freedom of
association sinds 1950 de zgn. Fact-Finding and Conciliation Commission (FFCC),
die is samengesteld uit onafhankelijke personen, en die tot taak heeft feitenonderzoek
te doen. Deze Commission rapporteert aan de Governing Body, die vervolgens naar
bevind van zaken handelt. Als een staat de betreffende Conventions niet heeft geratifi-
ceerd, kan deze Commission slechts in actie komen met instemming van de betrokken
staat.24 De verhouding met het CFA is formeel aldus dat het CFA het vooronderzoek
verricht, waarna de Governing Body de betreffende klacht ter afdoening aan de FFCC
kan overdragen:S Ook deze procedure berust op art. 10 van de Const. Van deze
procedure wordt slechts weinig gebruik gemaakt.

26

Het toezicht op de naleving van de standaarden van Conventions en Recommendations
is zo vooral opgebouwd vanuit de rapportageplicht van staten over de stand van zaken
met betrekking tot de implementatie van de standaarden van met name de Conventi-
ons. Zowel in het geval dat het zeer zware middel van de constitutionele complaint,
alsook wanneer de lichtere klachtprocedures worden benut (b.v. bij het CFA), is het
steeds onmogelijk juridische dwang uit te oefenen op de in gebreke blijvende staat.
Anders dan het geval is in het EG-recht, kent de ILO geen supranationaal rechtscolle-
ge dat een dergelijke dwang kan uitoefenen. Zelfs in ontneming van het lidmaatschap
van de ILO voorziet de Constitution niet.
Aldus is het belangrijkste pressiemiddel dat de ILO heeft, de openbaarheid -binnen
welke procedure dan ook- van het feit dat de betreffende staat in gebreke is.

In de volgende paragrafen zullen we zien, dat de bezwaren tegen de juridische
organisatie van de Nederlandse loonpolitiek in zowel markt- als G&G-sector vrijwel
steeds naar voren kwamen binnen het kader van de rapportage door de regering

22 General Survey  1994,  pag 7; Ben-Israel, International Labour Standards,  a.w.,  pag.  52.
23 Zie Valticos, International Labour Law, a.w., pag. 249 en 250;, Digest 1985, pag. 1-8; vgl. ook Ben-

Israel, International Labour Standards, aw., pag. 46-64.
24 Zie Valticos, International Labour  Law,  a.w., pag. 250-252; Digest  1985,  pag.  1;  zie ook General

Survey  1994,  pag. 7; Valticos  en von Potobsky, International Labour  Law,  a.w., pag. 297-299.
25   Zie ook General Survey 1994, pag. 8-9.
26 Zie Digest 1985, pag.  1. Dat meldt tot 1985 een aantal van 5 zaken. Ook het General Survey 1994,

pag. 7, meldt een zeldzaam ('rare') gebruik.
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omtrent de stand van zaken met betrekking tot geratificeerde Conventions. Enkele
keren leidde dat er ook toe dat de Nederlandse zaken ter Conference werden behan-

deld. Eenmaal ging het om een klacht als bedoeld in de CFA-procedure, waarbij het
laatste middel gezien wordt als een zwaarder middel dan dat van de kanttekeningen
bij de toepassing van Conventions.

De wegen langs respectievelijk CFA, Committee of Experts en Conference (Commit-
tee)  leiden  soms  tot per ' instantie' verschillend geformuleerde oordelen (zie bv.  par.

6.5.7). Alleen al het bestaan van de verschillende opties lijkt verwarrend.

Vaak echter ook treft men verwijzingen over en weer aan. Op het vlak van de
Conventions 87 en 98 lijkt het CFA het 'primaat' te hebben. Tijdens de Conference,
het openbare wereldforum, spelen meer dan eens andere dan juridisch-technische
argumenten een rol. Naast het overnemen van conclusies van het Committee of
Experts worden dan ook meer dan eens globale oordelen gegeven.

Bij dit al is het goed te bedenken, dat het CFA functioneert op basis van ingediende
klachten onder de vleugels van de Governing Body, het bestuurlijk toporgaan van de
ILO. Het Committee of Experts bereidt op gezaghebbende wijze verslagen voor
omtrent de naleving van Conventions ten behoeve van de Conference, die ze vervol-

gens doorgaans aanvaardt.
Daarmee lijkt een rolverdeling tot stand te zijn gekomen waarbij het CFA als
'specialist' voor de uitleg van met name de Conventions 98 en 87 functioneert, en
het Committee of Experts de meer generalistische visie op Conventions vertolkt.

De uitspraken van het Committee of Experts en het CFA worden beschouwd als

gezaghebbende bronnen van uitleg van het 1LO-recht. In het vervolg van dit hoofdstuk
zal ik hun uitspraken (ook) aanduiden met het begrip case-law.

In dit hoofdstuk zal ik menigmaal de Engelse tekst onvertaald opnemen, omdat bij
de vertaling van het Engels naar het Nederlands elementen verloren kunnen gaan van
de oorspronkelijke betekenis.

6.2  De Freedom of Association en de Freedom of Collective Bargaining; over-
zicht relevante Conventions en Recommendations

In deze paragraaf behandel  ik zeer in het kort de Conventions en Recommendations
die betrekking hebben op de vrijheid van vakvereniging en collectiefonderhandelen,
met uitzondering van de Conventions 87 en 98, die centraal zullen staan in volgende
paragrafen.
De vrijheid van vakvereniging (freedom of association) wordt binnen de ILO van het

allergrootste belang geacht. Ze wordt beschouwd als de grondslag voor sociale vooruit-
gang en verondersteld deel uit te maken van de Constitution van de ILO zelve en is

opgenomen in de preambule van de Constitution alsook in de Verklaring van
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Philadelphia, waarin in 1944 de uitgangspunten van de ILO opnieuw werden beves-
tigd.27
Ook de freedom ofcollective bargaining wordt als een essentieel element van de ILO-
constitutie beschouwd. Zij komt als zodanig niet in de preambule van de Constitution,
maar wel in de Verklaring van Philadelphia voor.28

Tot dusverre is er een zestal Conventions dat min of meer direct de vrijheid van
vakorganisatie en de vrijheid van onderhandelen betreft. Op dat vlak zijn er in totaal
8 Recommendations.

Een groot aantal daarvan is van gering belang voor ':c I,e',}og. Het gaat hier om
Convention 1 1, Right of Association (Agriculture)  ,   . t i z Convention 84, Right
of Association (Non-metropolitan Territories)  1947;       ..,ns intion 110, Plantations
19583' en Recommendation 110,1958, eveneens inzake I :arti,ifiens; Convention 135,
Workers' Representatives 1971 en Recommendation  143, Wo  kers' Representatives,32
Convention 141 Rural Workers' Organizations 1975 en Recommendation 149,
1975.n

Van  iets meer belang  voor het onderwerp  van dit beto#,E  .1, iii de Recommendation
91, Collective Agreements, 1951, die regulering aanbevee;: om cao's mogelijk te
maken en die een begripsbepaling geeft van het begrip collective agreements14.
Recommendation 92, Voluntary Conciliation and Arbitration, 1951 is erop gericht
dat landen een 'voluntary conciliation machinery' opzetten voor het voorkomen en
het tenietdoen van industriele geschillen tussen werkgevers en werknemers.35

Voorts is er de Recommendation 113, Consultation and Co-operation between Public
Authorities and Employers' and Workers' Organisations at thc Industrial andNational

27 Zie Valticos, International Labour Law, a.w., pag. 248; Ben-Israel, International Labour Standards,
a.w., (o.a.) pag. 67. In de Constitution zelf vinden we de freedom of association terug in de
preambule; in de Annexe van de Constitution houdende 'Declaration concerning the aims and
purposes  of the international Labour Organisation',  de zgn. Verklazing van Philadelphia, onder  I.

28 III, onder e.
29   Vertaling Stb. 1926,327; Goedkeuring Stb. 1926, nr. 126.
30   Vertaling Trb. 1958,61, onder C.
31   Vertaling Trb. 1971,158.
32     Vertaling Trb.  1971,207 resp.  1973,41; TK 1973-1974, 12809 (R 939); TK 1973-1974, 12923 (R

953) nrs. 1-3; Handelingen TK 15.5.1975, 44924497; Stb. 15-5, 4.it.
33      Vertaling Trb.  1976,29; TK 1976-1977, 14202, nr.  1; voo: ,.,  .t .,  :':ti,.  1985,668.
34       'All agreements in writing regarding working conditions andterms '"rmrioyment concluded between

and employer, a group ofemployers or one or more employers' organ,sations, on the one hand, and
one or more representative workers' organisations, or, in absei,.·e. of such organisations, the re-
presentatives of the  workers duly elected and authorised  by them  i..  lic:ordance with national  laws
and regulations, on the other.' Naast het aspect van niet aan bonden belieer,le vertegenwoordigers
bij gebreke daarvan, lijkt het enige, maar wezenlijke verschil met de begripsiepaling van art.  1 van
de WCAO de voorkeur van de 1LO voor representatieve organisati:s van werknemers.

35 Deze passage is overigens een van de weinige piaatsen  in het llc.1-,:cht waar het begrip staking of
uitsluiting wordt vermeld. Vgl. ook Ben-Israel, International Laboui Standards, a.w., pag. 44. Vgl.
General Survey, 1994 pag. 111. Zie hierna par. 6.6.2.6.
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Levels, 1960, die Staten aanbeveelt met organisaties van werkgevers en werknemers

te overleggen over zaken die van wederzijds belang zijn (art. 5a).
Convention 151, Labour Relations (Public Service) 1978 (en Recommendation  159)

36

is de belangrijke Convention terzake van vrijheid van organisatie van werknemers
in dienst van de overheid. Een uitzondering op de werking van de Convention kan

bij nationaal recht worden gemaakt ten aanzien van een tweetal groepen, te weten

(art. 1, leden 2 en 3):
-      functies die gewoonlijk beschouwd worden als politiek alsmede die op manage-

ment-niveau of voor functionarissen, wier taken van een hoog vertrouwelijk
karakter zijn;

-    de gewapende macht alsmede de politie.
Voorts voorziet de C. o.a. in vrijheid van organisatie, die in grote lijnen ook geformu-
leerd is in Conv. 87 voor de civiele sector en bescherming tegen 'any acts of in-
terference by apublic authoritity in their establishment, functioning or administration'
(art. 5 lid 2) en dienen er instrumenten te komen voor het collectief onderhandelen
tussen de overheid en werknemersorganisaties to 'participate in the determination of
these matters.']7 Voorts roept hij de Staten op tot het realiseren van onafhankelijke

voorzieningen in geval van geschillen, zoals 'mediation, conciliation and arbitrati-
on'(art. 8).
Convention 154, Promotion of Collective Bargaining 1981 18 wordt algemeen gezien

als een aansporing aan staten om de Conventions 87 en 98, die hierna nog uitvoerig
aandacht krijgen, om te zetten in wetgeving. Deze Conventie voegt inhoudelijk

nauwelijks iets toe aan het in de net aangeduide Conventions, behalve enkele nadere

uitwerkingen van het beginsel van de freedom of collective bargaining.39 Wel wordt

bepaald, dat overmaatregelen terbevordering vanhetcollectiefonderhandelen tevoren
organisaties van werkgevers en werknemers geraadpleegd dienen te worden. Zo
mogelijk dient met hen daarover overeenstemming te worden bereikt (art. 7).
Recommendation 163, Promotion Collective Bargaining 1981, biedtnog verfijningen
van dezojuist genoemde Convention. Zo wordtondermeer aanbevolen, datrepresenta-
tieve organisaties voor dat doel erkend worden (II, onder 3 lid a), onder toepassing
van tevoren vastgestelde en objectieve criteria die in overleg met die organisaties
worden vastgesteld.

36      Vertaling Trb.  1979, 50; Stb. 1988,414. Zie voor de behandeling tijdens de Conference: ILC, Record

of Proceedings,  1978, pag. 28/10-28/15.
37     De voorzieningen van deze Convention hebben aldus deels betrekking op de onderwerpen waarvoor

Nederland, waar het art. 6 lid 1 van het ESH betrof, tot voor kort cen voorbehoud maakte met het

oog op het onderhandelingsmodel zoals dat tot de totstandkoming van het Protocol voor ambtenaren

gold. De regering was van opvatting dat C  151 weI geratificeerd kon worden omdat de zojuist onder
'c' weergegeven maatregelen anders dan art. 6 lid 1 ESH strekken tot'participation in the determinati-
on'. De regering legde het begrip'participation' aldus uit, datingevolge art 7 C.  151 geen tweezijdig-
heid bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden noodzakelijk is (Zie TK 1986-1987, 18265 (R 1245),
nr.  8 pag. 1). Inmiddels lijkt de vraag of deze nogal geforceerd ogende, beperkte uitleg van het begrip
participation overeenkomt met de case-law van de ILO ILC, Committee of Experts,  1991,  pag. 495
en 496.

38      Vertaling, Trb.  1981,242.  Zie  ook TK 17635,  nr.  1.
39       Zie ook ILC Record ofProceedings,  1981, pag. 22/6. Eveneens ILC Record of Proceedings,  1980,

pag. 44/9. Zie ook General Survey 1994, pag. 3 en pag. 111.
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Zoals gesteld: de freedom of association en collective bargaining zijn essentiele
normen in het internationale collectieve arbeidsrecht. De kern daarvan is neergelegd
in de Conv. 87 en 98 die in de navolgende paragrafen aan de orde komen. Opvallend
is, dat van de 175 landen die nu lid zijn van de ILO 109 Conv. 87 (freedom of associ-
ation) hebben geratificeerd, terwijl 123 staten Conv. 98 (freedom of collective bargai-
ning) ratificeerden.40 Pas onlangs heeft Nederland zich geschaard in de rijen van
ondertekenaars van Conv. 98, tezamen o.a. met een groot aantal 'nieuwe' staten van
de voormalige USSR.41

6.3 Introductie Convention 87 en 98

Op initiatief van twee belangrijke organisaties in de internationale vakbeweging, de
World Federation of Trade Unions en de American Federation of Labor, werd vlak
na de Tweede Wereldoorlog het probleem van de vakbondsrechten onder de aandacht
van de VN gebracht. De United Nations Economic and Social Council verzocht
vervolgens de ILO deze kwestie op de agenda te zetten.42 Zulks geschiedde in de
Conference van 1947.43 Op voorstel van het Conference-committee besloot de
Conference, dat de vakbondsrechten in een aantal aspecten werden onderscheiden,
te  weten:
-      the freedom of association en the protection of the right to organise, waarvan

werd voorgesteld, dat daaromtrent tijdens de volgende Conference een of meer
concept-Conventions zouden worden geagendeerd;

- voorts zouden met name de kwesties van het right to organise en bargain
collectively, collective agreements, conciliation and arbitration de volgende
Conference voor eerste discussie op de agenda van diezelfde Conference geplaatst
worden.44

Vervolgens werd Convention 87 tijdens de Conference van 1948 aanvaard; zij 'should
be considered only as the first stage in the programme of international regulation of
trade-union rights:45

40 General Survey 1994, pag. 6. Ontwikkelingslanden lijken overigens eerder geneigd Conv. 98 te
ratificeren  dan Conv.  87. Zie daarvoor Appendix IV, General Survey  1994 waar de ratificaties van
beide Conventions in kaart zijn gebracht. De oorzaak daarvoor is wellicht dat in ontwikkelingslanden
eerder de freedom ofcollective bargaining wordt verwezenlijkt dan de vrijheid van organisatie. Denk
bv. aan de voormalige staatssocialistische landen. De gedachte zou zich kunnen lenen voor nader
onderzoek.

41 General Survey 1994, pag. 133-134.
42     De tekst van de memoranda is in een appendix opgenomen bij: ILC, 30th Session, Gendve, Report

VII, Freedom of Association and Industrial Relations, Geneve,  1947, pag.  136 e.v.; Zie ook voor
een overzicht: International Labour Review, Vol. IVIII-no. 5, pag. 576-578.

43    Zie ILC, 30th Session, Record of Proceedings, Appendix X, Geneve 1948, pag. 566-567.
44     Zie ILC, Record ofProceedings, 1947, pag. 319 en Appendix X, Freedom ofAssociation, pag. 561-

578.

45 ILO, International Labour Review, Vol. LVIII, 1948, nr. 5 pag. 581; zie ook ILC, 3lst Session,
Provisional Record,  nr.  25.
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Conv. 87 ziet er vooral op dat de staat de fundamentele garanties biedt aan organisa-
ties van werkgevers en werknemers om te kunnen bestaan en functioneren en geeft
aan individuen het recht om organisaties op te richten en er lid van te zijn.46

Convention 98 werd aanvaard tijdens de Conference van 1949. Deze Convention ziet

op de uitoefening van de freedom of association met name middels enerzijds het
verbod van discriminatie van vakbondsfunctionarissen en anderzijds via het gebieden
van de staten om maatregelen te nemen ter bevordering van collectiefonderhandelen.

in de volgende paragrafen wordt meer uitgebreid de inhoud van Convention 87

geschetst, voorzover relevant voor dit proefschrift. Daarna volgt een korte uiteenzetting
inzake Convention 98 en belangrijke case-law van C. 98. Daarna komt de case-law
van C. 87 aan de orde en vervolgens de beoordeling ervan in het licht van verdragen-
interpretatierecht.

6.3.1    Convention 87,  Freedom  of Association
47

Convention 87 betreft met name vrijheden, die bonden (maar ook van werkgeversorga-
nisaties) toekomen om hun organisatie in onafhankelijkheid in te richten. Ik laat de
belangrijkste elementen van de Convention48 kort de revue passeren.

In art. 2 wordt vastgelegd dat werkgevers en werknemers, zonder enig onderscheid,
het recht hebben om hun organisaties op te richten, en zich aan te sluiten bij een

organisatie van hun keuze. Vervolgens bepaalt art. 3, dat die organisaties het recht
hebben om hun eigen (interne) regels te stellen, hun vertegenwoordigers te verkiezen,
hun administratie en activiteiten te organiseren en hun programma's te formuleren

(art.  3  lid   1).
Overheden dienen zich te onthouden van iedere inbreuk die de uitoefening van deze
rechten zou belemmeren of beperken (art. 3 lid 2).
Ik geef de letterlijke Engelse tekst van art. 3 weer vanwege het belang daarvan in
de verdere opbouw van dit hoofdstuk:

1 Workers' and employers' organisations shall have the right to draw up their constitutions and rules,
to elect their representatives in full freedom, to organise their administration and activities and to
formulate their programmes.

2      The public authorities shall refrain from any interference which would restrict this right or impede
the lawfull exercise thereof.

Ingevolge art. 5 hebben werkgevers- en werknemersorganisaties het recht om (ook
internationale) (con)federaties op te richten of er lid van te worden. Nationale wetten

46 Vgl. International Labour Review, Vol. LVIII,  nr.  5   1948,  pag.  581.
47     Date of coming into force 4 juli 1950; Wet 8 12.1949, Stb. J 538, alwaar ook de Nederlandse tekst;

in werking voor Nederland 7 maart 1951. Zie hierover ook P. Hoefer-Van Dongen, Conventie Nr.
87 van de ILO en de vrijheid van vakvereniging in Nederland, SMA 1973, pag 660-670 en 753-765.

48   Zie over deze Convention Valticos, International Labour Law, a.w., pag. 81-86; Valticos en von

Potobsky, International Labour Law, a.w.,  pag. 94-99; General Survey  1983, pag. 1-83; Digest 1985
pag. 1-83. Voorts: General Survey  1994 , pag. 13-106.
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en regels kunnen bepalen in welke mate de krijgsmacht en de politie het recht op
Association toekomt (art. 9). Art. 11 bepaalt dat de staten de uitoefening van het Right
of Association moeten beschermen.

6.4 Convention 98, Right to Organise and Collective Bargaining49

Voor een goed begrip van inhoud en samenhang van de Conv. 87 en 98 is het
praktisch nu eerst de inhoud van Conv. 98 weer te geven alvorens over te gaan tot
de behandeling van de case-law van Conv. 87.

De kern van C. 98 is art. 4 dat luidt:

'Measures appropriate to national conditions shall be taken, where necessary, to encourage and promote
the full development and utilisation of machinery for voluntary negotiation between employers or em-

ployers' organisations and workers' organisations, with a view to the regulation of terms and conditions

by means of collective agreements.'

De nationale staten verplichten zich dus om maatregelen te nemen om (vrijwillig)
collectiefonderhandelen volledig tot ontwikkeling te brengen. Het is niet op voorhand

duidelijk wat in de Convention bedoeld wordt met 'where necessary'; wordt de
betrokken staat de vrijheid gegeven zelf te beoordelen ofhet bevorderen van collectief
onderhandelen 'noodzakelijk' is? De (ook m.i. aanvaardbare) uitleg luidt, dat er
objectief bezien moet worden of maatregelen terzake nodig zijn. Een amendement,
inhoudende dat toegevoegd zou worden 'and practicable' werd in dat licht verworpen
omdat die toevoeging de garanties van art. 4 zou verminderen. 50

Art. 2 verbiedt 'acts of interference' van organisaties van werkgevers en werknemers

ten opzichte van elkaar. De staat dient daarvoor zorg te dragen. Onder dit artikel wordt
door het Committee of Experts tevens de eis begrepen, dat vakbonden onafhankelijk
dienen te zijn van de werkgever(sorganisatie). Te denken valt aan de situatie dat de
werkgever de werknemersorganisatie financieel steunt teneinde op die organisatie
invloed te kunnen uitoefenen. 5I

Nederland heeft de ratificatie van C. 98 (en ook van C. 154) lange tijd aangehouden,
omdat het meende niet aan de bepalingen ervan te voldoen.S2 Deze overweging werd

49 Vet·taling huidige tekst Trb. 1972,105; zie ook Valticos en von Potobsky, International Labour Law,
a.w., pag. 99-100.

50   ILC 1947, Appendix VII, Industrial Relations, pag. 470 en 471
51 General Survey   1983,  pag.  93  en  94.
52     In Handelingen TK 1950-1951, Bijlagen, nr  2053, nr. 1-2, pag. 2, ontraadde hetkabinethet Verdrag

te ratificeren. Het argument daarvoor was dat alsdan alle vakbonden en vakbondsleden gelijkelijk
beschermdzouden moeten worden tegen anti-vakbonds-discriminatic (art.  1 C 98). Dit werd ongewen-
St geacht omdat dan die bescherming ook verleend zou moeten worden aan vakorganisaties met een
'destructieve' houding(de EVC dus, WP). Overigens meende hetcabinet dathet'rechtzich te organi-
seren en collectief te onderhandelen reeds sinds jaren aanvaard en algemeen erkend'  is. Vgl. ook
Committee of Experts, General Survey  1983,  pag   130, waar als argument voor niet-ratificatie  doot
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helemaal van groot belang vanaf het moment dat Nederland zich op het standpunt
stelde dat C. 87 niet tot aanpassing van wetgeving ten aanzien van de arbeidsver-

houdingen noopte, maar dat zulks wel het geval zou zijn geweest als C. 98 was gera-
tificeerd (zie hierna par. 6.5.1 e.v.).

6.4.1     Case-law  Convention  98

Art. 2 C. 98 heeft geleid tot een omvangrijke jurisprudentie, waarin de bescherming
van bonden en hun functionarissen centraal staat. Voor het onderwerp van dit
proefschrift is ze niet van belang.

53

Essentieler zijn de grenzen die de case-law stelt inzake de Promotion of Collective
Bargaining (art. 4 C. 98).

6.4.2    Case-law C. 98 engren-en vantwerheidsingrijpen ineollectieveonderhandelin-
gen

In de hierna volgende paragrafen zal de case-law behandeld worden op basis van art.
3 van C. 87. De case-law inzake art. 4 C. 98 ten aanzien van de grenzen van
overheidsingrijpen vertoont dezelfde lijnen. Ze komt erop neer, dat de publieke
economische politiek gericht mag zijn op economisch herstel, maar dat beperkingen
in de vrijheid van collectief onderhandelen alleen kunnen worden toegepast als een
exceptionele maatregel en slechts met een noodzakelijke reikwijdte; niet langer dan
voor een redelijke termijn en vergezeld van garanties voor de verzekering van de
levensstandaard van werknemers, in het bijzonder van diegenen die er het meest door

54

getroffen ('in particular .. effected') worden, zoals mensen met een laag inkomen.

Overheidsingrijpen in cao's is dus slechts toegestaan in extreme omstandigheden.

Het Committee ofExperts formuleert voorts niettemin dat ingrijpen mogelijk is, indien
cao-bepalingennietovereenstemmen metminimum-standaarden dieinhetarbeidsrecht
zijn geformuleerd dan wel op puur formele gronden.

55

Anderzijds heeft de staat evenzeer de bevoegdheid cao-partijen erop te wijzen dat zij
de cao-bepalingen niet wenselijk acht op sociale dan wel economische gronden. In

Nederland wordtaangevoerd hetoverlegmodel voor overheidspersoneel, datniet voldeed aan de ILO-
interpretatie van art. 6. Zie par. 6.2 van dit hoofdstuk. Na met name de wijziging van artt. 10 en
11 WAGGS meent het kabinet dat C. 98 (en ook C. 151, die globaal dezelfde inhoud heeft als C.
98) inmiddels geratificeerd kan worden, zie Staten-Generaal, 1993-1994, 23473, nrs. 94 en 1, pag.
4 en 5.

53 Zie General Survey 1994, pag. 93-101.
54 Zie onlangs nog: General Survey  1994, pag. 115-116; voordien: Digest  1985, pag   117; ook General

Survey 1983, pag. 103-104. De toevoeging'in particularthose who are likely to be the most affected',
is voor het eerst in 1994 aan te treffen.

55 General Survey 1983 , pag. 102.
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dat geval staat haar echter slechts het middel van de overtuiging ter beschikking, en
dient de uiteindelijke beslissing de cao in werking te doen treden aan cao-partijen
blijven.56 Ook is de overheid bevoegd het in werking treden van een cao enige tijd
aan te houden om te (doen) onderzoeken ofde cao sociale en/ofeconomische belangen
schaadt. Ook dan dienen cao-partijen echter zelf over het uiteindelijke in werking
treden te beslissen.
Een  voorschrift dat bepaalt dat werkgevers binnen 105 dagen moeten reageren  op
voorstellen van werknemersorganisaties en binnen 6 maanden een cao moeten afsluiten
acht het Freedom of Association Committee evenzeer in strijd met art. 4 C. 98. Zulks
niet vanwege een eventueel onrechtmatig ingrijpen in de vrijheid van cao-partijen,
maar omdat de genoemde periodes te lang zijn om van promotie van de vrijheid van
onderhandelen te kunnen spreken. 57

Ten aanzien van ambtenaren en de onderhandelingsvrijheid van hun organisaties neemt
het Committee of Experts een terughoudender standpunt in dan ten aanzien van de
marktsector. Het meent, dat de Overheid tegen de achtergrond van C. 151 gerechtigd
is de 'budgetary package' vast te stellen, waarbinnen partijen kunnen onderhandelen,
terwijl tevens 'standard-setting clauses' mogen worden bepaald. Niettemin moeten
vakbonden de gelegenheid hebben 'to participate fully and meaningfully.

i 58

In de par. 6.6.2.5 zal ik terugkomen op de interpretatie van art. 4 van C. 98 door het
Committee of Experts ten aanzien van overheidsingrijpen in de vrijheid van collectief
onderhandelen.

6.5 Nederland en Convention 87, introductie59

De meeste bepalingen van C. 87 betreffen garanties door de overheid van het recht
op vrije vakvereniging. In de case-law van deze Convention betreft het dan ook vaak
schendingen waarbij buitengewoon primaire vakbondsrechten aan de orde zijn. Zo
gaat het om het recht op veiligheid, het recht om verschoond te blijven van aanvallen
op de fysieke persoonlijkheid, van arrest, gedwongen ballingschap en verdwijning.60
Maar ook grondrechtelijke kwesties als de vrijheid van vergadering, de vrijheid van
meningsuiting en expressie en bescherming van eigendommen van vakbonden.6' Het
zijn steeds (buitengewoon) ernstige kwesties met een (hoog) Amnesty-International-
gehalte.

56       Digest  1985,  pag.   117-119.
57      Digest 1985 , pag. 109.
58 General Survey 1994, pag. 117.
59     Zie voor een kort, schematisch overzicht ook: SER, Advies arbeidsvoorwaardenvorming in de g+g-

sector, a.w., bijlage 6, pag. 89-101.
60 Vgl. Digest 1985, pag. 18-20.
61 Vgl. Digest 1985

, pag. 21-23.
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6.5.1  Art. 3 lid 1 en lid 2 Convention 87

Voor hoogontwikkelde rechtsstaten als de onze zijn de verdergaande rechten, die het
Committee of Experts en het Freedom of Association Committee (CFA) met name
besloten achten in art. 3 lid 1 en lid 2, van groter belang. In case-law die betrekking
had op de Nederlandse situatie is er onder meer het recht op (in beginsel) onbelem-
merd collectief onderhandelen uit afgeleid. In de nu volgende paragrafen komt die
case-law met betrekking tot de Nederlandse situatie uitgebreid aan de orde. Ik geef
de kern weer van de case-law en zal in de weergave ook materiaal verwerken van
correspondentie tussen de regering, de ILO en de betrokken werkgevers- en werkne-
mersorganisaties.

6.5.2  Loonmaatregelen, uitleg art. 3 Convention 812

In   1977 komt Nederland  voor de eerste  keer in kritische  zin  aan  de  orde  bij   het
Committee ofExperts van de ILO in verband met de twee opeenvolgende loonmaatre-

gelen (zie par. 5.2.4) van de Nederlandse regering in 1976. In het kader van de
rapportage over de stand van zaken met betrekking tot geratificeerde Conventies
berichtte de FNV van oordeel te zijn, dat art. 3 van C. 87 geschonden was omdat de

vrijheid van onderhandelen door de loonmaatregelen werd beperkt. Deze vrijheid zou
rechtstreeks voortvloeien uit het genoemde art. 3.
In haar briefl verwees de FNV daarbij naar de interpretatie van art. 3 lid 1 van
Conv. 87 zoals die reeds langer door het Committee of Experts werd gegeven.64

'With regard to activities which have an occupational character or are closely connected with the furtherance
of the social and economic interests of workers and employers, there are certain restrictions which merit
specialconsideration, namelythose concemingcollectivebargaining(which will beexamined inthe relevant
chapte,65), the right to strike and political activities'.

De regering stelde zich op het standpunt dat (de wel geratificeerde) C. 87 niet
geschonden was, omdat die niet de vrijheid van onderhandelen betreft.66 Die was

volgens haar verankerd in (de door Nederland niet geratificeerde) C. 98. Indien er
toch al sprake zou kunnen zijn van een kwestie inzake C. 87, meende zij dat de

62 ILC, Committee of Experts  1977, pag.  155 en  156.
63       Brief  FNV  aan de Directeur Generaal   van  de  ILO  d.d. 6.12.1976, kenmerk 179/212/227,  naar

aanleiding van de Nederlandse rapportage over de toepassing van Convention 87 in de periode van
1.7.1974 tot 30.6.1976.

64 General Survey  1973,  par.   106.

65      Te weten par.  169, dat een onderdeel vormt van de behandeling van de freedom ofcollective bargai-
ning

66 Zij verwijst daarbij naar het rapport van het Committee on Freedom of Employers' and Workers'
Organisations, aanvaard tijdens de  131 ste zitting van  de Raad van Beheer van de ILO, maart  1956,
waarin  in de paragrafen 179-225 een opsomming wordt gegeven van de betekenis van het woord
activities, zonder dat daar de freedom ofcollective bargaining wordt vermeld Intern meldt de Direc-
teur Intemationale zaken dan ook dat de klacht van de FNV 'op een misverstand berust' (brief d.d
17 december 1976 aan de Minister (DIZASA-4194 CH/LC).
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inbreuk gemaakt was die gelegitimeerd werd door de moeilijke economische situatie,
de beperkte duur ervan (6 maanden), die vervolgens voor eenzelfde periode was ver-
lengd na het mislukken van besprekingen over een centraal akkoord. Voorts waren
het (ook) maatregelen die in zekere mate voorzagen in koopkrachthandhaving voor
werknemers.
Daarbij nog gaf de regering als haar oordeel te kennen dat ook al zou Nederland C.
98 geratificeerd hebben, de loonmaatregelen niet in strijd waren met art. 4 van die
Convention op dezelfde gronden als waarom ze naar haar oordeel evenmin in strijd
waren met C. 87.

In zijn uitspraak stelde het Committee of Experts een trend, die tot op heden gevolgd
wordt en die steeds aan oordelen over hetzij de geleide loonpolitiek, hetzij die inzake
de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming in de G&G-sector, ten grondslag is blijven
liggen.
Het Committee overwoog dat art. 3 van de Convention onder meer het recht geeft
aan vakbonden om hun activiteiten te organiseren. Collectief onderhandelen is een
belangrijk onderdeel van die activiteiten ter bescherming van de belangen van hun
leden. Het verwees vervolgens naar een passage inzake collectief onderhandelen als
een van de hoofdonderwerpen om de Freedom of Association te garanderen in de
'travaux preparatoires':

'One of the main objects of the garantee of freedom of association is to enable employers and workers
to combine  to form associations independent of the public authorities and capable of determining wages

and other conditions of employment by means of freely concluded collective agreements.
,67

Het Committee meende, dat derhalve ingevolge art. 3 lid 2 van C. 87 de overheid

gehouden is zich te onthouden van beperking ofbelemmering van het recht op vrijelijk
collectief onderhandelen (het beginsel van non-interference).
Naar het oordeel van het Committee zag C. 98 op positieve actie ten aanzien van de

vrijheid van (vrijwillig) onderhandelen. Het Committee ging bij deze uitleg van art.
3  Conv. 87 verder  dan de uitleg  die  nog  in   1956  van het begrip 'activities'  was
gegeven door het CFA, te weten dat het zag op interne bezigheden van de vakbonden
en niet op activiteiten als collective bargaining.68 Een uitdrukkelijke motivering voor
deze her-interpretatie van het begrip 'activities' werd niet gegeven. Het Committee
gaf als argument,  dat het right to organise gefrustreerd zou worden als het niet tevens
het recht op collective bargaining zou inhouden.

Naar het oordeel  van het Committee betekenden de loonmaatregelen van 1976 zowel

een inbreuk op C. 87 alsook op (de niet door Nederland geratificeerde) C. 98.
Dergelijke inbreuken kunnen onder omstandigheden rechtmatig zijn in de context van

67       Report VII, Freedom of Association and Industrial Relations, 30th Session ILC, Geneve  1947, pag.

52. Het kopje van de paragraaf luidt: 'Protection ofthe Right to Organise and tot Bargain Collectivily'
(ibidem). Zie ook General Survey 1983, pag. 78.

68    Zie het in voetnoot 56 aangehaalde rapport van het Committee on Freedom of Employers' and
Workers' Organisations,  13 I ste zitting van de Raad van Bestuur van de ILO,  1956, par. 179-225.
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een politiek van economische stabilisatie. Ze kunnen dan echter slechts worden
opgelegd als een exceptionele maatregel met een noodzakelijke draagwijdte zonder
dat een redelijke periode wordt overschreden. Voorts moeten die maatregelen gepaard
gaan met adequate garanties voor de bescherming van de levensstandaard van
werknemers.
In casu waren de maatregelen naar het oordeel van het Committee genomen tegen
de achtergrond van een hoge inflatie en een moeilijke werkgelegenheidssituatie;
bovendien waren ze kort van duut9 en voorzagen in koopkrachtbehoud voor werkne-
mers. Voorts was inmiddels de vrijheid van onderhandelen hersteld. Daarom meende
het Committee dat de beide loonmaatregelen 'permissible' waren.

In de daarop volgende jaren echter werden de telkenmale getroffen loonmaatregelen
wel als een inbreuk op de vrijheid van onderhandelen beschouwd en verzocht het
Committee of Experts de Nederlandse regering  de  Wet op de Loonvorming zodanig
aan te passen, dat ingrijpen alleen mogelijk was in exceptionele omstandigheden, voor
een beperkte duur en onder bescherming van de levensstandaard van werknemers. Het
argument daarvoor was dat er -gelet op de voortduring van de maatregelen- geen
sprake was van 'exceptionele maatregelen'.70

De Nederlandse regering liet tijdens de Conference in 1983 doorschemeren dat ze de
discussies met het Committee of Experts uiteindelijk niet bevredigend achtte. Ze
wenste begrip voor de Nederlandse situatie. Door de automatische koppeling immers
aan de marktontwikkeling van uitkeringen en G&G- en overheidssalarissen was zonder
overheidsingrijpen een beheerste ontwikkeling onmogelijk. Zeker in tijden van reces-
sie, waarin loonsverbeteringen in de marktsector ongewenst doorwerkten, waren
loonmaatregelen naar haar oordeel gelegitimeerd. Een direct contacts mission zou
wellicht kunnen bijdragen tot begrip bij het Committee of Experts en het Conference
Committee.
De regering zou 'consider any advise given'.71 Inmiddels was de grondslag waarop
de loonmaatregelen werden genomen, art. 10 van de WL, nog steeds niet aangepast.

69    De FNV had in haar brief echter gewezen op het feit dat ook in de aan 1976 voorafgaande jaren
steeds loonmaatregelen van toepassing waren. Zie pag. 2 van de eerder aangehaaide brief.

70 ILC, Provisional Record  1980, pag.  37/40 en 41 ; ILC, Committee ofExperts  1981, pag.  114 en  115;
ILC, Committee of Experts 1983, pag. 130 en 140; ILC, Record Proceedings, 1983, pag. 31/31-34.

71 ILC, Provisional Records  1983, pag. 31/32. De gedachte min een mission mocht, aldus de regerings-
vertegenwoordiger, niet opgevat worden als een poging 'to sweep everything under the carpet'.
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6.5.3    1984 Tijdelijke Wet Arbeidsvoorwaarden Collectieve Sector (TWACS):11 einde
geleide loonpolitiek: het rapport van de Commissie Windmuller73

Voor het onderwerp van deze studie, de vrijheid van collectief onderhandelen in de
G&G-sector, is het in januari 1984 gereedgekomen rapport van de Commissie
Windmuller van doorslaggevende betekenis geweest.
Tot het zenden van de direct contacts mission van J.P. Windmuller c.s. werd tijdens
de Conference van 1983 met instemming van de Nederlandse regering besloten.74

De Amerikaanse hoogleraar Windmuller werd aangezocht om de commissie voor te
zitten vanwege zijn grote kennis van de Nederlandse arbeidsverhoudingen.7S In de

commissie had voorts nog zitting mevr. Jane Hodges van het bureau van de ILO. De

opdracht van de commissie was enerzijds onderzoek naar de Verdragsconformiteit
van de loonmaatregelen en anderzijds naar die van de TWACS. Dat laatste had als

achtergrond  dat  de  FNV  in 1983 naast de loonmaatregelen,   voor het eerst  ook  de
arbeidsvoorwaardenontwikkeling in de G&G-sector tot een substantieel onderwerp

van 'opmerkingen' had gemaakt bij het Committee of Experts.
76

Zeer opvallend is dat het rapport van prof. Windmuller integraal gepubliceerd werd
als bijlage bij het Report of the Committee of Experts van 1984, een voor het
Committee zeerongebruikelijkehandelwijze, die vermoedelijk verklaardmoet worden
uit de betekenis, die het Committee toekent aan het rapport voor de arbeidsverhoudin-

gen in de gerndustrialiseerde landen. Voorts was (en is) een gedachte in Nederlandse
regeringskringen dat een dergelijke uitgebreide weergave te maken had met het feit,

dat op die wijze ook eens een Westers land voluit in de beklaagdenbank terecht kwam.

Doorgaans zitten daar voor C. 87 ontwikkelingslanden, die er vervolgens over klagen
steeds 'de klos' te zijn. In ILO-kring wordt die gedachte natuurlijk betwist.

Tijdens de missie die plaatsvond van 8 tot en met 14 januari 1984, sprak de Commis-
sie met zeer veel betrokkenen, waaronder Minister De Koning, de DG van het
departement, mr. A.B. Raven en vertegenwoordigers van centrales en vakbonden,

72 1LC, Committee of Experts  1984,  pag.  149 en 150. Naast de  in de tckst weer te geven bevindingen
van het Committee ten aanzien van de TWACS, was door de regering gerapporteerd, dat men doende

was de Wet op de Loonvorming in overeenstemming te brengen met de normen van C. 87. Het

rapport van de Commissie Windmuller is opgenomen als bijlage van het Report van 1984. De
TWACS zelf is behandeld in Hfst. 5 van dit boek.

73     Bijlage ILC, Committee of Experts 1984, pag. 3-19, verder te noemen het 'Rapport Windmuller'
Zie hierover L. Betten, Regering overstag na de ILO missie, SMA 1985, pag. 489-495; A. Panker,
L'intervention des autorites publiques dans la fixation des salaires et les normes de l'OIT, in M. Vra-
nken (Red.), Arbeidsrecht en flexibiliteit, Antwerpen 1985, pag. 7-20; zie ook W J.P.M.  Fase, in
Economische ordeen beleid, Twintigjarensociaal-economischbeleid, Deventer/'s-Gravenhage, 1985,
de 'De Pous-bundel', pag 85-104; Jacobs, Het recht op collectiefonderhandelen, a.w., pag. 315-317.

74 ILC, Provisional Records 1983, 31/31-33.
75    Zie J.P. Windmuller, C. de Galan, A.F. van Zweeden, Arbeidsverhoudingen in Nederland, Utrecht,

7e  druk  1990; de (eerste) Amerikaanse druk van de hand van alleen Windmuller verscheen  in  1969

in Ithaca onder de titel Labour Relations in the Netherlands. De eerste druk in Nederland in 1970.
Vanaf de tweede, Nederlandse druk traden Nederlandse bewerkers op.

76       Brief FNV  aan de Directeur-Generaal  van  de  ILO d.d. 31.5.1983, kenmerk 127/179/118.
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alsmede met de voorzitter van de SER en leden van de vaste Kamer-commissie voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.77

Het rapportbegint met eenknappe, bondige weergave van de Nederlandse loonpolitiek
sinds de Tweede Wereldoorlog en de alsdan recente ontwikkelingen (zie ook par. 5.2
van dit boek).78

Interessant zijn de overwegingen van prof. Windmuller ten aanzien van de ontvanke-
lijkheid van de tegen de TWACS ingebrachte bezwaren op basis van C. 87. De
Nederlandse regering stelde zich (opnieuw) op het standpunt dat de Freedom of
Collective Bargaining niet gegarandeerd werd door C.  87.79
Prof. Windmuller verwees voor zijn opvatting naar het onderscheid dat het Committee
of Experts reeds  in 1977 maakte ten aanzien  van  de  C.     87  en 98, zoals  ik  dat
hierboven al weergaf. Hij vervolgde met de opvatting dat C. 87 'meaningless' zou
zijn zonder het recht op free collective bargaining. Hij verwees naar het Committee
of Experts als een 'onafhankelijk' en 'quasi-juridical body',

'whose interpretation of the perhaps not allways perfectly clear language of Conventions (which did after
all emerge from a process of compromises between many different interests) was entitled to be regarded
as the best available opinion. ,80

Hij vermeldde voorts, dat de vrijheid van collectief onderhandelen ook naar het
oordeel van het Committee niet onbeperkt was, omdat staten in extreme gevallen toch
konden ingrijpen.81

Ten aanzien van de loonmaatregelen stelde de regering dat het beginsel van vrijheid
van onderhandelen niet alle andere vermocht te overschaduwen. Door de loonmaatre-
gelen konden immers andere belangrijke doelen van overheidsbeleid, te weten een
eerlijke inkomensverdeling82 en het verbeteren van de werkgelegenheidssituatie,83
worden bereikt. De regering meende dat art. 4 van C. 98 geen 'absoluut recht op
collectief onderhandelen' garandeert. Ze wees in dat verband op bv. C.  122, die de
overheid verplicht tot het bevorderen van voldoende werkgelegenheid. 84

77 Rapport Windmuller pag. 3 en 4.
78 Rapport Windmuller pag. 5-12.
79     Zie ook de brief van de regering aan de Directeur Generaal van de ILO d.d. 13.2.1984, kenmerk

DIZ/ISA/84/0351.
80 Rapport Windmuller, pag. 7.
81 Rapport Windmuller, pag. 7 en 8.
82   De regering doelde hier enerzijds op de inmiddels verlaten gedachten over een Raamwet Inko-

mensvorming en anderzijds op de aftopping van de prijscompensatie zoals die gold in vele loonmaat-
regelen: boven een bepaald inkomen mocht die niet gecompenseerd worden. Zie hierover par. 5.1,
zie ook Rapport Windmuller pag. 9.

83 Rapport Windmuller pag. 12.
84 Zie interne gespreksnotitie Ministerievan Socialc Zaken en Werkgelegenheid, nr. 4324, tervoorberei-

ding van het gesprek van de Regering met de Commissie Windmuller.
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Tijdens de missie van prof. Windmuller was in de G&G-sector de kern van de
TWACS85 art. 4, dat bepaalde dat de Minister regels kon stellen ten aanzien van de
arbeidsvoorwaarden van aangewezen werkgevers. Het complement van art. 4 was art.
9, dat bepaalde dat arbeidsvoorwaarden in strijd met de regels van art. 4 nietig waren;
in de plaats daarvan traden arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de krachtens
art. 4 gestelde regels (zie hierover uitgebreider par. 5.4.3.2 e.v.).

Ten overstaan van prof. Windmuller stelde de regering als hoofdargument voor haar
bevoegdheden ex art. 4 TWACS, dat niet-ingrijpen zou kunnen leiden tot uitgaven
die ze zich niet kon permitteren:6 voor diensten waarvan de overheid van oordeel

was (en is) dat zij essentieel zijn uit een oogpunt van publiek belang. Die kostenop-
drijving zou vooral het gevolg kunnen zijn van het ontbreken van een echte counter-

vailing power aan werkgeverskant in een G&G-sector, waarvan de arbeidskosten een
zeer grote component in het geheel der kosten vormen. Omdat vervolgens de G&G-
sector veel werkgelegenheid biedt, zou ook uit werkgelegenheidsoogpunt vermindering
van de hoeveelheid diensten als gevolg van hogere arbeidskosten een ernstige
consequentie zijn van het vrijlaten van de loonvorming in de sector. 87

Werkgevers- en werknemersorganisaties stelden zich wat betreft de G&G-sector

tegenover prof. Windmuller op het standpunt, dat overheidsingrijpen noch wenselijk
noch noodzakelijk was. De overheid kon er naar hun oordeel mee volstaan, de
betrokken sectoren een budget ter beschikking te stellen, waaruit -in vrijheid en
'verantwoordelijkheid'-88 de arbeidsvoorwaarden geregeld konden worden.89 De

NZR o.a. wees erop dat zij als werkgeversorgansatie in het ziekenhuiswezen telkenma-
le toonde in staat te zijn verantwoorde cao's af te sluiten, die evenwel voortdurend

getroffen werden door maatregelen krachtens de TWACS.90

De conclusies van prof. Windmuller ten aanzien van de ontwikkelingen in de
marktsector waren dat de loonmaatregelen in strijd waren met C. 87, maar dat de in
het parlement inmiddels aanhangige wijzigingen van de Wet op de Loonvorming in
de lijn lagen van C. 87 ('substantially closer conformity').91
Ten aanzien van de G&G-sector meende hij, dat de zijns inziens door C. 87 gegaran-
deerde vrijheid van onderhandelen vanaf medio '79 tot dan toe (via tijdelijke wetten)
steeds geschonden werd. Er was in die sector geen sprake van acute, bijzondere
omstandigheden die ingrijpen rechtvaardigden.
Hij meende echter enerzijds dat de betrokken vakbeweging en werkgevers zich altijd
verantwoordelijkhadden opgesteld inzake de noden van de nationale economie. Ander-

zijds bleek ook bij de regering de wens tot Verdrags-comform handelen. Omdat per

85 Rapport Windmuller pag. 12 en 13.
86 Rapport Windmuller, pag. 17.
87 Rapport Windmuller, pag. 14.
88 Rapport Windmuller, pag. 18.
89 Rapport Windmuller, pag. 16-17
90       Gespreksnotitie voor het gesprek  met de Commissie Windmuller op 12.1.1984  van  H.  Kaal van de

NZR. Zie ook Rapport Windmuller, pag   15, dat een soortgelijk beeld geeft ten aanzien van de NS.

91 Rapport Windmuller, pag. 18.
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1  juli   1984 de werkingsduur  van de TWACS afliep, veronderstelde  hij dat onder
92tijdsdruk wellicht een goed compromis tot stand zou kunnen komen.

Al met al werd dus geen der argumenten van de regering ten aanzien (van de
bevoegdheid tot het treffen) van loonmaatregelen en de TWACS zwaargenoeg bevon-
den. Ten aanzien van de marktsector diende, behoudens noodsituaties, de vrijheid van
collectiefonderhandelen zwaardertewegendananderebeleidsoverwegingen. Declaim
van de overheid dat de specifieke situatie van de G&G-sector ingrijpen rechtvaardigde,
werd op gelijke wijze afgedaan. De vrijheid van onderhandelen prevaleerde zo ook
ook boven andere beginselen van sociale politiek.
De direct contacts mission leidde al met al in het geheel niet tot het door de regering
verhoopte begrip voor de specifieke Nederlandse situatie, maar tot een degelijk en
gezaghebbend rapport dat een onverholen negatiefoordeel gafover de uitvoering van
C. 87 in ons land.

De conclusies van het rapport van de Commissie Windmuller werden onverkort
overgenomen door het Committee of Experts.91 De essentie ten aanzien van loon-
maatregelen was, dat de vrijheid van onderhandelen een dermate fundamenteel recht
is, dat -acute noodsituaties daargelaten- noch de objectief bijzondere positie van de
overheid jegens de G&G-sector als (indirecte) financier,94 noch de veronderstelde
zwakte van de werkgevers in de sector, enig ingrijpen in die vrijheid konden legitime-
ren. Die vrijheid is van een dusdanige importantie, dat daarvoor zelfs grote maat-
schappelijke belangen als werkgelegenheid, eerlijke inkomensverdeling en terugdringen
van het financieringstekort van de overheidmoeten wijken. Deoverheidheeft daarvoor
slechts indirecte middelen beschikbaar, zoals belastingheffing-verlagingen etc.

92 Rapport Windmuller pag. 19.
93 ILC, Committee of Experts  1984, pag. 149-150.
94     Zo schreef de Nederlandse overheid tevergeefs:

'It should be kept in mind that complete freedom of bargaining will never exist. In the market sector
employers and workers have to take into account such factors as... profitability... etc... In tile subsi-
dised and contributory sector, however, such natural constraints do not occur, because they are go-
vernment's concern, leaving the employers more prone to give in to workers' demands, for the resul-
ting collective agreement can be presented to the government to foor the bill.' Brief Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, DIZ/ISA/84/0351, d.d. 13.2.1984 aan de Directeur-Generaal van
de ILO.
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6.5.4   Het einde van de TWACS

In 1985 stond de TWACS nog steeds op de agenda van het Committee of Experts.93

Op 27 juni 1984 immers was de TWACS verlengd.
Uit de bewoordingen van het Committee kan worden afgeleid dat men nog niet gerust
is op de toepassing van de standaarden van C. 87 gelet op het ontwerp WAGGS (zie
hoofdstuk 5). Het verzocht de regering hem op de hoogte te houden van de wetgeving
en de toepassing in de praktijk na aanvaarding ervan.
Het punt verscheen ook op de agenda van de Conference. De Nederlandse regering
vroeg toen 'time to demonstrate ... how it intended to deal ... with the issue of
collective bargaining'.  '.. How attractive simple answers might be ..' (bedoeld wordt:
gewoon doorvoeren van de onderhandelingsvrijheid in de sector, WP), op de lange

duur zouden uitgebalanceerde oplossingen het meeste respect verdienen. De Conferen-
ce benadrukte de wenselijkheid van ontwikkelingen die geheel Verdragscomform
zouden zijn.96

Ook binnen de regering bestond inmiddels enige spanning rond de ILO-perikelen.
De Minister van Buitenlandse Zaken voerde op 30 oktober 1984 (ruim een halfjaar
dus na het bezoek van de directcontacts mission van prof. Windmuller en diens

rapport) een gesprek met delegaties van CNV en FNV. Naar aanleiding daarvan

schreefhij een persoonlijke brief aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, waarin hij uiteenzette dat het prestige van Nederland op 'mensenrechten- en

volkenrechtelijk gebied' op het spel stond als in de G&G-sector niet onverkort C. 87
werdgevolgd, en Nederlandniettemin geloofwaardig wilde zijn in kwesties'als schen-
ding van de vakbondsrechten in Suriname, Iran, Oost-Europa.'97 Bovendien had de
FNV binnenskamers laten weten een klacht bij het CFA te zullen indienen als de
regering de regulering in de G&G-sector niet spoedig aan C. 87 zou aanpassen,

98

waardoor het 'schandpaal-effect' nog groter zou worden.
Al met al had de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dus enige haast
met het vervangen  van de TWACS. Niettemin moest in 198699 het Committee  of
Experts met spijt constateren dat de TWACS nogmaals verlengd was, voordat uiteinde-
lijk de WAGGS  op 19 december  1985  door het parlement werd aanvaard.

6.5.5  De Wet Arbeidsvoorwaardenontwikkeling Gepremieerde en Gesubsidieerde
Sector (WAGGS)

De invoering van de WAGGS werd door het Committee of Experts met interesse

genoteerd waarbij -overigens zonder commentaar- van de zijde van het Committee

95 ILC, Committee of Experts 1985, pag 168-170.
96 ILC, Record of Proceedings   1985, pag 30/40-30/43,  in het bijzonder  pag.  41.
97   Brief van 2.11.1984.
98      Briefaan dc Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 21.11.1984 van DIZ/ISA, nr. 84,

Kenmerk ECS/jvb.
99 ILC, Committee of Experts  1986, pag. 167-168.

225



de artt.  10 en  11 WAGGS werden weergegeven. Wel verzocht het op de hoogte te
worden gehouden van de toepassing van de WAGGS in de praktijk. 100

In 1987w' waren de ervaringen met de WAGGS nog maar heel vers en boden nog
geen uitsluitsel over het al dan niet goed functioneren van de wet. De Nederlandse
werkgeverscentrales meenden, net als het CNV, dat de toepassing toch al 'enige zorg'
wekte. Het Committee wenste een nauwgezette evaluatie af te wachten. Tijdens de
Conference'02 van dat jaar was de regeringsvertegenwoordiger verbaasd op het
'matje' te moeten komen in verband met de WAGGS. De Nederlandse werknemers-
vertegenwoordiger wees er bij die gelegenheid op dat de TWACS en de WAGGS
tezamen niet geleid hadden tot vestiging van een adequate levensstandaard voor de
werkers   in de sector. De achterstand zou tussen   de   7   en   31%   op de marktsector
bedragen. De Nederlandse werkgeversvertegenwoordiger toonde een reserve op het
punt van de verdragsconformiteit omdat ruimtevaststellingen maar een beperkte moge-
lijkheid tot vrij onderhandelen gaven. De Conference wachtte nadere informatie over
de toepassing van de WAGGS af.

6.5.6    Complaint  CFA  WAGGS;  de  'stormen'  van  1989

In 1988 ontbreekt Nederland   voor het eerste sinds jaren   in de annalen   van   het
Committee of Experts  en wel doordat de Nederlandse regering de beantwoording van
vragen rond de artt.  10 en  11  WAGGS tot net na de vergaderdata van Committee en
Conference had gerekt.
Daarna volgen echter de stormen van 1989 en weI op drie fronten: naar aanleiding
van een officiele CFA-complaint van FNV, CNV en MHP volgde een oordeel van
het Freedom of Association Committee; eveneens velt het Committee of Experts een
oordeel, waarna de Conference nog volgde!103

6.5.6.1   Het  Committee  of Experts

Het Committee of Experts'04 had toen de beschikking over een vertaalde versie van
het Evaluatie-rapport WAGGS (zie par.  5.5.2.6). Het Committee gaf de hoofdzaken

100  Tijdens de parlementaire behandeling was de WAGGS op cen aantal hoofdpunten aangepast. Zie
daarover uitvoeriger hoofdstuk 5. Aanvankelijk was de opzet dat cao's pas na instemming van SZW
in werking zouden treden. Onder meer op aandringen van de Minister van Buitenlandse Zaken (in
verband met diens belang internationaal geloofwaardig te opereren) volgde de invlechting van de
ultima remedia in art.  10 en  11  WAGGS in plaats daarvan als softere variant. Zie zijn persoonlijke
brief d.d. 26.4.1985 aan de Minister van SZW en het antwoord van die laatste van 31 mei  1985, ken-
merk ABA/WBIA/85/2154.

101 ILC, Committee of Experts  1987, pag. 208-209.
102 ILC, Record of Proceedings  1987, pag. 24/39-24/40.
103  Zie over deze trits ook M.J.A.C. Driessen, De WAGGS in strijd met internationale arbeidsnormen,

SR 1989, pag. 196-201.
104 ILC, Committee of Experts 1989, 196-201.
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van de (toenmalige) WAGGS weer en stelde bovendien door het rapport inzicht te
hebben in de praktijk van de WAGGS.

Op essentiele onderdelen van de WAGGS-constructie vinden de klachten geen gehoor
bij het Committee. Weliswaar oordeelde het met werkgevers en werknemers dat zij
pas laat geconsulteerd werden over de ruimtevaststelling. De rolverdeling op zichzelf
in  de  WAGGS, te weten overleg  met de werkgevers-  en ' inspraak'  van de werkne-
mersorganisaties ontmoette geen bezwaar. Het Committee stelde met tevredenheid
vast dat de regering op het punt van de late consultatie de WAGGS wilde wijzigen.
Ook het feit dat de Minister de ruimte vaststelde, ontmoette geen bezwaar bij het
Committee. Dit aspect was als bezwaar door met name het RCO aangevoerd. Daarmee
werd door het Committee legitiem geacht indirecte sturing van arbeidsvoorwaarden
middels subsidie/budgetvaststelling.

Ook de vertraging waarmee cao-bepalingen in werking konden treden ingevolge art.
7 lid 4 WAGGS (zie par. 5.5.2.1.4, bezwaar van de Minister) achtte het Committee

geen inbreuk op de vrijheid van onderhandelen. Het verwees daarbij naar een uitspraak
(inzake C. 98!), waarin onderzoek naar het effect van overeengekomen cao-bepalingen
door een derde orgaan toelaatbaar werd geacht, mits cao-partijen zelfuiteindelijk over
het in werking treden konden beslissen.'05 In de WAGGS immers beslisten cao-par-
tijen in dezen ook zelf.

Negatief oordeelde het Committee over de ultima remedia. De artt.  10 en 11 WAGGS
dienden te vervallen om de vrijheid van onderhandelen te realiseren. Het Committee
stelde o.a. vast, dat er kennelijk onvoldoende maatregelen waren genomen om de
levensstandaard van de betrokken werknemers te garanderen. Het oordeelde voorts
dat de regering al een bevoegdheid heeft tot ingrijpen in onderhandelingsresultaten

ingevolge art.  10 van de WL ingeval van dringende redenen van nationaal economisch

belang (zie par. 5.2.4)

6.5.6.2  Het Committee on Freedom  of Association
106

De aanbeveling van het Freedom of Association Committee was een nuance anders

gesteld dan die van het Committee of Experts. Het meende dat de regering stappen
moest ondernemen om de WAGGS te amenderen, 'in particular sections 10 and 11'.

Aanleiding was een CFA-complaint van CNV, FNV en MHP.
Het Committee stelde voorop dat een essentie van vrijheid van onderhandelen is, dat
de overheid zich moest onthouden van 'any interference'; wel toelaatbaar achtte het

de ruimtevaststelling door de Minister alsmede -net als het Committee of Experts-
art.  7 WAGGS omdat cao-partijen zelf over het in werking treden van de cao beslis-
sen.'07 De kritiek richtte  zich  op  artt.   10  en  11   WAGGS,  die het onverenigbaar
achtte met de freedom of collective bargaining (behoudens dwingende redenen van

105 General Survey 1983, pag. 102.
106 ILO, Official Bulletin, LXXII, 1989, Series B, no. 2, case 1469, pag. 47-59
107 ILO, Official Bulletin, LXXII, 1989, Series B, no. 2, case 1469, pag. 56.

227



nationaal economisch belang). Het verzocht artt.  10 en 11 WAGGS zo te amenderen,
dat werknemers en werkgevers in de G&G toegestaan wordt 'to negotiate and to
conclude agreements in full freedom in accordance with the principles of freedom
of association'. 108

Daarmee was de aanbeveling van het Freedom ofAssociation Committee naar de letter
genomen iets anders gesteld dan die van het Committee of Experts. In beoogd effect
waren zehetzelfde: deoverheidmag niet ingrijpen inhet cao-onderhandelingsresultaat.
Amenderen van de artt.  10 en  11 WAGGS kwam dan in wezen neer op het vervallen
ervan (zie hierover ook hierna par. 6.5.7). Toen de regering in 1990 aan het Commit-
tee berichtte, dat de gedachte van de afschaffing van artt.  10 en  11 WAGGS serieus
werd overwogen, liet het Committee dan ook van zijn instemming daarmee blij-
ken.109

6.5.6.3 De Conference

Tijdens de Conference in 1989"0 was de WAGGS opnieuw punt van discussie. De
Conference duidde niet exact aan op welk onderdeel de WAGGS in strijd zou zijn
met Conv. 87; verwezen werd naar de conclusies van het Committee of Experts en
men sprak de hoop uit, dat Nederland is staat zou zijn het volgend jaar zijn wetgeving
in overeenstemming gebracht te hebben met de Convention. Tijdens de Conference
van 1991"' werden de noodzakelijk geachte wijzigingen evenmin gepreciseerd.

6.5.6.4 Einde WAGGS en conclusies collectieve arbeidsvoorwaardenvorming in de
G&G-sector

Nadat  in   1990 ten overstaan   van het Committee of Experts als excuus  voor  het
uitblijven van (adviesaanvragen over) wijzigingen in de WAGGS de benoeming van
een nieuwe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was aangevoerd,

112

werd  in 1991 medegedeeld  dat de regering overwoog  art.   10 te wijzigen overeen-
komstig de criteria van de ILO en art. 11 WAGGS af te schaffen. Het Committee
kon 'only note that the Government has not yet introduced any legislation to bring
the WAGGS into conformity with the requirements of the Convention'. 113

108 ILO, Official Bulletin, LXXII, 1989, Series B, no. 2, case 1469, a.w. pag. 57 en 58.
109    Report of the Committee of Freedom of Association, Official Bulletin ILO, Vol. LXXIII, Series B,

no. 3, pag. 7 en 8.
110 ILC, Record of Proceedings 1989, pag. 26/45.
111 ILC, RecordofProceedings 1991, pag. 24/40-50. Tijdens dieConference verklaardede vertegenwoor-

diger het uitblijven gedurende reeds twee jaar van de wijzigingen van de WAGGS  uit het feit dat
wei 8 departementen geconsulteerd moesten worden voordat de adviesaanvrage aan de SER (zie par.
5.5.1) verzonden kon worden. Een overtuigend excuus in deze tijd van diversificatic van communica-
tiemiddelen!

112 ILC, Committee of Experts 1990, pag. 195 en 196.
113 ILC, Committee of Experts  1991, pag. 193-194.
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Pas in 19931 14 kon het Committee of Experts vaststellen, dat het voornemen bestond
het advies van de SER te volgen tot afschaffing van de artt.  10 en  11  WAGGS.  Het

sprak de 'firm hope' uit dat tijdens zijn bijeenkomst in het volgend jaar de artt.  10
en  11 WAGGS zouden zijn afgeschaft.

Ik vat samen wat de conclusies moeten zijn uit de case-law van Committee of Experts,
CFA en Conference Committee:
-    de uitleg van de Committees en Conference van C. 87 impliceert, dat van de

totale ruimte-constructie wel gehandhaafd kon blijven het element van:
- (tijdig) overleg met de sociale partners waarbij met de werkgevers- overleg wordt

gevoerd en de werknemersorganisaties inspraak hebben;
-    de ruimtevaststelling door de Minister;
-    de informatie-verschaffing door de sector over de kosten van cao-wijzigingen;
-       het aanhouden van het in werking treden van nieuwe cao-bepalingen ter beoorde-

ling van de vraag of ze passen binnen de vastgestelde ruimte.
-       niet behouden konden blijven de elementen van de artt.  10 en  11  WAGGS die

naar hun oordeel een ongeoorloofde beperking van de vrijheid van onderhandelen

opleveren.

Kortweg: de vrijheid van collectiefonderhandelen staat niet in de weg aan vaststelling
door de overheid van de budgetten. De overheid is daarbij wel gehouden tot
' consultation'   van de sociale partners.

6.5.7   De Nederlandse regering denkt drie jaar na

Het wekt op het eerste gezicht grote verbazing dat de 'stormen' op drie fronten van
1989 binnen het kader van de ILO uiteindelijk pas per  1.1.1993  tot het verdwijnen
van de ultima remedia uit de WAGGS leidden. Immers Nederland stond zo jarenlang
' internationaal' voor schut.
Relevante data zijn achtereenvolgens:
- ILO-'stormen' waaiden  in juni  1989
-    Verzoek om advies aan de SER 12.3.1991; 115

- SER-advies vastgesteld op 21.2.1992;
- Indiening wetsvoorstel tot schrapping  van  de  artt.   10  en   11   WAGGS  op

23.2.1993;116

Het lijkt mij -een eerste verklarende factor- dat in essentie de angst voor een loonex-
plosie in de G&G-sector ten grondslag lag aan de aarzelingen omtrent te nemen

114 ILC, Committee of Experts 1993, pag. 214-215.

115     Bijlage  1, SER, Advies arbeidsvoorwaardenvorming  in de g+g-sector,  a.w.
116 TK 23025
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stappen in verband met de ILO-'stormen'. Als gevolg daarvan zou het Departement
op constructies, die toch op enigerlei wijze konden voorzien in een 'rem'. 117

Blijkens interne notities van het Departement bestond er bovendien ongeloof -een
tweede verklarende factor- dat Nederland in West-Europa zich als enige land voor
dit probleem gesteld zou zien. De Minister liet eind  1989 dan ook aan de FNV weten
allereerst terzake onderzoek te zullen doen,Ils waarna vervolgens de gebruikelijke
adviesrondes nog zouden volgen. Hij meende dat een en ander zeker niet voor medio
1990 (de volgende ILO-Conference) afgerond zou zijn.
Dat internationaal onderzoek leverde zeer weinig op. Uit een interne SZW-notitie van
begin 1990 blijkt  dat de respons  van de bevraagde regeringen  zeer  laag  was.  'Naar
onze (afd. Internationale Zaken, WP) indruk hangt dit niet zozeer samen met de vrees
om samen met Nederland in de Gituatie verzeild te raken dat de gang van zaken ...
onder druk komt te staan van toetsing van internationale verplichtingen. Veeleer blijkt
de informatie niet beschikbaar te zijn bij de centrale overheid, omdat blijkbaar lagere
overheden terzake bevoegdheden hebben. 1119

Uit latere notities blijkt dat het departement al snel meende dat art. 11 WAGGS (het
ultimum remedium voor gebudgetteerde sectoren) kon vervallen en vervangen moest
worden door bepalingen in de betreffende budgetovereenkomsten.120 Men bedacht
vervolgens nog tal van constructies ter vervanging van art. 10 WAGGS die er -hoe
dan ook- op neer kwamen dat het Departement enig vat op de uitgaven hield. De om
advies gevraagde deskundigen op het bureau van de ILO reageerden er steeds
terughoudend op.12' Een van de gedachten was in een nieuw art. 10 WAGGS op
die van de ILO gelijkende criteria voor overheidsingrijpen op te nemen en bevriezing
slechts mogelijk te maken ' indien de omvang  en de kwaliteit van de dienstverlening
in de betreffende sector ernstig in gevaar komt, zodanig dat handhaving daarvan leidt
tot een stijging ten laste van de collectieve middelen welke strijdig wordt geacht met
het belang  van de nationale economie'. 122

117   Dit valt ook afte leiden uit het verslag van het overleg dat minister De Vries op 7 december 1989
had met vertegenwoordigers van werkgevers in de sector. Zie TK 21 300 XV, nr. 35 pag. 5. Hij vroeg
zich daar af hoe op een effectieve wijze afwenteling kon worden voorkomen.

118    Briefd,d,  6.12.1989 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kenmerk ABAAZA-
SA/3337.

119 ABA/IZ/ISA/90/468, notitie d.d. 12.2.1990.
120 Zie brief d.d. 2.4.1990, ABA/IZ/ISA/1007 aan Mr A. Zenger ILO  Zie ook de brief van de Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d 13.6.1990 aan de Tweede Kamer, ABA/AV/90/5808,
pag  2. Zie voorts de brief van 8 6 1990 itan de Directeur-Generaal van de ILO van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kenmerk IZ/ISA/90/1746.

121   Zie fax d.d.  1841990, Ref. 8-2-42-87, van het ILO-bureau aan het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelenheid

122 Zie Verzoek om advies aan de SER, bijlage 1 SER, Advies arbeidsvoorwaardenvorming in de g+g-
sector, a.w., pag. 52. Het doorslaggevend element van het criterium van dit voorstel - stijging van
de lasten, die strijdig wordt geacht met het belang van de nationale economie - is overigens zwakker
dan de ILO-criteria. Daar betreft het immers een acute ontwikkeling die objectief een noodsituatie
van de nationale economie tengevolge heeft.
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Het verzoek om advies aan de SER werd uiteindelijk op zo'n laat tijdstip verzonden

(maart  1991) dat het niet haalbaar was dat het advies nog voor de Conference (in juni)
binnen te hebben. Na het SER-advies, dat pas in februari 1992 werd vastgesteld,
duurde het vervolgens weer een vol jaar, voordat het buitengewoon korte en eenvoudi-
ge  wetsontwerp tot afschaffing  van  de  artt.  10  en  11 WAGGS uiteindelijk  werd
ingediend.

Mijn schets van de gang van zaken rond de ultima remedia laat zien dat aanvankelijk
nog enige tijd nuttig werd besteed voor nader onderzoek. Begin 1990 werd echter
duidelijk dat dat niets zou opleveren. Na dat tijdstip was er geen redelijk argument
voor het tijdsverloop tot de datum van het verzoek om advies van begin 1991. Het
SER-advies bleef vervolgens ook (te?!) lang uit en daarna verliep er weer een jaar
voordat eindelijk een wetsontwerp werd ingediend.

Zoals vaker is de SER gebruikt als parkeerkamer voor een moeilijk probleem; voor
het overige moet -dunkt me- de conclusie zijn dat na  1990 de regering de aanpassing
van de WAGGS zo lang mogelijk heeft gerekt, wellicht hopend op de 'geniale' inval.

Feitelijk schoof ze de problemen voor zich uit.
Naast opzet daartoe lijken -en dat is de derde belangrijke verklarende factor die tot
het lange 'nadenken' van de regering bijdroeg- sterke verschillen in invalshoek tussen
de verschillende departementen voortdurend een grote rol te hebben gespeeld. Zowel
Financien als WVC wensten een krachtig ultimum remedium, waarmee men niet-
gebudgetteerde sectoren in de hand kon houden. Financien wenste dat vanzelfsprekend
vanuit de rol van waker over 's lands financien; het Ministerie van WVC uit zorg,
dat vrijheid van onderhandelingen in de sector ten koste zou gaan van het voorzienin-
genniveau, terwijl voor het onderdeel gezondheidszorg een (tot op heden) voortdurend,
groot probleem van kostenbeheersing aan de orde was. Het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat en SZW namen genoegen met een zwakker instrument, dat meer in de
lijn lag van de ILO-kritiek. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat had met de twee
onder hem ressorterende G&G-bedrijfstakken, NS en Streekvervoer, budgetteringsover-
eenkomsten en had dus weinig belang meer bij voortzetting van art. 10. Het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wilde inmiddels de uitvoering van de WAGGS
decentraliseren en in ieder geval van de bemoeienis met de eventuele toepassing van
art. 10 WAGGS af. 123

Hoewel de discussie 'slechts' ging over de artt.  10 en  11  WAGGS moet bij dit al in
het oog gehouden worden, dat ze wei het sluitstuk van de wet waren. Haalde men
dat 'eruit', dan bleeferin wezen van de wet zelf vrijwel niets over, nl. (in hoofdzaak:)
de ruimtevaststelling en de procedure van het eraan voorafgaande overleg. Eigenlijk
ging dus de discussie over de afschaffing van de hele WAGGS, welke dan ook zeer
snel  na de afschaffing van  de artt.  10 en  11  zijn  beslag zou krijgen (zie hiervoor
hoofdstuk 5).

123 Zie bijlage brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Minister van
Financien d.d. 20.12.1990, ABA/AV/AVB/906505. Zelfheb ikgetrachtmedeopbasis vangesprekken
met diverse ambtenaren nader in te vullen waarom de genoemde posities werden ingenomen.
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De gang van zaken biedt niettemin een treurig zicht op een zeer onslagvaardig en
verdeeld landsbestuur.

Meer theoretisch -ik duidde dat al aan in deze paragraaf- betekende aanpassing aan
de ILO-criteria van de artt.  10 en 11 WAGGS ipso facto afschaffing van die artikelen.
Immers, resultaten van cao-onderhandelingen in een sector die (maximaal) 1/1Oe van
de werkgelegenheid in ons land omvat, vermogen niet te zijn 'een zich plotseling voo-
rdoende noodsituatie van de nationale economie, veroorzaakt door een of meer
schoksgewijze optredende externe factoren'. Resultaten van cao-onderhandelingen in
de G&G-sector creeren zich (meest allengs) voordoende (nood)situaties, die zich van
binnenuit ontwikkelen. Het ligt niet voor de hand dat geen beleidsmaker dat na de
'stormen' van 1989 heeft bedacht.124

6.6 Verdragenverdragen, interpretatie

In de nu volgende paragrafen wordt de interpretatie van met name art. 3 van C.  87
door de ILO-organen aan een kritisch onderzoek onderworpen. Ik gaf al aan dat
Nederland steeds als verweer heeft gevoerd dat zowel art. 10 WL als de daarop
gestoelde loonmaatregelen alsook vervolgens de TWACS en de WAGGS geen inbreuk
vormden op C. 87. Nederland betoogde dat de volgens de ILO-organen ook op C.
87 gestoelde vrijheid van collectief onderhandelen voortvloeide uit de (niet door haar
geratificeerde) C. 98. C. 87 zou slechts zien op de 'freedom of association', het
grondrecht om zich te organiseren.

Ik geefeerst een beeld van het geldend (internationaal) recht ten aanzien van verdrags-
interpretatie; daarna pas ik dat toe op de uitwerking die de ILO-organen hebben
gegeven van art. 3 van C. 87 ten aanzien van de vrijheid van onderhandelen.

6.6.1  Het Weens Verdragenverdrag

Vraagstukken van interpretatie van Verdragen doen zich zeer veelvuldig voor en
vormen een bijzonder ingewikkeld leerstuk in het internationale recht.
Tezamen met vraagstukken inzake de totstandkoming, de werking en gelding ervan,
alsmede de wijze waarop verdragen beeindigd dienen te worden, hebben zij geleid
tot een gewoonterecht, dat na diplomatieke conferenties is gecodificeerd in de zgn.
Verdragenverdragen van Wenen van 1969125 en 1986.126 Deze Weense Verdragen

124   In die richting lijkt de interne SZW-notitic d.d. 6.3.1990, kenmerk 9054444, van de hand van mevr.
M. Tack wei te gaan. Zie met name pag. 6. 'Daarnaast dient niet uit het oog te worden verloren...de
context van 'dwingende redenen van nationaal belang'. Hiervan is bij... het ultimum remedium in
de WAGGS geen sprake. Het risico zal derhalve bestaan dat de IAO kritiek zal blijven houden'.In
de notitie wordt echter niet met zoveel woorden de conclusie getrokken dat 'aanpassing' van art.
10 dus onmogelijk is.

125  Verdrag van 23 mei.
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bieden internationaal geaccepteerde standaarden. Ten aanzien van de uitleg van
Verdragen zijn in dezen van belang de artt. 31 en 32.127

De hoofdregel van interpretatie-recht wordt gegeven in art. 31; in de Engelse tekst:

'General Rule of Interpretation'. In art. 32 volgt de aanvullende regel, in de Engelse tekst: 'Supplementary
Means of Interpretation'

De hoofdregel van art. 31 lid 1 geeft aan dat interpretatie te goeder trouw 'in accor-
dance with the ordinary meaning .. to the terms in their context and in the light of
its object and purpose' moet plaatsvinden. Het uitgangspunt is derhalve de letterlijke
tekst in zijn gewone betekenis. Dat ligt ook voor de hand. Immers in het geval van
nationaal recht zijn de wetgevende en rechtsvormende processen zo gereguleerd, dat
een interpreterende rechter, die bv. aan de tekst van de wet tegengestelde uitspraken
doet, uiteindelijk door de wetgever op de vingers getikt kan worden:2' Bij Verdra-

gen  is er doorgaans geen hogere macht dan de uitleggende rechter of arbiter en alleen
al om die reden moet de tekst van een Verdrag opgevat worden als de 'authentieke
uitdrukking van de bedoelingen van partijen.

,129

'The ordinary meaning' van de woorden van het Verdrag moet aldus worden
gevonden, dat 'the terms of a treaty must be interpreted according to the meaning
which they possessed, or which would have been attributed to them, and in the light
of current linguistic usage, at the time when the treaty was originally concluded'. 130

Men spreekt in dit verband van het 'principle of contemporaneity.
,13l

Toch zal de letterlijke, grammaticale tekst van een Convention vaak niet reeds op
zichzelf duidelijk zijn.132 Vandaar dat art. 31 bepaalt, dat de betekenis ervan gevon-
den moet worden tegen de achtergrond van 'voorwerp', 'doel' en 'context' van de
Convention.

126 21 maart 1986, waarbij Nederland overigens ook partu is sinds  9  mei 1985 partij  is. Zie daarover
P.H. Kooijmans, Publiekrecht in vogelvlucht, 4e druk Groningen 1993, pag. 89.

127   Zie over deze twee verdrags-bepalingen: Anna Bredimas, Methods ofInterpretation and Communitiy
Law, Amsterdam-New York-Oxford, 1978, met name pag. 1-149; Paul Reuter, Introduction to the
Law ofTreaties, translated by Jose Mico, 2e Engelse druk, Londen en New York, 1989, pag. 73-76;
en veel uitgebreider: Ian Sinclair, The Vienna Convention  on the  Law of Treaties, second edition,
Manchester 1984, pag. 114-154; E.A. Alkema, Studies over Europese grondrechten, diss., Deventer
1978, met name pag. 18-30; H.G. Schermers, Inleiding tot het Internationale Institutioncle Recht,
2e druk, Deventer 1985, met name pag. 205-212; Over het nauw verwante vraagstuk van directe

werking van het internationale sociaa! recht zie men met name: Verginia A. Leary, International
Labour Conventions andNational Law, The Hague/Boston/London, 1982; A.T.J.M. Jacobs, De rech-
tstreekse werking van internationale normen in het sociaal recht, Alphen aan den Rijn 1985; Francis
G. Jacobs en Shelley Roberts (ed.), The effect of treaties in domestic law, London  1987.

128 Reuter, Introduction to the Law of Treaties,  a.w.  pag, 74 en 75.
129   Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, a.w., pag.  115.
130   Sinclair, The Vienna Convention on the Law ofTreaties, a.w., pag. 124; zie ook Bredimas, Methods

of Interpretation and Communitiy Law, a.w.,  pag. 34-43.
131     Sinclair, The Vienna Convention  on  the  Law of Treaties,  a.w.,  pag.   125.
132    Vgl. het adagium: 'clara non sunt interpretanda'.
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Ten aanzien van het begrip context wordt onderscheid gemaakt tussen de betekenis
daarvan in 'enge' zin, waarmee wordt aangeduid de betekenis van termen tegen de
achtergrond van de direct omringende woorden, en die in brede zin, waarin vervolgens
gepoogd wordt de betekenis te achterhalen  in de verhouding tot andere delen  of het

geheel van de Convention, waaronder mede te begrijpen de preambule en aanhangsels
van de Convention, verwante Conventions en de Constitutie van de betrokken
organisatie.

133

De toevoegingen 'voorwerp' en 'doel' van de Convention maken het mogelijk tevens
acht te slaan op interpretaties van termen die de bedoeling van de Convention dekken.
Een zeer ruime invulling daarvan geven interpretaties, die zich zelfs verwijderen van
de tekst van de Convention en een verandering van de inhoud van begrippen voorstaan
tegen de achtergrond van het 'effet-utile: In de aan dergelijke interpretaties ten
grondslag liggende opvatting kunnen en dienen de begrippen van de Convention aldus
gernterpreteerd te worden dat zij nuttig effect hebben, effectief zijn.'34 Voorbeelden
daarvan bieden teleologische interpretaties van bv. het Europese Hof voor de Rechten
van de Mens"s in reeksen van zaken. Een overweging uit een zaak van 1968136
diene als voorbeeld:

'S'agissant d'un traitt normatif, il y a lieu de rechercher quelle est l'interprdtation la plus propre d atteindre
le but et d rtaliser l'objet de ce traitd et non celle qui donnerait l'ttendue la plus limitte aux engagements
des Parties.'

Teleologische interpretaties, die zich al te zeer verwijderen van de tekst zijn m.i. niet
in overeenstemming met art. 31 lid 1 van het Weens Verdragenverdrag, dat immers
de letterlijke tekst tot centraal punt kiest.

Dat neemt niet weg, dat

' When a treaty  is open to two interpretations  one of which  does  and the other does not enable the treaty
to have appropriate effects, good faith and the objects and purpose ofthe treaty demand that the former
interpretation should be adopted'.137

Maar

'Ifthe Convention rules are applied in this sense -that is to say, if consideration of the object and purpose
is largely confined to the terms of the treaty itself- the danger that teleological interpretation will involve
an excessive departure from the text is minimised; it is in any event clear that within the framework of

133 Bredimas, Methods of Interpretation and Communitiy Law, a.w.,  pag. 43-48.
134 Zie Bredimas, Methods of Interpretation and Communitiy Law, a.w.,  pag. 77-81; Alkema, Studies

over Europese gerondrechten, a.w.,  pag. 19; Schermers, Inleiding tot het Internationale Institutionele
Recht, a.w., pag. 206.

135 Hetzelfde geldt voor het Hofvan Justitie van de EG; vgl. ook Schermers, Inleiding tot het Internatio-
nale Institutionele Recht, a.w. pag. 206.

136    Arrest van  27 juni 1968, Wemhoff/Duitsland, CEDH serie  A  1968,  par.  8  pag.  23.
137  Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, a.w., pag.  118.
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the Convention regime, consideration of the object and purpose is only one element of the general  rule,
and a subsidiary element at that'.138

Hoewel het vaak een kwestie van meer of minder is -ik gebruik dan ook de frase 'al
te zeer'-, dient de tekst van de Convention zelf de leidraad bij interpretatie te vormen.
Wenst men een andere inhoud aan een tekst te geven dan wat er staat, dan behoeft
men eenvoudigweg een andere Convention. Het primaat van de tekst is, met name
in het internationale recht, de kardinale regel voor interpretatie; de tekst is, zoals
gezegd, de uitdrukking van de wil van partijen. 139

In aanvulling op de tekst van het Verdrag, tezamen met zijn preambules en aanhang-
sels, kunnen vervolgens ingevolge art. 31 lid 2 tevens als context worden beschouwd
aanvullende afspraken van partijen en andere documenten door een der partijen
gemaakt in verbinding met de 'conclusion' van het Verdrag, welke als zodanig door
de andere partijen zijn geaccepteerd: 40

Art. 31 lid 3 onder b bepaalt voorts dat 'any subsequent practice in the application
of a treaty' tot gevolg kan hebben dat al dan niet expliciet de termen van het Verdrag
kunnen wijzigen.

141

Ingevolge art. 31 lid 4 kan slechts een ongebruikelijke betekenis aan de woorden van
het Verdrag worden gegeven, indien vaststaat dat partijen er die betekenis aan hebben
willen geven.

142

Blijkens art. 32 vervullen de travaux preparatoires slechts een aanvullende functie bij
de uitleg van Verdragen. Een toevlucht ertoe is ingevolge art. 32 slechts legitiem als
de resultaten van de toepassing van art. 31 leiden tot 'ambiguous or obscure'  of
'manifestly absurd or unreasonable' resultaten.141 Voorzichtigheid en terughou-
dendheid met het gebruiken ervan zijn op zijn plaats. Vaak zullen de travaux prepara-
toires geen juist beeld geven van de bedoeling van partijen, omdat voor hen alleen
de (ontwerp-)tekst zelfvan het Verdrag doorslaggevend is voor de instemming ermee.
Een punt van discussie is vervolgens of ten opzichte van een partij  die niet deelge-
nomen heeft aan de totstandkoming van een Verdrag en er zich later mee geengageerd
heeft, de inhoud van de travaux preparatoires kan worden tegengeworpen. Het lijkt

138   Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, a.w., pag.  118.
139 Reuter, Introduction to the Law of Treaties,  a.w.,  pag.  74 en 75.
140 Reuter, Introduction to the  Law of Treaties,  a.w.,  pag. 75; Sinclair, The Vienna Convention on  the

Law of Treaties, a.w., pag. 135-138.
141 Zie Sinclair, The Vienna Convention on the Law ofTreaties, a.w., pag. 135-138; Reuter, Introduction

to the Law of Treaties, a.w.,  pag.  75.
142   Zie ook Reuter, Introduction to the Law of Treaties, a.w., pag. 126-127.
143    Zie ook Reuter, Introduction to the Law of Treaties, a.w., pag. 75; Sinclair, The Vienna Convention

on the Law of Treaties, a w., pag 141-147; Bredimas, Methods of Interpretation and Communitiy
Law, a.w.

, pag. 57-65.
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erop, dat zulks slechts mogelijk is, indien de travaux preparatoires voor de betrokken
staat toegankelijk waren. 144

Ik kom tot een korte samenvatting.
Het internationale gewoonterecht, zoals dat in de Verdragenverdragen tot uitdrukking
is gebracht, leidt tot de volgende hoofdregels van interpretatie:
-    de (woordelijke) tekst van de Convention staat centraal;
-     de bedoeling van de tekst moet geplaatst worden tegen de achtergrond van zijn

context, voorwerp en doel en wel die zoals die waren ten tijde van het totstandko-
men van de Convention;

-        voor teleologische uitleg van Conventions, die zich al te zeer van de tekst verwij-
dert, bestaat weinig ruimte;

-      de travaux preparatoires kunnen slechts een aanvullende functie vervullen en wel
indien de primaire methode van uitleg tot 'obscure' of 'manifestly absurd'
resultaat leidt.

De lezer meent wellicht, dat ik met deze opvatting over interpretatie van Conventions
al te behoudzuchtig positie kies. Sommigen immers zien internationale Conventions
als vogels, die eenmaal uitgevlogen hun eigen leven kunnen en moeten leiden. 145

Die opvatting sluit aan bij de gedachte, dat verdragen-met-goede-doelen een ruimharti-
ge interpretatie verdienen. Naar mijn mening vormt die opvatting een keuze voor een
grote mate van rechtsonzekerheid welke tevens met zich mee kan brengen dat de

legitimiteit van de betreffende Conventions en de Institutie welke ze tot stand brengt,
(nodeloos) ter discussie komt te staan, althans gemakkelijker vatbaar wordt voor hout-
snijdende kritiek. Dat klemt temeer als uitleg van eenmaal totstandgekomen verdragen
niet eenvoudig gecorrigeerd kan worden, zoals bv. in het geval van nationaal recht
en nationale wetgeving.
Bergen, en ook grondrechtelijke Conventions, moeten geen muizen baren.

6.6.2  Comention 87 en Verdragemerdrag

Ik kom nu toe aan de vraag hoe de boven (par. 6.5.1 e.v.) weergegeven uitleg van
C. 87 zich verhoudt tot het zojuist behandelde interpretatierecht van het Weens

Verdragenverdrag.

Het juridisch anker voor de vrijheid van collectief onderhandelen, zoals die door de
committees afgeleid wordt uit C. 87 (zie par. 6.5.2), vormt art. 3 lid 1 van de
Convention,  met  name de woorden 'the right to .... organise .... their activities'.  Ten
aanzien van de onrechtmatigheid van ingrijpen door de overheid vormt het anker de

144    Sinclair, The Vienna Convention on  the Law of Treaties,  a.w., pag. 141-147.  Vgl. ook Schermers,
Inleiding tot het Internationale Institutionele Recht, a.w., pag. 206; Alkemg Studies over Europese
grondrechten, diss. a.w., pag. 25-26.

145  Jacobs, Dc rechtstreekse werking van intemationale normen in het sociaal recht, a.w., pag. 55.
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gehoudenheid 'to refrain from any interference which would restrict .... the lawful
exercise thereof (art. 3 lid 2).146

De beide onderdelen van de rechtspraak van de committees grijpen in die zin in elkaar
dat collective bargaining wordt opgevat als een der'activiteiten' van werknemersorga-
nisaties, waarop derhalve in de ogen van de committees voor de overheid een verbod
tot  ' interference' geldt.

Vervolgens gebruikten de Committees ter ondersteuning van hun opvatting een passage
in de travaux preparatoires, die er -kort gezegd- op neerkomt dat de freedom of
association nutteloos zou worden, als ze niet samenging met de vrijheid van collectief
onderhandelen, zodat de vrijheid van collectiefonderhandelen geacht wordt gancorpo-
reerd te zijn in de freedom of association (zie par. 6.5.2).

Prof. Windmuller volgde de opvatting van het Committee of Experts, stellende dat
zij moest worden opgevat als de 'best available opinion'. Hij gafgeen eigen juridische
interpretatie van C. 87 (zie par. 6.5.3).

Voort is van belang, dat de vrijheid van collectief onderhandelen een wezenlijk
element is van het ILO-recht, omdat zij reeds uitdrukkelijk vermeld werd in de
Verklaring van Philadelphia (zie par. 6.2).

De Nederlandse regering heeft zich steeds op het standpunt gesteld, dat de vrijheid
van collectief onderhandelen aan de orde is in C.  98 en dat C. 87 slechts de beperkte
strekking heeft de freedom of association te beschermen (zie par. 6.5.2).

Interpretatierechtelijk doet zich -kort samengevat- de situatie voor dat de Committees
het woord 'activity' interpreteren. Als aanvullend argument voor hun interpretatie
gebruiken zij de travaux preparatoires. Vaststaat dat een belangrijk document van de
ILO de vrijheid van collectief onderhandelen als een basis-beginsel formuleert.

6.6.2.1   De geschiedenis van C.  87  en 98

In par. 6.3.1  gaf ik al aan, dat tijdens de Conference van 1947 besloten werd om  van
de relevante vakbondsrechten (o.a.) de aspecten 'freedom of association' en 'freedom
of collective bargaining' te onderscheiden.147 Anders dan gebruikelijk werd vervol-
gens al  in '66n' ronde tijdens de Conference van  1948 de Convention met betrekking
tot de freedom of association (C. 87) aanvaard, terwijl daarna (in tweede ronden,
waarvan de eerste  in  1948)  in  1949 de Convention inzake de freedom of collective
bargaining (C. 98) volgde.

146 De volledige tekst van art. 3 is weergegeven aan het begin van par. 6.3.2.
147  ILC, 1947, Report VII, hoofdstuk IV.
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C. 87 werd in de Conference beschouwd als een eerste fase van het programma van
internationale regulering van rechten van vakbonden. Om die reden bepaalde men zich
in C. 87 tot een definiering van fundamentele garanties die werknemers en werkgevers
jegens de overheid zouden moeten genieten,148 die alle liggen in de sfeer van het

opzetten en instandhouden van hun organisaties. De Convention betreft zo onder meer,
naast het wat uitvoeriger te bespreken art. 3, de bepaling dat de overheid hun organi-
saties niet kan ontbinden (art. 4). Voorts de bepaling dat de organisaties (ook:
internationale) federaties moeten kunnen aangaan (art. 5). Tevens wordt geregeld, dat
het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid geen belemmering mag betekenen voor het
recht tot organisatie (art. 7), terwijl in art. 9 wordt bepaald, dat vbor de krijgsmacht
en de politie de nationale wet de mate waarin die zich mogen organiseren, kan
bepalen.

C. 98 beoogt enerzijds werknemers te beschermen tegen discriminatie die voortkomt
uit vakbondsactiviteiten en -lidmaatschap (art. 1) en heeft anderzijds als hoofdonder-
deel de bepaling dat regeringen moeten zorg dragen voor geschikte procedures voor
collectief onderhandelen (art. 4).

In latere jaren kwamen Recommendations tot stand die een volgende fase vormden
in  de  regulering ten aanzien  van  de ' Industrial relations' te weten  in   1951   die  met
betrekking tot cao's en, eveneens in 1951, de Recommendation inzake Voluntary
Conciliation and Arbitration (zie par. 6.2).

Al met al ontstond zo een pallet van Conventions en Recommendations dat beoogde
de belangrijkste aspecten te reguleren van de industriele verhoudingen.

6.6.2.2 De geschiedenis van art. 3 van C. 87

Reeds  in  1947  lag  een (in essentie  niet meer gewijzigd) concept voor  van het latere
art. 3 van C. 87.149 In de toelichting wordt de kern van het artikel samengevat. Ik
citeer:

'Under its provisions employers' and workers' organisations should have the rightto draw up their constitu-
tions and rules, to organise their administration and activities and to formulate their programmes without
interference on the part of the public authorities.
This provision is intended to prevent any from those acts of interference on the part ofthe public authorities

which, under totalitarian systems, were designed to impose on trade associations such conditions of
substance and form with regard to their constitutions, their activities and objects as might please the authori-
ties'.
Such intervention manifested itself, among other ways  ..,.  in a series of measures taken for the purpose

of bringing the whole functioning .... under the permanent control of the administrative authorities'. 150

148   Zie ook ILO, International Labour Review, LVIKI, nr.  5,1948,  pag.  581.
149  ILC 1947, Report VII, a.w., pag. 128.
150  ILC 1947, Report VII, a.w., pag. 110.
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en:

'Paragraph 3 (het latere art. 4, WP) completes the garantees relating to the formation and working of
organisations with a garantee against arbitrary dissolution by administrative authority.
If the legislature reserved to the authorities the right to dissolve employers' and workers' organisations

by mere administrative decision,  the very existence of such organisations would be more or less at their

mercy.
,151

Bij de behandeling van art. 3 tijdens de Conference van 1948 werd nog opgemerkt,
dat art. 3 zekere minimumvoorwaarden moest garanderen voor de 'constitution and
operation' van de organisaties:52 Ten aanzien van het 'refrain of interference' werd
nog gesteld, dat staten slechts bevoegd waren om in zulke formaliteiten in hun
wetgeving te voorzien, dat zij geschikt waren voor een normaal functioneren van de
industriele organisaties. Die voorzieningen dienden echter het recht van organisatie
zelf niet aan te tasten. 153

Kort gezegd: art. 3, leden 1 en 2 C. 87 hebben tot doel het recht op organisatie van
werknemers en werkgevers te verankeren. De achtergrond van de verankering vormt
de wetenschap dat het in veel totalitaire staten niet mogelijk is om organisaties op
te zetten. In veel staten is vervolgens de praktijk dat opgerichte organisaties onder
controle van die staat zijn gebracht, waardoor de basisvoorwaarden om als organisatie
te functioneren worden aangetast.
In de travaux preparatoires en de verslagen van de behandeling van art. 3 C. 87 is
verder geen aanwijzing te vinden die erop duidt dat de Convention een wijdere
strekking moet worden toebedacht dan net aangegeven.

6.6.2.3 Nadere omschrijving van betekenis art. 3 C. 87

In 1956 wordt door de Governing Body een uitgebreid en deels ook theoretisch verslag
vastgesteld van het 'Committee on Freedom of Organisation.

i I 54

In dat verslag komt ook art. 3 van C. 87 aan de orde. 155

In de eerste plaats wordt aan de orde gesteld het recht om 'constitutions and rules'
op te zetten voor vakbonden; vermeld wordt o.a. dat in sommige landen voorzien is
in een registratie van de opgezette organisaties.

156

151   1LC 1947, Report VII, a.w., pag.  110-111.
152 ILC, Record of Proceedings 1948, Appendix X, pag. 477.
153 ILC, Record of Proceedings 1948, Appendix X, pag. 477
154 Eerder waren feitelijke verslagen aanvaard: zie I.L.0. "Sixth Report of the Internatioal Labour

Organisationto the United Nations, Geneve 1952, Appendix V, pag. 169-196; I.L.0., Seventh Report
ofthe International Labour Organisation to tile United Nations, Geneve 1953, Appendix V, pag.  174-
215,215-229 en 229-396,1.L.0., Eighth Reportofthe international Labour Organisation tothe United
Nations, Gentve 1954, Appendix II, pag. 129-140, 140-165, 166-309; Zie voorts Official Bulletin,
XXXVII, 1954, nr. 4 pag. 103-160; XXXVW, 1955, nr. l pag. 1-75 en XXXIX, 1956, nr. 1 pag.
144.

155  ILO, Official Bulletin, XXXIX, 1956, nr. 9 pag. 534-549, Verder in deze paragraaf: "Bulletin"
156 Bulletin, pag 534-539.
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Vervolgens komen de onderscheiden activiteiten aan de orde die begrepen worden
onder het begrip 'activities', te weten o.a.:
- politieke activiteiten, waaronder met name behandeld wordt de bevoegdheid van

organisaties om zich te verbinden met politieke partijen;157

-   de mogelijkheden om de sociale en economische politiek van de overheid te
bemvloeden; 158

-   de mogelijkheid om sociale activiteiten op te zetten, bv. ten behoeve van de
sociale zekerheid,159

- financiele bijdragen van de overheid voor activiteiten van bonden;160
-    supervisie door de overheid op de administratie van organisaties;

161

-    het houden van vergaderingen.
162

De vrijheid van collectief onderhandelen komt in het verslag komt ook aan de orde
en wel onder het verslag van artikel 4 van C. 98.163 Vermeld wordt o.a. ten aanzien
van Nederland dat cao's voorafgaand moeten worden goedgekeurd door de over-
heid. 164

Stakingen en uitsluitingen worden in het verslag ook behandeld, maar slechts als een
aspect van conciliation and arbitration. 165

Ten aanzien van het begrip 'activities' van art. 3 C. 87 is zo de conclusie dat het
Governing Body het begrip activity tot dat moment reserveert voor bezigheden van
werkgevers en werknemersorganisaties die in het onmiddellijke verlengde liggen van
het recht op organisatie zelve. Het gaat vooral om kwesties die de vrijheid van
vereniging en vergadering raken.
De vrijheid van collectief onderhandelen is vervat in art. 4 van C. 98.

6.6.2.4   Interpretatievanart.  3  C.  87  inrelatietotingrijpenindecollectieveloonvor-
ming en het Weens Verdragenverdrag

Ik kom nu toe aan de conclusie ten aanzien van de interpretatie van art. 3 van C. 87
door Committee of Experts, Conference en CFA.
In par. 6.3.2 gaf ik de tekst weer van art. 3 lid 1 van C. 87. Het woord 'activities'
staat als het ware ingeklemd tussen de aanduidingen van bezigheden van organisaties
die een uitvloeisel van de wens zijn dat die organisatie als werkorganisatie kan
bestaan. De in art. 3 lid 1 aangeduide elementen van die organisatie zijn:

157 Bulletin, pag. 540-543.
158 Bulletin, pag 543-544.
159  Bulletin, pag. 544.
160 Bulletin, pag. 544-546.
161  Bulletin, pag. 546.
162 Bulletin, pag. 546-547.
163  Bulletin a.w., pag. 561-569.
164  Bulletin, pag. 568, zie ook voetnoot 6 aldaar.
165   Bulletin, pag. 571. Ik kom hierop nog terug in par. 6.6.2.6 waar ik bij wijze van excursie staken met

art. 3 van C. 87 in verband zal brengen.
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-         het  vaststellen van 'constitutions and rules';
-    het kiezen van afgevaardigden;
-    het organiseren van de 'administration' en 'activities';
-   het formuleren van programma's.

De opvatting van de Committees was dat onder dit begrip tevens de freedom of
collective bargaining moet worden verstaan.

In par. 6.6.1  gaf ik de hoofdzaken van art. 31  van het Weens Verdragenverdrag weer.
Essentieel is, dat een (onduidelijk) begrip geYnterpreteerd moet worden tegen de
achtergrond van zijn letterlijke betekenis en zijn context in enge zin, te weten, de
direct omringende woorden alsmede de context in brede zin, te weten de inhoud van
het begrip tegen de achtergrond van het geheel van de Convention, zijn aanhangsels
en preambule alsmede verwante Conventions en de Constitutie van de betrokken
organisatie. Voorwerp en doel van de Convention moeten bepaald worden tegen de
toenmalige achtergrond.

Vooreerst is de vraag of het begrip 'activity' onduidelijk is. Op zichzelf moet de
Committees worden toegegeven, dat een 'opgerekt' begrip activities tevens het begrip
onderhandelen en zelfs vrijheid van onderhandelen zou kunnen omvatten. Het zijn
immers activiteiten die bonden doorgaans ontplooien. M.m. geldt hetzelfde voor de
activiteit staken. Ook dat is een 'normale' activiteit van bonden.
Er is echter m.i. geen goede grond om het begrip 'activity' de specifieke betekenis
toe te kennen, dat de vrijheid van onderhandelen er tevens vervat is. Ik leid dat af
uit de context van de bepaling van de Convention in enge zowel als in brede zin.
Ten aanzien van de context in enge zin is de tekst van art. 3 lid 1 essentieel. De
opbouw van de bepaling is aldus, dat bonden (zonder overheidsinmenging, art. 3 lid
2) hun eigen regels moeten kunnen vaststellen, vrijelijk hun vertegenwoordigers
moeten kunnen kiezen, hun administratie vormgeven, hun activiteiten organiseren en
hun programma's moeten kunnen formuleren. Het ligt in die opbouw in de rede dat
onder activiteiten bezigheden moeten worden verstaan, die de bond als bond voor
zichzelf ontplooit. Doorslaggevend is m.i., dat art. 3 C. 87 spreekt over 'organise'
activities; het ligt niet voorde hand dat dat het tweezijdige 'collectieve onderhandelen'
als een (eenzijdig door bonden) te organiseren activiteit word bedoeld.

De context in brede zin wijst ook in een andere richting dan de interpretatie van de
Committees. Zoals reeds is gereveleerd, vormde C. 87 de eerste fase in het vormgeven
van de industriele verhoudingen, die werd opgevat als de basis, te weten het recht
om zich uberhaupt te organiseren. De tweede fase werd gevormd door C. 98, die de
vrijheid van collectief onderhandelen betreft.

De (enge) interpretatie, die door mij wordt aangehangen, werd overigens ook nog
gevolgd door het CFA (en op basis daarvan de Governing Body) in 1956, zoals ik
hierboven in par. 6.6.2.3 weergaf en vloeit tevens voort uit de Verdragsgeschiedenis
zelf zoals die in par. 6.6.2.2 is weergegeven.
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Ik meen, kortom, dat het begrip activity in art. 3 lid 2 wel enige ruimte voor
interpretatie laat. Het gaat echter te ver om daar ook de specifieke, wederkerige
activiteit van 'collectief onderhandelen' onder te laten vallen.

Het Committee of Experts, gaf ik al aan, verwijst voor zijn opvatting ook naar een
passage uit de travaux preparatoires. In par. 6.6.1 kwam al aan de orde dat een
dergelijke interpretatie-methode slechts suppletoir aan de orde kan komen, als de
betekenis van het begrip in de Convention 'obscure' of 'manifestly absurd' is.
Daargelaten nog dat ik van oordeel ben dat zulks niet het geval is, volsta ik hier met
de kanttekening, dat de geciteerde referentie i.c. volstrekt irrelevant is. Het gebruikte
citaat is een passage uit een overzichtsrapport dat in 1947 tijdens de Conference werd
behandeld en dat (terecht) stelt dat vrijheid van organisatie en onderhandelen tezamen
essentiele rechten van vakorganisaties zijn. In de besluitvorming over het rapport
werden vervolgens beide aspecten 'uit elkaar getrokken' en resulteerden in twee,
verschillende Conventions.

Voorzover het Committee beoogt te betogen, dat de freedom oforganisation nutteloos
is zonder freedom of collective bargaining moet vastgesteld worden dat sprake is van
een (te) verregaande teleologische interpretatie van C. 87. Immers, waartoe dient nog
C. 98 als alle daarin vervatte rechten ook reeds in C. 87 zijn geYncorporeerd? De

wordingsgeschiedenis van beide Conventions alleen al illustreert dat er sprake is van
twee opeenvolgende fases in de vormgeving van de industriele verhoudingen.

Het enkele feit vervolgens, dat de vrijheid van collectief onderhandelen is genoemd
in de Verklaring van Philadelphia getuigt van het feit, dat zij essentieel wordt geacht.
Dat alleen kan echter niet leiden tot een zeer specifieke interpretatie inzake de
schending van de vrijheid van onderhandelen, zoals die de loonwetgeving in ons land
trof. Immers, een dergelijke algemene formule in de preambule biedt geen aankno-

pingspunten voor een gedetailleerde interpretatie onder welke omstandigheden al dan
niet een inbreuk gemaakt mag worden op de algemeen geformuleerde vrijheid.

Mijn conclusie is dan ook dat art. 3 van C. 87 door de Committees te zeer is opgerekt.
De Nederlandse regering voerde zowel in de kwesties rond art. 10 van de WL, als
die van de TWACS en WAGGS een juist verweer, te weten dat er wellicht sprake
was van een schending van art. 4 van C. 98, maar in ieder geval niet van art. 3 van
C. 87.

Het feit dat Nederland zo ten gronde een geschil had over de uitleg van art. 3 C. 87,
had een gerede aanleiding kunnen vormen om zich te wenden tot het International
Court of Justice, teneinde een echte gezaghebbende uitleg te verkrijgen over de
legitimiteit ervan. Zoals reeds opgemerkt werd in par. 6.1.1 is zeer zelden gebruik
gemaakt van die mogelijkheid. De regering zal deze mogelijkheid zeker gekend
hebben, maar zal procederen bij het ICJ beschouwd hebben als het op de spits drijven
van een geschil en als een stap die een trouw en vooraanstaand ILO-lid als Nederland
was (en is), niet gemakkelijk kan zetten.
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Nu inmiddels door Nederland C. 98 is geratificeerd, is te meer van belang in hoeverre
art. 4 van C. 98 wel terecht is uitgelegd op overeenkomstige wijze als hier aan de
orde was ten aanzien van art. 3 van C. 87. Ik behandel die kwestie in de nu volgende
paragraaf.

6.6.2.5  Beoordeling case-law inzake ingrijpen in de collectieve loonvorming en art.
4 C. 98; situatie Nederland, Duitsland, Frankrijk

In par. 6.4 kwam reeds kort aan de orde, dat de strekking van de tekst van art. 4 van
C. 98 was, dat staten zich verplichtten de noodzakeliike maatregelen te nemen om
de vrijheid van onderhandelen te volledig te ontwikk: ·en. 11: memoreerde  daar dat
tijdens de Conference van 1949 een amendement met als s:rekking de functie van art.
4 enigermate af te zwakken, werd verworpen.
Nade uitgebreidebehandelinghierboven van het gewoontereclitelijk interpretatierecht
kan de beoordeling van de case-law op het onderdeei vari het ingrijpen van de
overheid in de collectieve onderhandelingsvrijheid kori zijn.
Naar mijn oordeel vloeit de case-law van het Committee of Experts en die van het
CFA rechtstreeks voort uit de tekst van art. 4 C. 98. Het gaat immers in dat artikel
om de 'promotion'  van 'full' development van de freedom of collective bargaining
door cao's.
Ratificatie van de Convention brengt met zich mede, dat staten daarna enig respijt
gegeven moet worden om een juridisch systeem te ontwikkelen dat de vrijheid van
onderhandelen garandeert. Het eindresultaat dient echter'vrijheid van onderhandelen'
te zijn. Dergelijke vrijheden kunnen alleen in geval van overniacht worden beperkt.
De grenzen die de ILO-committees aan die beperkingen stellen zijn op zodanige wijze
geformuleerd, dat ze volledig recht doen aan het 'grondrechtelijk' karakter van het
recht.

De tekst van art. 4 verschaft zo voldoende duidelijkheid over zijn betekenis. De
travaux preparatoires van C. 98 kunnen daarom buiten beschouwing blijven. 166

Deze conclusie betekent tevens, dat nu Nederland C. 98 geratificeerd heeft, de
conclusies die ik in par. 6.5.6 trok ten aanzien van de sturingsmogelijkheden van de
overheid in de G&G-sector, onverkort gelden. Immers, op basis van C. 98 acht ik
de door de ILO aangeduide krijtlijnen wel legitiem.

Tegen dat licht bezie ik nu de Franse en Duitse situatie in (delen van) de G&G-sector.

Eerder gaf ik aan (par. 3.5) dat Soubise voor wat betreft de Franse situatie in de sector
van de caisses en de secteur sanitaire et social van oordeel is dat het instrument van
agrament door de overheid niet met C. (87 en) 98 in strijd zou zijn. Hij meent dat

166 Zie daarvoor overigens: ILC, Record of Proceedings 1949, Appendix Vll, pag. 464-482; ILC  1949,
Report IV, nummer 1 en 2; ILC, 1948, Report VIII, nummer 1 en 2. en ILC 1947, Report VII voor
het eerste inhoudelijke overzichtsrapport over 'Freedom o fAssociation and Industrial Relations' dat
leidde tot de besluitvorming de diverse aspecten van de industriele relaties in een aantal aspecten
te onderscheiden (vgl. par. 6,3.1 en 6.6.2.2).
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het algemeen belang (beheersing van de kosten in min of meer publieke sectoren)
er de rechtvaardiging voor vormt. Hij wijst er bovendien op dat het eventuele oordeel
van de ILO geen gebod op zou leveren het in de Franse rechtsorde te incorporeren.
Naar Frans recht is de nationale rechter de beslissende instantie t.a.v. de interpretatie
en verbindendheid van het ILO-recht.
Het door Soubise als juist erkende argument tot beperking ervan op grond van het
algemeen belang onderschrijf ik niet. Het toelaten van beperkingen op dit recht

immers, die niet van doen hebben met acute noodsituaties, maakt dit recht, dat naar
mijn oordeel van essentiele betekenis is voor de sociale rechtsorde over de gehele
wereld, te gemakkelijk vatbaar voor ongerechtvaardigde inbreuken.

Voor de Franse situatie betekent dit naar mijn mening dat het recht op agrtment bij
de Caisses en in de secteur sanitaire en social dient te vervallen. Het door Soubise

gehanteerde argument, dat de Franse rechtsorde daar door de ILO niet toe gedwongen
kan worden is weliswaar juist. Het getuigt echter van een niet aanvaardbaar cynisme
als men wel volop participeert in de internationale rechtsorde, maar daaruit geen
consequenties wenst te trekken voor het nationale recht. De Franse wetgever zou
daarom m.i. in actie moeten komen.

In de Duitse situatie (zie par. 4.3.2.3) is m.i. de vrijheid van collectiefonderhandelen
in delen van de G&G-sector evenmin gerealiseerd, met name niet in die sectoren waar
kerken optreden als exploitant van G&G-instellingen. Ik constateerde dat in zowel
de sector van de Evangelische Kirche als in die van de Rooms-Katholieke kerk het
stakingsrecht volledig ontbreekt, terwijl in de instellingen van de R.K.-kerk voorts

in de onderhandelingsresultaten van de daartoe ingestelde Commissie door de bissch-

oppen nog ingegrepen kan worden. De Evangelische Kirche kent daarnaast nog een
vorm van verplichte arbitrage.

Beide systemen bieden naar mijn oordeel geen volle vrijheid van onderhandelen als
bedoeld in art. 4 C. 98167 van de ILO. Voor wat betreft het aspect van het ontbreken
van het stakingsrecht verwijs ik naar par. 6.6.2.6.2 alsmede de paragrafen 6.4 en par.
2.5. Ik meen dat het recht op staking niet beschermd wordt door art. 4 C. 98, maar
wel door art. 6 ESH en kom daar uitgebreider op terug in par. 6.6.2.6.2.

In de tweede plaats voorziet de evangelische regeling in verplichte arbitrage. Het
Committee of Experts van de ILO'68 acht verplichte arbitrage niet op voorhand in
strijd met de vrijheid van collectief onderhandelen; het middel kan toegepast worden
als cao-partijen voldoende gelegenheid krijgen om zelf te onderhandelen, terwijl de
arbiters onafhankelijk zouden moeten zijn. In het geval van de evangelische kerk geldt
dat in ieder geval voor de voorzitter van de arbitrage-commissie, zodat daar behalve

op het onderdeel van het stakingsrecht, m.i. geen strijd met C. 98 bestaat.

167 Door Duitsland geratificeerd op 8-6-1956, zie List of ratifications by Convention and by country,
ILC 82th session, 1995.

168 ILC, General Survey  1982,  pag.   114-118.
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In de katholieke kerk heeft de bisschoppenconferentie bevoegdheid tot ingrijpen in
de onderhandelingsresultaten zonder dat dergelijk ingrijpen slechts toegelaten is in
extreme situaties. De vraag is of het de Staat uit een oogpunt van ILO-recht geoor-
loofd is, de (i.c. Rooms-Katholieke) Kerk de vrijheid te bieden een interne regeling
te hebben, die dit ingrijpen mogelijk maakt.
Waarmee de derde vraag is ofhet Committee ofExperts desverzocht de uitzonderings-
positie van de Kerken ten aanzien van de collectieve onderhandelingsvrijheid in het
algemeen en het cao-recht in het bijzonder zou aanvaarden en zoja, in welke omvang.

Het Committee zou dan moeten oordelen dat voor de door de kerken geexploiteerde
instellingen het primaat van de vrijheid van collectief onderhandelen en het waar
mogelijk bevorderen daarvan (art. 4 C. 98) moet wijken voor het primaat van de
godsdienstvrijheid zoals dat in Duitsland wordt gehanteerd. Art. 4 C. 98 voorziet in
de mogelijkheid van aanpassing van de maatregelen 'appropriate to national conditi-
ons'. Ik sluit  niet  uit,  dat de godsdienstvrijheid  door het Committee of Experts  als
zo'n 'condition' beschouwd zou worden. De Duitse overheid zou, onder verwijzing
naar de historische context van de interpretatie van 140 GG en de speciale missie van
de Kerken en de door haar geexploiteerde instellingen in de samenleving, een
dergelijke voorrang kunnen bepleiten.

Van de kant van de (niet-kerkelijke) werkgevers- en/of werknemersorganisaties zou
in Gendve echter betoogd kunnen worden, dat feitelijk geen verschillen meer bestaan
in de wijze van exploitatie tussen niet en wel kerkelijke instellingen en dat het
kerkelijke Dienstrecht slechts zou moeten worden voorbehouden voor specifiek kerke-
lijke functionarissen, zoals predikanten etc.

Mijn eigen opvatting in dezen is, dat - daargelaten de specifiek kerkelijk functionaris-
sen - de door kerken geexploiteerde instellingen weliswaar de vrijheid toekomt
godsdienstige eisen te stellen aan haar werknemers,169 maar voor het overige dienen
zij de vrijheid van collectief onderhandelen te respecteren. De door de Duitse Staat
aan de kerken geboden ruimte tot beperking van de vrijheid van collectief onderhan-
delen in de G&G-instellingen is niet noodzakelijk met het oog op de bescherming
van het legitieme doel van de vrijheid van godsdienst. Om die reden zou ik oordelen
dat de vrijheid van collectief onderhandelen ook in de Kerken het primaat dient te

169   Ik denk hierbij bv. aan de eis van het zijn van belijdend-lidmaat van de kerk; voorts zouden zij van
hun medewerkers kunnen eisen dat zij zich in hun publieke uitlatingen conformeren aan kerkelijke
standpunten; vgl. BVerfG 4.6.1985, AP nr. 24 bij art. 140 GG = NJW 1986, pag. 367 met noot van
H.  Weber = JZ  1986 pag.  131,  met noot van Richardi, waarin de opzegging van cen arts werkzaam
in een katholiek ziekenhuis rechtmatig werd geacht. De arts had publiekelijk geageerd tegen de van
'clericaal-conservatieve zijde' ingenomen stelling dat legale abortussen vergelijkbaar zouden zijn
met de massamoorden van de nazi's in Auschwitz. Volgens het BVerIG lag deze zaak op het terrcin
van het kerkelijk zelbeschikkingsrecht Deze interpretatie werd door de Europese Commissie voor
de Rechten van de Mens aanvaard, zie ECRM, 6.9.1986, nr. 12242/86.
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hebben,170 terwij 1 dat beginsel slechts uitzondering kan leiden ten aanzien   van   de

specifieke godsdienstige eisen die de Kerken hun medewerkers stellen met het oog
op de opdracht van de Kerken in de samenleving.

In de niet door de kerkelijke Wohlfahrtsverbande beheerste delen van de G&G-sector
bestaat de vrijheid van collectief onderhandelen wel. Een belangrijke kanttekening
is dat overheid de resultaten van de cao-onderhandelingen in de sector wel sterk be-
invloedt door erin te partciperen.

De Duitse situatie dat de overheid indirect sterke invloed uitoefent op de inhoud van
de in de G&G-sector vigerende cao's is naar mijn oordeel niet in strijd met C. 98.
Op zichzelf immers staat het cao-partijen vrij een lager of beter niveau dan de BAT
overeen te komen. Weliswaar zal de overheid het meerdere boven het BAT nooit
financieren en zal de sector wellicht meer ontvangen dan de ('te goedkope') kost. Van
ingrijpen in de vrijheid van onderhandelen is daarmee echter geen sprake. Evenmin

geldt dat voor het onderdeel van het Nederlandse model dat de overheid een zeer be-

langrijke say heeft in de vaststelling van de bijdrage in de kosten van de arbeidsvoor-

waardenontwikkeling.

Naar mijn oordeel impliceert de ratificatie van C. 98 door Frankrijk, Nederland en
Duitsland zonder meer dat naar normen van het internationale recht, met name art.
4 van C.  98,17' de vrijheid van collectief onderhandelen in de G&G-sector gerespec-

teerd moet worden.

Zowel in Frankrijk als Duitsland impliceert dat, dat op onderdelen de wetgeving dient
te worden aangepast.

6.6.2.6 Excours Stakingsrecht en IL0111

Het begrip staking komt niet voor in de (travaux preparatoires van) Convention 87
en al evenmin in een andere Convention. De enige plaats in het ILO-recht waar het

begrip staking vermeld staat is in Rec. 92, waar in art. 1 lid 4 aanbevolen wordt dat

werknemersorganisaties afzien van stakingen als het geschil voorwerp van 'conciliati-

170 RKeBler,Die Kirchen und das Arbeitsrecht, a.w., pag. 246-347 volgt eenzelfde redenering om te

betogen dat de Tweedc Weg probleemloos mogelijk is; hij stelt dan ook dat art. 9 lid 3 GG onverkort

toepassing moet vinden. Hij meent wei dat op basis van het zelfbeschikkingsrecht van de kerken door

hen beperkingen aan het stakingsrecht gesteld zouden kunnen worden. Vgl. ook G. Struck, Entwic-

klung und Kritik des Arbeitsrechts im kirchlichem Bereich,  NZA   1991,  pag.  250  e.v..
171 En overigens ook art. 6 lid 2 ESH, dat door alledne de landen is geratificeerd. Zie hierna par. 6.7.2.
172 Zie hieroverValticos, International Labour Law, a.w., pag. 85-86; Valticos en von Potobsky, Interna-

tional Labour Law, a.w., pag. 98; Betten, International Labour Law, a.w., pag. 105-123; Tilstra, Gren-
zen aan het stakingsrecht, a.w., pag 140-150
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on' of arbitrage is. Een recht op staking is nergens met zoveel woorden in het ILO-
recht geformuleerd.

173

De vraag of een geheel of gedeeltelijk verbod van stakingen op basis van C.  87  legi-
tiem te achten is, werd zo een zaak van uitleg door het Committee of Experts en het
CFA.
Deze beide Committees zijn van oordeel dat het recht op staking onverbrekelijk
verbonden is met het in art. 3 van de Convention gegarandeerde recht om het recht
op organisatie te kunnen uitoefenen en daarbij geen belemmeringen te ondervinden.

'The Committee (CFA, WP) has taken the view that allegations relating to the right to strike are not outside

its competence in so far as they bring into question the exercise of trade union rights.
,174

en

'A general ban on strikes seriously limits the means at the disposal of trade unions to further and defend
the interests oftheir members (art. 10 Conv.) and their right to organise their activities (art. 3 Conv.) and
is, therefor, not compatible with the principles of freedom of association. ,175

en

'The committee considers that inasmuch as the prohibition or general suspension of strikes constitutes
a major restriction  of one of the essential means available to workers and their organisations for futhering
and  defending of their interests, such measures cannot be justified except  in a situation of acute national

crisis, and then only for a limited period.
,176

of kortweg:

'The right to strike is one of the essential means through which workers and their organisations may

promote and defend their economic and social interests. ,177

Naar het oordeel van de beide Committees vloeit het recht op staking dus voort uit
art. 3 leden 1 en 2 van Convention 87. De argumentatie is dat de vrijheid van
organisatie zinloos zou zijn zonder dit recht. Het recht vloeit voort uit het recht van
vakbonden om hun activiteiten te organiseren. Een verbod van stakingen is in strijd
met art. 3 lid 2 dat de overheid gebiedt zich te onthouden van inmenging in het recht
om zich te organiseren.
Het stakingsrecht zoals geformuleerd in de case-law van de Committees is niet
onbeperkt. Politieke stakingen achten de Committees niet geoorloofd, tenzij ze zijn
gericht tegen het economische en sociale beleid van de regering. 178

173     Zie  ook Ben israel, International Labour Standards,  a.w.,  pag.  35.
174  Digest 1985, pag. 72.
175 General Survey 1983, pag. 63.
176 General Survey  1983,  pag.  64.
177  Digest 1985, pag. 73.
178 General Survey 1983, pag. 67.
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Devoorgelegdeactievormen (vanlangzaam-aan-actie,totstiptheidsactie, sitdown-actie
en bedrijfsbezetting) achtte het Committee of Experts in beginsel rechtmatig, mits
de acties vreedzaam verlopen."9 Zoals boven reeds in de citaten werd weergegeven
wordt in ieder geval een algemeen verbod onrechtmatig geacht.

180
6.6.2.6.1 Stakingsrecht (semi-)publieke dienst

Geheel in de lijn van het sterk ontwikkelde stakingsrecht in de marktsector ligt de
opvatting van de beide Committees inzake het recht op staking van werknemers in
de (semi-)publieke sector. Het uitgangspunt is dat staking in die sector geoorloofd
is, tenzij het beeindigen van de diensten een acute noodsituatie tot gevolg zou
hebben.18' Anders geformuleerd: staking is niet geoorloofd als de acties het leven,
de persoonlijke veiligheid ofgezondheid van de bevolking of een deel ervan in gevaar
zou brengen.

182

Bij 'essentiele diensten' kan aldus onder omstandigheden een staking onrechtmatig
geacht worden:8' Dat begrip dient echter niet 'too broadly' te worden opgevat
('essential in the strict sense').'84 In geval van een rechtmatig verbod of een recht-

matige beperking dient zulks gepaard te gaan met adequate garanties ten aanzien van

de belangen van de betrokken werknemers, bv. met behulp van conciliation- en
arbitrage-procedures.

185

In de case-law van de Committee of Experts blijken o.a. onderwijzers, postbodes,

loketbedienden bij de P'IT en telefonisten bij de PlT een recht op staking te
hebben:86

6.6.2.6.2 Beoordeling legitimiteit case-law stakingsrecht

Valticosi 87 stelt de vraag,  of de case-law inzake het stakingsrecht juist  is,  niet.  Bet-
ten':8 laat die kwestie met zoveel woorden in het midden. O.a. tijdens de Conferentie
van    1992' S' is vooral van werkgeverskant met kracht betoogd   dat het recht    op

staking geen legitieme uitleg vormt van art. 3 van de Convention.

179 General Survey 1983, pag. 68.
180  Zie ook Betten, International Labour Law, a.w., pag. 110-113; Valticos, International Labour Law,

a.w., pag. 86.
181  Digest 1985, pag. 82.
182 General Survey 1983, pag. 66.
183  Digest 1985, pag. 82.
184 General Survey 1983, pag. 66.
185 General Survey 1983, pag. 66.
186 ILC, Committee of Experts  1991, pag. 173-175.
187 Valticos, International Labour Law, a.w. pag. 86; de vraag wordt evenmin opgeworpen in de tweede

druk: Valticos en von Potobsky, International Labour Law, a.w., pag. 98.
188 International Labour Law, a.w.,  pag. 109; evenzo: Tilstra, Grenzen aan het stakingsrecht, a.w., pag

140-150.

189 ILC, Provisional Record 1992, pag. 27-59.
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De werkgevers beogen daarmee te bereiken dat de welwillende stakings-case-law
wordt teruggedraaid, terwijl dan een Convention in voorbereiding zou kunnen komen,
die (als het aan de werkgevers lag) vanzelfsprekend een minder liberaal stakingsrecht
zou incorporeren. Voorlopig is de Conference de werkgevers nog niet gevolgd in hun
opvatting.

In haar boek International Labour Standards: The Case of Freedom to Strike, doet
Ben-Israeli*  onderzoek naar deze vraag. Ben-Israel doet uitgebreid verslag van twee
opties binnen het kader van het ILO-recht. Ze onderscheidt de mogelijkheid, dat het
recht op staking een impliciet recht is, dat voortvloeit uit de Recommendations en -
'although tacitly'- Conventies enerzijds, waardoor alleen ratificerende staten zijn
gebonden; anderzijdsdeoptie, dathetstakingsrecht -eveneensstilzwijgend- voortvloeit
uit het concept van freedom ofassociation, zoals dat veiliggesteld is in de Constitution
van de ILO. In die optie zouden alle leden van de ILO eraan gebonden zijn.

191

Zij komt tot de conclusie dat beide opties verdedigbaar zijn'92 na een uitgebreide
analyse van de case-law van het CFA:93 Ben-Israel geeft aan, dat er sprake is van
een impliciete regelgeving, zowel voortvloeiend uit de Constitution, alsook uit de
Conventions 87 en 98.

Geletopmijn -hierboven weergegeven, par. 6.6.1- opvatting van verdrageninterpretatie
meen ik dat een essentieel punt is, of het stakingsrecht inderdaad uitdrukkelijk
voortvloeit uit Conventions.
Naar mijn mening is inherent aan een zo wezenlijk recht als het stakingsrecht, dat
het met zoveel woorden wordt gegarandeerd. De benadering van Ben-Israel, een
impliciet ontstaan recht, spreekt me dan ook niet aan. Dat klemt te meer nu er sprake
is van een opzettelijk ongeregeld laten van het stakingsrecht, omdat met name de
werknemersorganisaties bang waren dan geconfronteerd te zullen worden met teveel
beperkingen ervan. 194

Rest, m.i., de vraag of het stakingsrecht besloten ligt in art. 3 van C. 87, te weten
'the right to organise activities' waarbij de overheid zich van ingrijpen moet onthou-
den.

In par. 6.6.2.4 duidde ik het begrip activities. Het inbegrijpen van een zo delicaat (gro-
nd)recht in het 'right to organise activities' is naar mijn oordeel een te grote tour de
force.

Ik gaf in par. 6.6.2.3 al aan, dat ook de Governing Body lange tijd stakingen zeker
niet onder 'organise activities' bracht.

190 International Labour Standards, a.w.
191 Ben Israel, International Labour Law, a.w., pag, 6.
192 Ben Isact, International Labour Law, a.w., pag. 70.
193 Ben Isael, International Labour Law, a.w., pag. 35-70.
194   Zie ook Ben Israel, International Labour Law, a.w , pag 46. Overigens meen ik, dat in de 'impliciete'

opvatting nauwelijks aanknopingspunten bestaan voor het al dan niet aanvaarden van de zcer
gedetailleerde stakings-case-law van het CFA. Op basis waarvan moet men menen dat groepen al
dan niet het stakingsrecht toekomt, zoals  ik dat weergaf in par.  6.6.2.6  en 6.6.2.6.1?  Uit impliciete
subregels?
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Voorts werd tijdens de Conference, tijdens welke C. 87 werd vastgesteld, een amende-
ment van de Tjecho-Slowaakse regering om het stakingsrecht met zoveel woorden
op te nemen tussen de artt. 3 en 4 van C. 87 niet ontvankelijk geacht omdat dat in
latere regelingen verankerd zou worden. 195

Al met al meen ik daarom dat de werkgeversdelegaties het (verdrageninterpreta-
tie)recht aan hun kant hebben als zij menen dat de uitleg van de Constitution en ILO-
Conventie 87 tezeer wordt opgerekt als daar een uitdrukkelijk en gedetailleerd
stakingsrecht uit wordt afgeleid.

6.7 Overheidsingrijpen in G&G-cao's en Europees Sociaal Handvest'96

6.7.1   Raadvan Europa 97

De Raad van Europa heeft (o.a.) ten doel het bevorderen van economische en sociale
vooruitgang (art. 1 Statuut). Lid van de Raad zijn de meeste democratische Europese
landen; zij dienen ingevolge art. 33 van het Statuut de rechtsstaat en de uitoefening
van grondrechten te eerbiedigen."8 De Raad vervult in het internationale (sociale)
veld geen bijzonder grote rol en is het meest bekend door het tot stand brengen van
het Europees Sociaal Handvest (verder ook: ESH) in 1962. Het Handvest is nog steeds
niet door alle leden van de Raad geratificeerd.

Anders dan de ILO is de Raad niet tripartite georganiseerd; het hoogste orgaan is het
Committee de Ministers. Anders ook dan bij de ILO (en bij de Europese Conventie
van de Rechten van de Mens) kent de Raad niet een rechterlijk orgaan, dat voor leden
bindende uitspraken kan doen.

Het handhavingsmechanisme voor het ESH is aanzienlijk minder sterk ontwikkeld
dan dat van de ILO.
Net als bij de ILO is er weliswaar een Committee of Independent Experts. Aan de
vergaderingen van het Committee neemt een vertegenwoordiger van de ILO deel, met
raadgevende stem (art. 26 ESH).
Daarnaast functioneert het Committee of Governmental Representatives (ook:
Governmental Committee) aan wie de Experts hun rapporten toezenden.
Tussen de beide Committees bestaan grote competentiegeschillen. Meer dan eens ook
neemt het Governmental Committee een ander standpunt in dan het Committee of
Experts.19 Het gezag van het Committee of Experts is daardoor niet erg groot.

200

195 ILC, Record of Proceedings 1947, Appendix VII, pag. 470 jo  pag  468.
196  Trb.  1962, 3; Goedgekeurd bij Rijkswet d.d. 2.11.1978,  Stb. 639; Ratificatie d.d. 22 4.1980, in

werking getreden voor Nederland 22.5.1980.
197 Zie hierover L. Betten, International Labour Law, a.w, pag. 40-43 en 414-423; zie ook J.J.M. van

de Ven e.a., Het Europees Sociaal Handvest, Nijmegen, 1982.
198 Ook echter bv. Turkije is lid van de Raad.
199  Zie ook P. van Dijk, Enige toppen en dalen in het Europese lanschap, NJB 1991, pag. 1178 e.v.
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Voorts speelt in de sfeer van het toezicht op de naleving van het ESH o.a. het Com-
mittee of Ministers een rol.
Met een meerderheid van 2/3 van de stemmen kan zij aanbevelingen richten tot ieder
van de overeenkomstsluitende partijen (art. 29 ESH), maar doet dat in de praktijk
nooit.201

Al  met  al  is  er geen sprake  van een gezaghebbende toezichtprocedure.202  In   1992

is een Protocol in werking getreden dat onder meer beoogt de toezichtprocedure te
verbeteren. 203

6.7.2   Art.  6 lid 4 ESH en de Nederiandse G&G-sector, alsmede de Duitse kerkelijke
Wohlfahrtsverbande

Art. 6 lid 4 van het Europees Sociaal Handvest heeft in de Nederlandse rechtsontwik-
keling t.a.v. het stakingsrecht een grote rol gespeeld.204 In par. 2.5 kwam dat reeds

aan de orde. Anders dan het ILO-recht, zoals dat boven aan de orde kwam in par.
6.6.2.6, geeft art. 6 lid 4 ESH een uitdrukkelijk (collectief) actierecht voor werkne-

mersorganisaties, met inbegrip vanhet stakingsrecht. Inde Nederlandserechtsliteratuur
was daardoor niet de vraag ofhet ESH het actierecht erkende, maar ofhet rechtstreeks
doorwerkte in het nationale recht.

Zoals in par. 4.3.2.3 vermeld werd bleek, dat het als gevolg van de scheiding van Kerk
en Staat in Duitsland en de daaruit voortvloeiende arbeidsrechtelijke autonomie van
door de Kerken geexploiteerde G&G-instellingen, dat medewerkers van die instel-
lingen in het geheel geen stakingsrecht toekomt. Het ESH205  waaraan ook Duitsland

gebonden is, stelt echter in art. 6 evenzeer het primaat van het stakingsrecht. Een
algeheel stakingsverbod in de door de kerken geexploiteerde delen van de G&G-sector

(als gevolg van een specifieke interpretatie van de godsdienstvrijheid) lijkt zo in strijd
met art. 6 (jo art. 31) ESH. Om die reden meen ik, dat het totaal ontbreken van het

stakingsrecht in deze (Duitse) onderdelen van de G&G-sector niet rechtmatig is. Zoals
ik ook betoogde t.a.v. art. 4 C. 98 (zie par. 6.6.2.5), meen ik dat art. 31 ESH slechts

een goede grondslag vormt voor een beperking van het stakingsrecht van specifiek
kerkelijke functionarissen.

200 Zie Betten, International Labour Law, a.w., pag. 420. Zie voorts D. Harris, The European Social

Charter, Charlottesvilk  1984, pag. 259-261.
201     Zie ook Liesbeth Tilstra, Grenzen  aan  het stakingsrecht, Deventer  1994,  pag.   164.
202 Zie Betten, International Labour Law, a.w., pag. 420; Tilstrg Grenzen aan het stakingsrecht, a.w.,

pag. 164-165.

203 Zie daarover Betten, International Labour Law, a.w., pag. 423427; Tilstra, Grenzen aan het

stakingsrecht, a.w., pag. 165-169;
204    Zie HR 30.5.1986,   NJ   1986,   688, het NS-arrest; later  ook voor acties   in de ziekenhuissector,

gekoppeld aan art. 31  ESH: HR 22.11.1991, NJ  1992,508, met noot P.A.S.. Zie hierover uitgebreid
Liesbeth Tilstra, Grenzen aan het stakingsrecht, a.w., met name pag. 129-222 en pag. 267-351.

205  Ook het ESH is door Duitsland geratificeerd. Zie verder par. 6.7.2.
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Ten aanzien van de arbeidsvoorwaardenontwikkeling in de G&G-sector verdient hier
aandacht, dat de overheid volgens vaste case-law van het Committee of Independent
Experts in het algemeen gehouden is tot non-interventie in cao-onderhandelingen inge-
volge art. 6 lid 2 van het ESH. Parallel met de redactie van art. 4 van C. 98 van de
ILO wordt daar bepaald dat staten het recht op collectief onderhandelen zullen waar-
borgen en de totstandkoming van een 'machinery' zullen bevorderen voor vrijwillige
onderhandelingen tussen werkgevers of organisaties van werkgevers en organisaties
van werknemers, waar zulks nodig en nuttig is.206
Er kunnen volgens vaste case-law van het Committee of Experts in het algemeen
slechts beperkingen ten aanzien van de vrijheid van collectief onderhandelen worden
gesteld:
-    in een bijzonder ernstige economische situatie
-        na uitgebreide raadpleging van de betrokken partijen, in het bijzonder vakbonden

en werkgeversorganisaties
-    terwijl de beperkingen een uitzonderlijk karakter moeten dragen en
-    voor een beperkte duur dienen te zijn,
-        terwijl moet zijn aangetoond dat geen andere maatregelen dezelfde effecten zullen

hebben.207
- Bijzondere aandacht moet worden gegeven aan de positie van mensen met een

208zwakkere positie, bv. jongeren en laag-betaalden.

Ingrepen in de door het Handvest gegarandeerde vrijheden worden door het Committee
beoordeeld tegen de achtergrond van het bepaalde  in  art.  31 ESH.209 Ingevolge  art.
31 ESH moeten uitzonderingen bij wet zijn voorgeschreven en 'in een democratische
samenleving noodzakelijk zijn voor de bescherming van rechten en vrijheden van
anderen en voor de bescherming van de openbare orde, de nationale veiligheid, de
volksgezondheid of de goede zeden'.

Het Committee of Independent Experts van de Raad van Europa heeft aanvankelijk,
anders dan het Committee of Experts bij de ILO, een meer vergoeilijkende houding
ingenomen ten aanzien van het Nederlandse overheidsingrijpen in de loonvorming
in de G&G-sector.
In zijn conclusies over de periode 1.1.1982  tot en met 31.12.83  had het Committee
de beschikking over de commentaren van FNV, CNV en MHP inzake de freedom
of collective bargaining in de G&G-sector, de visie daarop van het Committee of
Experts van de ILO alsook over het rapport van de Commissie Windmuller.
Ten aanzien van de 'trendvolgers' maakte het ESH-Committee uit dat zij geen
'gewone' positie als werknemer of ambtenaar hadden. Enerzijds zijn de sectoren voor
hun financiering afhankelijk van publieke fondsen; anderzijds bevinden zij zich in

206 Zie hierover ook Tilstra, Grenzen aan het stakingsrecht a.w., pag. 174-179.
207 Vgl. Conclusions Committee of Independent Experts  of the Europian Social Charter  IX- 1 (verder:

"Conclusions"), pag. 53 en 54 en Conclusions VIII-1, algemene inleiding.
208 Zie Conclusions IX-1, pag. 11. Dit element is niet te vinden in de opsomming van het Committee

in de passage die in de vorige voetnoot wordt aangehaald.
209 Zie Conclusions X-1, pag. 72.
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een andere positie dan ambtenaren omdat de staat hun werkgever niet is en zij
bovendien altijd al het recht hadden om collectief te onderhandelen en om te staken.

Gelet op deze speciale positie sprak het Committee niet een veroordeling uit als die
van de ILO-Committees, maar stelde een definitief oordeel uit totdat het de beschik-
king zou krijgen over de tekst van de nieuw geformuleerde wet, de WAGGS.210

Een soortgelijk milde houding nam het Committee of Experts ook in 1984 aan ten
aanzien van een kanttekening van het CNV over de toepassing van loonmaatregelen
in Nederland. Het Committee overwoog toen:

'However.. gouvernments also undertake other obligations which are not less important than the two rights
mentioned above (freedomofassociation en freedom ofcollective bargaining, WP), such asthe commitment

'to accept as one of their primary  aims and responsabilities, the achievement and maintenance  of as high
and  stabel a level of employment as possible,  with  a view to attainment of full employment' (Article  1,
para, 1).211

Nadien kwam echter ook het Committee of Independent Experts van het Europees
Sociaal Handvest uiteindelijk uit op soortgelijke conclusies als het Committee of
Experts van de ILO ten aanzien van de G&G-wetgeving in ons land. Wezenlijk daarbij
is echter dat art. 6 lid 2 ESH vrijwel gelijkluidend is met art. 4 van ILO C. 98. Het
Committee van het ESH stoelde haar veroordeling niet op het aan art. 3 C. 87 ver-
wante art. 5 ESH.

In  1987  kwam  het  nog  tot het oordeel  dat de WAGGS  niet in conflict  is  met  art.  6
lid 2 ESH.212 In 1989 stelde het vast dat de Nederlandse regering doende is met
wijziging van de WAGGS na nationale en internationale kritiek, maar het Committee
zelf trok geen krijtlijnen en sprak geen veroordeling uit. Het oordeel van het Commit-
tee zelf bleek niet uitdrukkelijk.213

In 1991 echter werd Nederland vermeld als een der landen waar de staat het onafhan-

kelijk functioneren van vakbonden bij hun recht op vrijheid van onderhandeling niet
rechtmatig doorkruiste. In een uitvoerige beschouwing waarin ook de ILO-214

conclusies werden meegewogen, concludeerden de Experts, dat artt.  10 en 1 1 WAGGS
in strijd waren met art. 6 lid 2 ESH. Het feit dat de ultima remedia nooit gebruikt
werden, deed blijkens zijn overwegingen aan zijn opvatting niet af. Doorslaggevend
was dat de WAGGS niet in zijn werking beperkt was tot een korte periode, terwijl
er voorts niet gebleken was van 'particularly serious economic situation in the 'trend
follower' sectors'.

210 Zie Conclusions IX-1, pag  54  Zie ook A W. Heringa, De naleving van het Europees Sociaal

Handvest, SR 1988, pag. 45
211 Conclusions VIII-1, pag. 11, 1984.
212  Conclusions, X-1, 1987, pag. 72 en 73.

213   Conclusions XI-1 Freedom of Association Committee,  1989, pag. 83 en 84.

214  Conclusions XiI-1,1992, pag. 25. De Nederlandse voorzitter van het Committee, W.F. de Gaay
Fortman, was in die ronde net opgevolgd door T. Jaspers als lid van de Commission.
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Vervolgens werd in de volgende Conclusions vastgesteld, dat art.  10 en  11  WAGGS
zouden worden ingetrokken.

215

6.7.3   Evaluatie art. 6 lid 2 ESH en de G&G-sector

De criteria die de ESH-Experts stellen ten aanzien van legitiem overheidsingrijpen
in de onderhandelingsvrijheid van cao-partijen, gelijken sterk op die van de ILO.
Opmerkelijk  is, dat het oordeel van de ESH-experts de eerste jaren veel milder is dan
dat van de collega's van de ILO ten aanzien van de situatie in de G&G-sector.
De claim van de Nederlandse regering dat de G&G-sector een specifieke positie had
die een aparte behandeling vergde, vond aanvankelijk gehoor, ondanks de conclusies
daaromtrent van het (ook bij het Committee bekende) rapport van de Commissie
Windmuller. Het enkele feit dat de ESH-experts tot die conclusie kwamen, maakt het
overigens meer begrijpelijk, dat de Nederlandse regering zich niet onmiddellijk neer
legde bij het oordeel van de Experten van de ILO, die ook nog eens hun oordeel
stoelden op het naar de opvatting van de Nederlandse overheid niet toepasselijke
bepaling van art. 3 C. 87.216

De aanvankelijke coulance van de ESH-Experts lijkt ingegeven door de ingewikkelde
sturingspositie van de Nederlandse overheid in een sector die ze wel betaalt, maar
waar ze geen baas is en dat in een sociaal-economische periode van recessie.
Het scherpe oordeel van de ESH-Experts van 1991 biedt in zijn motivering geen
aanknopingspunten voor de omslag ten opzichte van zijn vroegere case-law. De aange-
voerde gronden corresponderen op het vlak van de beperking van de duur van de
maatregelen wel met de vaste case-law. Maar waar de experts overwegen dat er geen
sprake is van een noodsituatie in de G&G-sector lijkt het Committee een al te beperkte
weergave van het criterium van een'economische noodsituatie' te hanteren. Doorgaans
slaat dat immers op de totale sociaal-economische situatie en niet op die van slechts
een sector.

In het algemeen nog valt op dat de ILO-Committees ook het begrip noodsituatie
nauwer omgrenzen dan de ESH-Experts. In ILO-case-law is immers aanvullend de
eis dat die noodsituatie plotseling optreedt als gevolg van externe factoren.

215  Conclusions XIII-1, 1994, pag. 28
216  Zie ook interne notitic van SZW d.d. 6.3.1984 van de afd. WBIA aan IZ, nr. 0803, waarin gesteld

werd: '... wei kan uit een en ander worden afgeleid dat de zaak niet zo overduidelijk ligt als het ILO-
deskundigen-Committee doet voorkomen. Indien het "rapport-Windmuller" zou uitgaan van on-
voldoende naleving van desbetreffende ILO-Verdragen, zou derhalve deze uitspraak van het
deskundigencomitee (van het ESH, WP) als tegenwicht kunnen dienen'.
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6.8 Overheidsingrijpen in de collectieve onderhandelingsvrijheid en art. 8
217

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten

Binnen VN-verband is tenslotte nog een verdrag tot stand gekomen, dat van belang

kan zijn voor de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming in de G&G-sector, het
Internationaal verdrag inzake economisch, sociale en culturele rechten ('ESC'). Ook

dit Verdrag kent een achttiental leden tellend toezichthoudend Committee on Econo-

mic, Social and Cultural Rights, dat werkzaam zou moeten zijn op basis van in te
dienen landsverslagen ten aanzien van de naleving van het Verdrag. Veel landen

houden zich niet aan die verslagplicht. Betten meldt dan ook, dat dit toezicht
nauwelijks werkt.218

In het verdrag wordt niet met zoveel woorden de vrijheid van collectiefonderhandelen

vastgelegd. Ten deze is met name relevant het bepaalde in art. 8 onder 1 sub a en

c ESC.
De tekst luidt:
'The States Parties to the present Convenant undertake to ensure:

a  The right to everyone to form trade unions and join the trade union of his choice, subject only  to the

rules of the organization concerned, for the promotion and the protection of his economic and social

interests. No restrictions may be placed on tile exercise of this right other than those prescribed by law
and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public order or for

the protection of the rights and freedoms of others;

c.  The  right of trade unions to function freely subject to no limitations other than those prescribed by  law

and which are necessary  in a democratic society in the interests of national security or public order or for

the protection of rights and freedoms of others;'

Art. 8 lid 1 onder a ESC betreft zo de freedom of association, terwijl art. 8 lid 1 onder

c vervolgens de vakverenigingen het recht geeft hun activiteiten vrijelijk te ontplooien.
Zoals boven (par. 6.6.2.4) ook reeds werd opgemerkt ten aanzien van art. 3 van C.

87 moet ook ten aanzien van art. 8 lid 1 onder c van dit Verdrag worden vastgesteld

dat de vrijheid van onderhandelen niet met zoveel woorden wordt gegarandeerd. Net
als zulks is geschied ten aanzien van het ILO-recht, zou men ook hier kunnen betogen

217 Verdrag 19.12.1966, getekend te New York; Trb. 1969, 100; Ned. vertaling: Trb. 1978,178,

bekrachtigd in  1978; zie TK 13932; zie over dit Verdrag: A.T.J.M. Jacobs, De rechtstreekse werking
van intemationale normen in het sociaal recht, Alphen aan den Rijn 1985, pag. 36-38. E.W. Vierdag,
The Legal Nature of the Rights Granted  by the International Convenant of Economic, Social  and

Cultural Rights, inNetherlands Yearbook ofInternational Law, 1978, pag. 69-105; E.A. van Alkema,
in  Essays  on the Development of the International Legal Order, The Application of Internationally

Garanteed Human Rights in the Municipal Order, Alphen aan den Rijn  1980, pag. 189-190; D. Chiste,

Bezonken ambtelijk stakingsrecht,   SMA   1983, pag 292-294; A.F.M. Brenninkmeyer,  NJB  De

ongelijke  behandeling van vrouwen en mannen  in  de  AAW   1981,  pag.  613  e.v.   R. Ben Israel,

International Labour Standards, aw., pag. 71-92; A.W. Heringa, Sociale Grondrechten., Zwolle  1989;

L. Betten, International Labour Law, a.w., pag. 427-436; Liesbeth Tilstra, Grenzen aan het stakings-

recht, a.w., pag. 137-140.
218 International Labour Law, a.w., pag 432436.
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dat het onderhavige artikel ook als strekking heeft de vrijheid van collectiefonderhan-
delen te garanderen.
Door de HR is ten aanzien van art. 8 ESC lid 1 onder c aan het eind van 1983 uitge-
maakt, dat het artikel geen rechtstreekse werking zou hebben.219 Het betrof hier
cassatie tegen de afwijzing van de President van de Rechtbank Den Haag van een
vordering op basis van het beginsel van vrijheid van onderhandelen om door de
regering getroffen loonmaatregelen buiten werking te stellen.220

Voor dit proefschrift lijkt het Verdrag op zichzelf niet van groot belang, temeer daar
leden van de ILO de bepalingen van het Verdrag niet zodanig mogen toepassen dat
ze aan het ILO-recht derogeren.22' In dit proefschrift kregen het ILO-recht, en het
in de vorige paragrafen weergegeven art. 6 lid 2 ESH dan ook een meer uitvoerige
bespreking.
Het ESC blijft in dit proefschrift verder buiten beschouwing.

6.9 Evaluatie internationaal recht en grenzen van overheidsingrijpen bij collec-
tieve arbeidsvoorwaardenvorming; Nederland gidsland

Naar mijn oordeel hebben in het verleden de betrokken ILO-organen de werkingssfeer
van art. 3  C. 87 inzake de freedom of association te zeer opgerekt, in die zin dat op
grond van internationaal aanvaarde interpretatie-standaarden niet goed valt vol te
houden dat C. 87 de freedom of collective bargaining betreft. De ratificatie door
Nederland van C. 98 betreffende de freedom of collective bargaining222 maakt dat
in zoverre een academische kwestie, daar C. 98 naar mijn oordeel tot gevolg heeft
dat de overheid slechts onder extreme omstandigheden kan ingrijpen in het onder-
handelingsresultaat van cao-partijen (vgl. de huidige tekst van art. 10 WL). Elders
dan in Nederland is het geen academische kwestie; de mogelijkheden voor ingrijpen
in de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming in de G&G-sector hangen daar af van
de vraag of ook C. 98 is geratificeerd.
Ten aanzien van de G&G-sector in Nederland, waar thans weer onderhandelingsvrij-
heid heerst (zie par. 5.8), en in andere landen waar C. 98 geldt, lijkt er daarom
(behoudens opzegging van Convention 98) voordeoverheidnauwelijksnogeen moge-
lijkheid te bestaan om in te grijpen in cao-onderhandelingsresultaten. De enig denkbare

219 Hetis inmiddels de vraagofde HRthans opnieuw rechtstreekse werking van art. 8 ESC zou afwijzen.
Het NS-arrest (NJ  1986, 688) markeert (m.i.) een moment waarin de HR veel van zijn terughoudend-
heid op het vlak van de rechtstreckse werking laat varen. Vgl. ook Heringg Sociale Grondrechten,
hun plaats in de gereedschapskist van de rechter, a.w., met name pag. 246 en Liesbeth Tilstra,
Grenzen aan hetstakingsrechta.w. pag 131-132. Wei werd door de lagererechter al eens rechtstreek-
se werking aangenomen van art. 7 ESC: Ambtenarengerecht Amsterdam 12.3.1983, NJCM-bulletin,
1984 (9-3); anders: Ambtenarengerecht Zwolle 29.11.1983,  TAR  1984,  96.

220 HR 6.12.19883, NJ 1984, 557; zie over dit arrest L. Betten, SMA 1985, pag. 233 e.v.; en A.W.
Heringg Staatkundig jaarboek  1985, pag. 136-137 alsmede dezelfde schrijver in Sociale  Grondrechten,
a.w., pag. 56 e.v..

221  Art. 8 lid 3 Int. verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten.
222 SG 23743, nrs. 94 en  1.
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vorm daarvoor is ingrijpen op grond van een maatregel zoals te onzent ex art. 10 van

de WL onder extreme omstandigheden, dat in dit hoofdstuk (zie par. 6.5.5) en in
hoofdstuk 1 al aan de orde kwam.

Alle argumenten die door de Nederlandse regering werden aangevoerd ter legitimatie
van ingrijpen in de onderhandelingsvrijheid in de G&G-sector zijn naar het oordeel

van de ILO ondergeschikt aan het beginsel van vrijheid van onderhandelen. Dit geldt
voor alle sociaal-politieke argumenten. Hetbetreft zowel het argument, dat deoverheid

uiteindelijk aanspreekbaar moet zijn voor het niveau van de geboden zorg, alsook het

argument, dat de werkgevers in de G&G-sector de volle verantwoordelijkheid voor
een evenwichtige arbeidsvoorwaardenontwikkeling niet aan zouden kunnen. Het in

de jaren '80 in Nederland belangrijk geachte argument van een eerlijke inkomens-

spreiding (inclusief het streven naar een betere nationale werkgelegenheidssituatie),

overtuigde de ILO-Committees al evenmin.
Zo heeft de gekozen rechtsvorm in de G&G-sector, te weten de privaatrechtelijke
organisatie van publiek relevant geachte diensten, tot gevolg dat het primaat heerst

van het recht op vrije collectieve onderhandelingen.

Gelet op de case-law van de ILO alsmede op het feit dat inmiddels C. 98 evenzeer

door Nederland is geratificeerd, lijkt beTnvloeding door de overheid van het niveau

van arbeidsvoorwaarden in de G&G-sector nog slechts mogelijk met behulp van het
instrument van de zilveren koorden zelf: de subsidieverlening. Die indirecte weg van

bernvloeding door dat middel is door de Committees steeds gebillijkt (zie hierboven

par. 6.5.7). Een andere wijze van indirecte sturing vormt het realiseren van enige mate
van marktwerking tussen bedrijven en instellingen die op eenzelfde terrein actiefzijn.
Die sturingswijze raakt de vrijheid van collectief onderhandelen evenmin.

In Frankrijk is de wetgeving die ertoe strekt dat veel G&G-cao's goedkeuring
behoeven alvorens in werking te treden, in strijd met C. 98. In Duitsland hebben

instellingen in de G&G-rechten van kerkelijke signatuur ten onrechte geen vrijheid
van collectief onderhandelen gerealiseerd.

Het vaststellen van het budget voor instellingen kan ingevolge de ILO-case-law slechts

plaatsvindennaconsultatie van de socialepartners. Deoverheid isbevoegd(financiele)
verantwoording te vragen van de sociale partners omtrent de gevolgen van de

afgesloten cao. Zij kan echter niet het -onverkort- in werking treden van de cao tegen
houden.

Het Committee of Experts van het ESH voegt geen substantiele elementen toe aan

de case-law van de ILO, net zo min als aan dat van het ESC.

Nederland heeft met zijn jarenlange verzet tegen aanpassing aan de ILO-interpretaties

de grenzen van C. 87 en 98 ILO in kaart gebracht en vervulde daarmee voor de G&G-

sectoren in de wereld een (nu eens niet gewenste!) gidsfunctie.
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Hoofdstuk 7

TOEKOMSTIG MODEL VOOR ARBEIDSVOORWAAR-
DENVORMING IN DE G&G-SECTOR

7.1 Introductie

In dit hoofdstuk probeer ik de vruchten te plukken van het onderzoek, dat zijn

weerslag heeft gekregen in de voorgaande hoofdstukken en wil ik de contouren

schetsen van het mijns inziens gewenste model van de verhouding tussen overheid

en G&G-instellingen op het vlak van de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden.

Het te schetsen model zal ik enten op de Nederlandse situatie al was het alleen al

omdat rekening gehouden moet worden met de specifieke sociaal-economische cultuur
en structuur van ons land. Dat neemt niet weg dat elementen ervan ook bruikbaar

zullen zijn in andere landen.

Achtereenvolgens komen aan de orde:
-     schets van het overlegmodel dat de grote werkgeverscentrales met de Staat zijn

overeengekomen  in het verder te noemen 'post-WAGGS-akkoord';
-    de uitgangspunten die aan het overeengekomen model ten grondslag liggen;

-    de overige aspecten van het post-WAGGS-akkoord;
-    mijn eigen alternatieve model;
-      de institutionalisering van de inbreng van de G&G-sector in de sociaal-economi-

sche besturing van ons land.

7.2 Schetspost-WAGGS-akkoord arbeidsvoorwaardenontwikkelingindeG&G-
sector

Het kabinet-Lubbers III volgde de SERi in zijn opvatting dat de WAGGS uiteindelijk
moest worden afgeschaft (zie par. 2.6.1).2 Nadat eerst per 1.1.1993  de  artt.  10  en

11 WAGGS reeds waren afgeschaft, werd de gehele wet per 1.1.1995  ingetrokken.3

De kern van het voorgestelde beleid na het wegvallen van de WAGGS vormt de
realisatie van drie hoofddoelstellingen:
- normale arbeidsverhoudingen;

1     SER, Advies arbeidsvoorwaardenvorming in de G&G-sector, a.w.
2       TK 1992-1993, 22830, nr.  1  pag.  1.
3    Stb. 1994,958.
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- beheersing van de kostenontwikkeling;
- handhaving van het beoogde voorzieningenniveau.

Het centrale uitgangspunt is inmiddels de vrijheid van collectief onderhandelen:

Na overleg met en met instemmings van de grote G&G-werkgeverskoepels (NZf,
VNB (inmiddels 'WZF') en FW, zie par. 2.4.1) stelde het kabinet-Lubbers-III een
nieuw totaalmodel voor, dat inmiddels is overgenomen door het kabinet-Kok. Ik zal
in het vervolg van dit hoofdstuk deze overeenstemming aanduiden met het post-
WAGGS-akkoord of'het model'.
De regering zal aan de instellingen een 'integraal budget' ter beschikking stellen (de
input); de overheid duidt de instellingen -in hoofdlijnen- het in ruil daarvoor gewenste
voorzieningenniveau aan. De overheid zal zich niet bemoeien met de 'throughput'
en de ondernemer zelf dient binnen het beschikbare budget het middelen-voorzienin-
genoptimum te realiseren. 'Hierbij gaat het om afwegingen op instellingsniveau die
ook enige substitutie tussen arbeidsvoorwaarden en (arbeids)volume kunnen inhou-
den.'6 De overheidsbijdrage aan de arbeidskostenontwikkeling maakt deel uit van
het'integrate budget'. Aansluitingzoekendbij demarktontwikkelingen zullen werkge-
vers en kabinet jaarlijks overleg voeren, dat gericht is op het bereiken van over-
eenstemming over de te leveren overheidsbijdrage aan de arbeidskostenontwikkeling
(in de WAGGS heette die nog 'ruimte', ik zal die term soms nog gebruiken).7
Voor het geval partijen er in hun overleg niet uitkomen voorziet het model in de
instelling van een adviescommissie, bestaande uit 3 personen, te weten een persoon
op voordracht van de betrokken Minister, een op voordracht van de betrokken sector
en een onafhankelijke, door beide tezamen te benoemen voorzitter. Voor de VWS-
sectoren, de grootste van de G&G-sector, is een aparte, vaste adviescommissie
voorzien. Voor de overige laat het model zich niet uitdrukkelijk uit. Het gaat hierbij
uitdrukkelijk niet om arbitrage. Een ofbeide partijen of een van de werkgeversorga-
nisaties kunnen om advisering verzoeken.8

In plaats van de WAGGS wenst de regering dus nog uitsluitend een met een advies-
commissie opgetuigd overlegmodel, welk model overigens geen wettelijke basis zal
krijgen. Het is in overleg tussen de genoemde grote werkgeverscentrales afgesproken
en vastgelegd in een brief aan de Tweede Kamer van de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid.'

Ik behandel achtereenvolgens de uitgangspunten van het overeengekomen model (par.
7.3), de overige elementen in het post-WAGGS-akkoord (7.4), mijn eigen ontwerp
van een alternatiefmodel (7.5) en het lidmaatschap van de centrale werkgeversorgani-

4    TK 1992-1993, 22830, nr.1, pag. 6.
5    TK 23822, nr. 3 pag. 5.
6     TK 23723, nr. 1 pag. 3.
7    TK 23723, nr. 1 pag. 6.
8     TK 23723, nr. 1 pag. 7.
9      Het reeds eerder aangehaalde TK 22830, nr. 1.
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saties in de G&G-sector van de SER en andere sociaal-economische sturingsorganen
in ons land (7.6).

7.3 De uitgangspunten van het post-WAGGS-akkoord ter discussie

7.3.1    Vrijheidvancollectiefonderhandelen,formeelenmaterieel,  'normale'arbeids-
verhoudingen

Najaren van aanhoudende ILO-kritiek (zie par. 6.5) is de Nederlandse regering bereid

gebleken de vrijheid van collectief onderhandelen ook in de G&G-sector gestalte te
geven. In par. 6.6.2.5 kwam ik tot de conclusie dat Nederland met de ratificatie van
C. 98 alleen al'o op basis van het ILO-recht gehouden is de vrijheid van collectief
onderhandelen in de G&G-sector te realiseren. Per 1.1.1995 geschiedde dat.

De keerzijde van deze opvatting inzake het primaat van de vrijheid van collectief
onderhandelen is dat de overheid zich niet op voorhand gehouden zal achten tot
financiering van de afgesloten cao's in de sector. In Nederland is dit het geval sinds
1.1.1995 toen de WAGGS werd ingetrokken (zie ook par. 5.5.2.5). In Frankrijk bestaat
de gehoudenheidtot financiering van de (goedgekeurde) cao's nog steeds: In Duitsland
bestaat geen algemene verplichting tot financiering van de afgesloten cao's: er is
slechts 66n wettelijke regeling, op basis waarvan wijzigingen in de BAT moeten
worden gefinancierd (zie par. 4.3.2.2 en 4.3.4.2). Voor het overige is ook daar de

situatie dat de overheid bij de financiering van de subsector niet gebonden is aan
inhoud van de cao. De tendens is zelfs dat de subsidierende overheid, zeker bij nieuwe
initiatieven, minder dan het kostenniveau van de cao financiert.

Men kan weliswaar de stelling bepleiten dat het goed zou zijn als de overheid, zonder
een inbreng gehad te hebben in de cao, de plicht heeft voor financiering ervan zorg
te dragen. Nog los van de optie dat sociale partners in de G&G-sectoren in de onder-
scheiden landen daardoor de overheid zouden kunnen 'overvragen', zou dat naar mijn
oordeel een onjuiste invulling betekenen van de verantwoordelijkheid van de overheid.
Ze is immers gehouden telkens opnieuw de schaarse middelen in overeenstemming
met door de volksvertegenwoordiging te stellen eisen toe te bedelen aan maatschappe-
lijk relevant geachte doelen. Daarbij past niet een op voorhand getekende blanco

cheque, voor wie dan ook."
In die zin was een onderdeel van het inhoudelijke verweer van de Nederlandse
overheid bij de ILO tegen het introduceren van de vrijheid van collectief onderhande-

len, nl. dat zij verantwoordelijk is voor haar eigen financien, welke verantwoorde-

10 Hetzelfde geidt ook op basis van art. 6 lid 2 ESH, zie par. 6.7.3.
11 Tenzijeen volksvertegenwoordiging datbepaaltnatuurlijk. Zo'n situatie zou zich bv. kunnen voordoen

als men een sector een opbouw-in-alle-nist wil gunnen. Men kan daarbij denken aan nieuwe

zorgsoorten die in experimenten hun nut hebben gewezen. Zulke ontdekkingen waren kort geleden
in Nederland de meest door vrijwilligers gerunde dagbestedingscentra voor (ex-)psychiatrische pati-
enten die deels een zeer goedkoop alternatief boden voor intra-murale verzorging.
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lijkheid zou kunnen worden uitgehold door de vrijheid van collectief onderhandelen,
zeker niet zonder grond. Het verweer had immers tot achtergrond dat de overheid
meende genoodzaakt te kunnen worden dure akkoorden die het resultaat waren van
de vrijheid van collectief onderhandelen, te moeten financieren om daarmee het
voortbestaan van de gefinancierde instellingen te garanderen. Dat laatste zag de
overheid als voortvloeisel van haar zorgtaak. Tegen die gedachtengang zou men nog
kunnen inbrengen, dat een te dure cao als tegenmaatregel van de overheid een besluit
tot vermindering van het volume tot gevolg had kunnen hebben. Die consequentie
heeft de overheid -vanuit diezelfde verantwoordelijkheid voor het niveau (en de
omvang!) van de zorg- niet willen (of: durven) trekken.

Het onmiskenbare gevolg van het recht van de overheid het budget vast te stellen is,
dat diezelfde overheid de feitelijke speelruimte van de onderhandelingspartners in de
G&G-sector bepaalt. Men zou kunnen zeggen dat de overheid de vrijheid van
collectief onderhandelen 'materieel' beperkt.
Een plicht tot 'materiele'  invulling van het recht op collectief onderhandelen vloeit
naar mijn mening niet voort uit C. 98 van de ILO. C. 98 impliceert, wat men zou
kunnen noemen, het formele beginsel van vrijheid van collectief onderhandelen (zie
par. 6.6.2.5).

De SER meende in zijn advies van 1992 (zie par. 2.6.1), dat als de vrijheid van onder-
handelen werd gevestigd in de G&G-sector, werkgevers dan ook de mogelijkheid
geboden moest worden om arbeidsmarktconforme arbeidsvoorwaarden te bieden.
De SER gaf de overheid als kritiek,  dat ze de kosten van de G&G-sector niet steeds
als sluitpost mag gebruiken. Van normale arbeidsverhoudingen is sprake:

'indienineendeelsectorof ineeninstellingin de G&G-sectorarbeidsvoorwaardengolden welkewerkgevers
in staat stellen kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel op de arbeidsmarkt aan te trekken res-
pectievelijk te behouden. ,12

De Raad stelt vast dat zulks niet voor elke sector dezelfde gevolgen behoeft te hebben
ten aanzien van de vaststelling van ruimte voor verbetering van de arbeidsvoorwaar-
den. Afgezet tegen de doelstelling van beheersing van de kosten wordt opgemerkt:

'Beheersing van de kostenontwikkeling vindtdaar zijn grens waardezehet werkgevers objectiefonmogelijk
maakt normaie arbeidsverhoudingen te realiseren. ·13

In het post-WAGGS-akkoord is een model voorzien, waarbij het 'uitgangspunt' is,
dat de 'arbeidsvoorwaarden in de g+g-sectoren niet structureel achterblijven bij die
in  de  marktsector'.14

12 SER, Advies arbeidsvoorwaardenvorming g+g-sector, a.w., pag. 17.
13 SER Advies arbeidsvoorwaardenvorming g+g-sector, a.w., pag. 17.
14     TK 23723, nr.  1 pag. 4. Bevestigd door o.a. Staatssecretaris Borst in een toespraak getiteld "Zorgsec-

tor moet kunnen concurreren met andere sectoren", Stcrt. 1995, nr. 104, pag. 7.
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SER en regering onderschrijven zo het uitgangspunt van normale arbeidsverhoudingen.
Zij presenteren dat doel als een vanzelfsprekendheid.
Dat de regering dat overschrijft, is opmerkelijk:  voor  1991 is berekend, dat over een
korte periode van 4 jaar (vanaf 1988, basis  100) een achterstand op de arbeidsmarkt
is  opgelopen  van  130.8  om   118.3." De trend  is  dus  al  met  al geen vestiging  van
'normale' arbeidsverhoudingen.

Ik ben van mening dat de overheid gehouden is ertoe bij te dragen dat in de G&G-
sector 'normale' arbeidsverhoudingen gerealiseerd kunnen worden. Die opvatting
berust niet op het beginsel van vrijheid van collectieve bargaining, maar vloeit voort
uit mijn ethische, maar ook economisch gestoelde oordeel dat het onjuist en econo-
misch ongewenst zou zijn dat zorg, c.q. dienstverlening, die in het algemeen belang
wordt geacht, 'onder niveau' wordt gesubsidieerd. Daarmee bedoel ik dat de overheid

m.i. gehouden is middels subsidiering of tariefstelling instellingen in de gelegenheid
te stellen 'normale' arbeidsverhoudingen te realiseren.

Mijn oordeel stoelt op de volgende twee overwegingen:

- de zorgverlening in de G&G-sector dient op een goed niveau plaats te vinden. Niet-
arbeidsmarktconforme arbeidsvoorwaarden kunnen gemakkelijk tot de situatie leiden,
dat slechts minder capabel personeel werkzaam is in de G&G-sector, omdat de meer

geschikten vertrekken naar andere sectoren. Het merendeel van het werk in de sector
is 'mensenwerk'; minder capabel personeel leidt  naar alle waarschijnlijkheid  tot
niveau-verlaging van de zorg: instellingen worden dan als het ware van binnenuit

uitgehold, het kwalitatieve en/of kwantitatieve niveau van de zorg daalt en dat terwijl
een uitdrukkelijke overheidsdoelstelling nu juist een goed niveau van zorg is.
'Normale' arbeidsverhoudingen zijn zo tevens van belang uit een oogpunt van goed

koopmanschap voor goede zorg.

- werkgevers en werknemers in de zorgsector verkeren in een afhankelijke positie
jegens de overheid; de overheid financiert de kosten van instellingen door subsidies
of via premievaststelling.  In de Nederlandse wetgeving is geen bepaling opgenomen
dat de overheid gehouden is tot financiering op een adequaat niveau. Het staat vast
dat het beloningsniveau in de G&G-sector een sterke achterstand vertoont op de
marktsector en daardoor er niet mee kan concurreren.
In de G&G-sector bestaat vrijwel nergens een vol recht op staking. We zagen in de
par. 2.5,3.3 en 4.3.2.2.1  dat het stakingsrecht in de G&G-sector in de drie bestudeerde
landen tengevolge van de aard van de sector -doorgaans essentieel geachte dienstverle-

ning- niet onbeperkt kan worden uitgeoefend. Men kan, samenvattend, stellen, dat
naarmate er een meer 'grondrechtelijk' geacht belang van derden op het spel staat,
het recht te minder kan worden uitgeoefend. Zeker in de gezondheidszorg, in Ne-
derland en Duitsland de grootste onderdelen van de G&G-sector, zijn de actie-

mogelijkheden van het personeel, vanwege het grondrecht op gezondheid, buitenge-

15     Zie H. Opheikens, Collectieve sector verliest concurrentiepositie op de arbeidsmarkt, PS 1992, pag
5 e.v.
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woon beperkt. Hetzelfde zal vermoedelijk gelden voor bv. de (Nederlandse) buro's
voor rechtshulp (rechtshulp is voor minder draagkrachtigen ook een grondrecht (art.
18 lid 2 Gw.). Per land kunnen echter - praktisch- de oordelen over de toelaatbaarheid
van acties van personeel in subsectoren enigermate uiteenlopen.
De meeste sectoren ontberen zo het ultieme pressiemiddel om goede arbeidsvoor-
waarden af te dwingen. Het recht behoort -in zo'n per definitie ongelijke situatie-
compensatie te bieden aan de zwakkere partij. Dat betekent  dat het recht de richting
moet aanduiden voor de (adequate) overheidsbijdrage aan de arbeidsvoorwaarden in
de G&G-sector. Het lijkt gerechtvaardigd met dit aspect rekening te houden bij het
in deze paragrafen te ontwikkelen, alternatieve onderhandelingssysteem.

In het uitgangspunt van het post-WAGGS-model, te weten dat de overheid de G&G-
sector middelen moet bieden om 'normale' arbeidsverhoudingen te realiseren, kan
ik mij volledig vinden. Ik zou menen dat het ook in de Duitse en Franse situatie
toepassing zou moeten vinden, voorzover dat (nog) niet het geval is.

Het is moeilijk een oordeel te formuleren over de Duitse situatie op het vlak van de
'normale' arbeidsverhoudingen. Tot dusverre werd daar in de G&G-sector de BAT
gevolgd. Die situatie lijkt zich niet te bestendigen (zie 4.3.2.2). Omdat de G&G-sector
de BAT nog vrijwel geheel volgt, mag men aannemen dat er nauwelijks verschillen
bestaan tussen de regelingen in de G&G-sector en die voor ambtenaren. Er is mij
echter weinig 16 bekend over de conformiteit van de BAT met de markt. Ten aanzien
van de Duitse situatie is daarom geen antwoord mogelijk op de vraag of de ar-
beidsverhoudingen in de G&G-sector 'normaal' zijn.

In Frankrijk zijn de laatste jaren, naar verluidt," de mogelijkheden om de cao's in
de G&G-sector te verbeteren, buitengewoon gering geweest en zeker niet markt-
conform. In par. 3.4.4.2 liet ik zien dat een groot aantal cao's in de G&G-sector de
laatste jaren zelfs niet voor agrdment was aangemeld, hetgeen betekent dat over een
even lange periode de nul-lijn is gehanteerd. Daarom valt aan te nemen dat de arbeids-
voorwaarden in de G&G-sector in Frankrijk niet 'normaal' te achten zijn.

Concluderend meen ik dat de Nederlandse regering terecht heeft gekozen voor een
model waarin de vrijheid van collectief onderhandelen in de G&G-sector gerealiseerd
wordt. Deze keuze ontslaat de overheid echter niet van de ethische en economische
verplichting bij te dragen in het tot stand komen van 'normale' arbeidsverhoudingen
in de G&G-sector. Van belang is nu te onderzoeken hoe het model dit uitgangspunt
gestalte geeft.

16    Gesprekspartners in Duitsland stellen dat de BAT niet sterk achterblijft bij de markt.
17    O.a. in gesprekken met het hoofd van de afdeling 'agr6ment' van het Franse Ministare de Travail,

de la Santd et de la Ville, de heer S. Clement en de secretaris generaal van de CFDT, M. Dupont,
alsmede 2 directeuren van grote werkgeversverenigingen.
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7.3.2   Normale arbeidsverhoudingen, invulling in post-WAGGS-akkoord

In het post-WAGGS-akkoord is een model voorzien, waarbij het 'uitgangspunt' is,
dat de 'arbeidsvoorwaarden in de g+g-sectoren niet structureel achterblijven bij die
in de marktsector'.18 Daartoe zal door de overheid een 'overheidsbijdrage aan de
arbeidskosten' (in jargon geheten: 'ova') geleverd worden. De regering stelt zich voor
dat in het overleg met de werkgeverscentrales 'aansluiting' gezocht moet worden bij
de loonkostenontwikkeling in de marktsector.'19 Daarbij wenst het kabinet wel re-
kening te houden met -wat het noemt- 'inverdien-effecten', waarmee bedoeld wordt
dat sectoren ook zelf zo effectiefen efficient zullen moet werken, dat ze zelf een deel
van de kosten van de markt-ontwikkeling 'verdienen. ,20

Naast verrekening in de overheidsbijdrage van het incidenteel (zie par. 5.5.2.1.2) en
de aanpassing in verband met wijziging van de werkgeversbijdragen in de sociale
zekerheidu zal de ruimte in het overeengekomen akkoord vervolgens 'loonsome-
venredig'22 over de sectoren worden verdeeld. Bij arbeidsmarktknelpunten is het in
het model -m.i. terecht- primair aan de werkgever om die op te lossen binnen het be-
staande budget. De regering zegt niet met zoveel woorden dat de overheid bij niet-
oplosbare knelpunten een aanvullende bijdrage in de kostenontwikkeling zal leveren,
maar lijkt dat niet geheel uit te sluiten.21

De definiering van het begrip 'normaal' lijkt niet uiteen te lopen: zowel post-
WAGGS-akkoord 4 als SER bedoelen een arbeidsmarkt-benadering daarvan, d.w.z.
de instellingen moeten een reele mogelijkheid hebben om op de arbeidsmarkt te
concurreren met de marktsector.25

In de afspraken wordt uitdrukkelijk bepaald dat als referentie-begrip de ramingen voor
het komende jaar gelden. Er wordt uitgegaan van geraamde, gemiddelde loonkosten-
ontwikkeling in de marktsector van het komende jaar.26 Het gaat hier met name om
de door het CPB verwachte loonkostenontwikkeling in de marktsector, de markt-
ontwikkelingen in het incidenteel alsmede de werkgeverslastenontwikkeling in de
wettelijke sociale zekerheid en de pensioenpremieontwikkeling in de marktsector.

Naast inverdieneffecten kan in het akkoord het bod van de regering aangepast worden:

18   TK 23723, nr. 1 pag. 4.
19   TK 23723, nr. 1 pag. 4.
20   TK 23723, nr. 1 pag. 5 en 6.
21   TK 23723, nr. 1 pag. 4.
22   TK 23723, nr. 1 pag. 8.
23       TK 23723, nr.  1  pag. 8 Het kopje van de betreffende paragraafluidt: 'Differentiaties en arbeidsmarkt-

knelpunten' en vermeldt slechts dat de (individuele) werkgever zelf de knelpunten moet oplossen.
Het lijkt echter uitgesloten dat men met de gekozen tekst elke differentiatie i.v.m. knelpunten heeft
willen ecarteren.

24   TK 23723, nr. 1 pag. 4 en 5.
25 SER, Advies arbeidsvoorwaardenvorming in de g+g-sector., a.w., pag. 29.
26   TK 23723, nr. 1 pag. 4, 5 en 8,9.
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'...  op basis van nieuwe inzichten in de sociaal-economische en politieke situatie, de financiele situatie
van het Rijk en/of specifieke omstandigheden in de g&g-sectoren'.

Een eerstekanttekening is dat het model spreekt van 'aansluiting' zoeken bij de markt-
verhoudingen. Er staat niet met zoveel woorden, dat die ruimte het uitgangspunt is.
Aansluiting betekent niet veel meer, dan dat er een referentie-begrip is, dat op elke
gewenste afstand ten opzichte van het begrip waaraan gerefereerd wordt, geoperationa-
liseerd kan worden.

Daarnaast valt de parallel op met de tekst van het inmiddels afgeschafte art. 5 lid 3
WAGGS. Ik citeer het:

'Bij het vaststellen van de normen wordt rekening gehouden met de arbeidsvoorwaardenontwikkeling en
de daaruit voortvloeiende kosten in het particuliere bedrijfsleven, met de door de Ministerraad wenselijk
geachte omvang van de uitgaven ten laste van de collectieve middelen, en met de mate waarin de ar-
beidskostenontwikkeling  in de voorafgaande perioden is afgeweken  van de terzake gestelde normen.'

Het is niet erg begrijpelijk dat de werkgeversorganisaties akkoord gegaan zijn met
de tekst van het voorstel van de Minister. Het is immers zonneklaar dat het optisch
fraaie streven naar 'normale' arbeidsverhoudingen geheel en al op detocht wordt gezet
met de voorbehouden die de regering meteen maakt. Die lijken nog royaler dan ze
al waren in de WAGGS. Immers ook de 'politieke' situatie is een factor die een rol
mag spelen. Bovendien boekt de regering 'inverdien-effecten' in en biedt het begrip
'aansluiting' weinig handvatten. Al met al zijn de criteria waaraan het bod van de
regering moet voldoen, zodanig, dat daaraan nauwelijks relevante aanspraken kunnen
worden ontleend. Niettemin onderschrijf ik het uiteindelijk onderliggend bdginsel,
dat uitgegaan wordt van de gemiddelde loonkostenontwikkeling in de markt, ook op
het vlak van de kosten van sociale zekerheid en het incidenteel.

In de tweede plaats is er door de Nederlandse regering blijkens het akkoord veronder-
steld vermogen van sectoren om een deel van de benodigde arbeidskostenontwikkeling
zelf te genereren  (het

'
inverdien-effect'). Het lijkt me niet te berusten  op een objec-

tieve analyse. Grote delen van de G&G-sector hebben reeds veelvuldig de kaasschaaf
(sommige: het hakmes) van bezuinigingen gevoeld. Het is de vraag of in sectoren nog
'rek' zit. Tot dusverre zijn -voor zover mij bekend- nog geen analysemodellen ont-
wikkeld op basis waarvan inverdienmogelijkheden en/ofobjectieve'armoede' kunnen
worden 'bewezen'. De mogelijkheden tot 'inverdienen' zijn aldus niet objectief
waarneembaar.

In de derde plaats wordt in het model onvoldoende serieus acht geslagen op de situatie
van sectoren die een meer dan gemiddelde arbeidsmarktpositie-achterstand hebben.
Het model gaat er -zoals gezegd- in wezen van uit dat sectoren dergelijke knelpunten
zelf oplossen.27 Vooral kleine sectoren die ook niet gemakkelijk in staat zijn de
publieke opinie voor zich te organiseren en die alleen al daarom onvoldoende kunnen

27   TK 23723 nr. 1 pag. 8.
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concurreren op het vlak van hun arbeidsvoorwaarden, dienen een serieus forum te
krijgen voor hun arbeidsmarktproblemen. Het akkoord biedt dat niet. Een goed model
zou erin moeten voorzien, dat subsectoren zeer serieuze arbeidsmarktknelpunten die
door de algemene ruimte-invulling blijven liggen, apart aan de vakminister te kunnen
voorleggen. De minister zou dan gehouden moeten zijn een gemotiveerde beslissing
te nemen, als tenminste de sector de problemen in redelijkheid niet uit eigen budget
kan oplossen. Men moet daarbij ook bedenken dat op een toevallig moment in de
geschiedenis  van de G&G-sector (medio   1979,  zie par. 5.4.2.1.1 en 5.5.2.1.3   e.v.)
de arbeidsvoorwaarden zijn bevroren en vervolgens slechts nog met kleine stapjes
(soms wat groter, na  1990, zie tabel 3 hoo fstuk 2) verbeterd. Een enkele maal werden
aanvullende middelen verschaft door de overheid om knelpunten op te lossen. Alleen
al als gevolg daarvan bestaan van oudsher belangrijke verschillen in niveau van de
arbeidsvoorwaarden tussen sub-sectoren. De G&G-sector is een sector met vele vogels
van diverse pluimage. Sommige subsectoren zijn 'rijker' dan de doorsnee-subsector
en hebben kans gezien, al tijdens de WAGGS, uitstekende arbeidsvoorwaardenregelin-
gen te realiseren. Bedrijfsverenigingen bieden (boden?!) daarvan een voorbeeld en
terloops duidde ik aan dat bv. het PGGM (zie par. 2.4.13) ook een hoog niveau van
arbeidsvoorwaarden heeft gerealiseerd.

Al met al meen ik dat het post-WAGGS-akkoord onvoldoende recht doet aan de
gerechtvaardigde belangen van subsectoren op het aspect van de arbeidsmarktconformi-
teit van de arbeidsvoorwaardenvorming, terwijl evenmin voldoende rekening gehouden
wordt met de belangen van subsectoren die een meer dan gemiddeld slechte arbeids-
marktpositie hebben.

7.3.3  Kostenbeheersing en handhaven van het voorzieningenniveau

Hethandhaven vanhet voorzieningenniveau alsmedekostenbeheersing lijken uitgangs-
punten die niet voor kritiek vatbaar zijn. Ook in Frankrijk en Duitsland ziet men de
tendens dat de overheid eist, dat onder handhaving van het voorzieningenniveau in
de G&G-sector kostenbeheersing dient plaats te vinden.
De juistheid van met name het stellen van niveau-eisen aan de instellingen is m.i.  het
spiegelbeeld van de morele en economische juistheid van de eis aan de overheid om
bij te dragen in 'normale' arbeidsverhoudingen. Ze is bovendien volstrekt legitiem
tegen de achtergrond van het feit dat overheidsmiddelen beschikbaar worden gesteld
voor het uitvoeren van taken die in het algemeen belang zijn.

Er doet zich een tweetal problemen voor die noodzakelijkerwijze bevredigend dienen
te worden opgelost.

De overheid kan -legitiem gelet op haar totaal aan taakstellingen- kostenbeheersing
als uitgangspunt aan subsectoren opleggen. Doordat thans vrijheid van onderhandelen
in de G&G-sector in ons land is gerealiseerd, kan de sector ertoe besluiten een deel
van de arbeidskostenontwikkeling te financieren uit de middelen die beschikbaar zijn
voor de voorzieningen zelf. Ook naar het oordeel immers van de Nederlandse overheid
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komt subsectoren het recht toe om te substitueren tussen de beide kostencomponen-
ten.28 Daarmee kAn (uiteindelijk) het niveau van de voorziening op de tocht komen
te staan.

Naast de eis, die eenvoudigweg als subsidievoorwaarde is op te nemen, kan behoud
van de kwaliteit van de voorziening nog op tenminste een viertal wijzen worden
gestimuleerd:
a. Ook in langdurige subsidierelaties kan de overheid terecht dreigen met stopzetting
of vermindering van de subsidie als het niveau van de voorziening onder de
afgesproken maat geraakt. Ik ben van oordeel dat de overheid niet moet schromen
dit zeker niet gemakkelijk effectieve 'kanon' van stal te halen, ook al zullen de
getroffen sectoren alle mogelijke (en onmogelijke) verweren tevoorschijn toveren (zie
ook par. 2.7.4).
b. Een meer begaanbare weg lijkt die van het creeren van marktwerking in subsecto-
ren. Alsdan ontstaat wellicht een mogelijkheid om tegen de laagste prijs de hoogste
kwaliteit van een voorziening te realiseren (deze mogelijkheid kwam ook reeds aan

de orde in par. 2.6.1). Zij lijkt de voorkeur te verdienen boven de weg van de
stopzetting en de beeindiging van de subsidie zonder meer omdat de beconcurreerde
instelling in dat geval zelf de kans wordt geboden 'zijn markt' te behouden. De
instelling heeft dan (in beginsel) het lot in eigen hand.
Een variant hierop vormt de niet denkbeeldige mogelijkheid van openbare aanbe-

steding van zorgwerk. Dan vindt gunning plaats aan de minst-kostende met de beste
kwaliteit voor bv. een periode van tien jaar. Ook in die situatie blijven instellingen
'scherp' op hun kosten.
Een andere variant op het thema marktwerking vormt de introductie in diverse
subsectoren van het instrument van het persoonsgebonden budget, zoals dat inmiddels
in de thuiszorg en de gehandicaptenzorg zijn intrede doet. Clienten ontvangen vanuit
subsidies of verstrekkingen op basis van de sociale zekerheid zelf een bedrag dat zij
kunnen besteden voor de invulling van de door hen gewenste zorg. Aldus worden cli-
enten bewust van de kosten van de zorg. Hier is echter belangrijker dat zij dan tevens
geprikkeld worden de goedkoopste oplossing te kiezen voor de door hen gewenste
kwaliteit van zorg. Op hun beurt worden instellingen daardoor bij uitstek gemotiveerd
zo goed en goedkoop mogelijk te leveren. Snoeien op bv. hoge overhead-kosten ligt
dan voor de hand als zich concurrentie voordoet van instellingen of personen met een
lage overhead.
c. Een derde mogelijkheid, die ook in combinatie met de onder 'a' en 'b' genoemde
mogelijkheden bruikbaar is, vormt het opzetten van kwaliteitsinspecties in de
onderscheiden subsectoren, waar dat nog niet het geval is. Sub-sectoren zouden
allereerst in de gelegenheid gesteld moeten worden om zelfeen objectief systeem van
kwaliteitsbewaking te organiseren. Bij uitblijven van adequate maatregelen zou de
Staat ze moeten opzetten. In de Wet op de Rechtshulp vindt men er een recent gestart
voorbeeld van (art..), terwijl in de sector Volksgezondheid en het Onderwijs reeds

langer inspecties werkzaam zijn. Ook in Duitsland en Frankrijk is dat het geval.

28   TK 23723, nr. 1 pag. 3.
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Doel van de inspecties is enerzijds een permanente evaluatie van het niveau van de
voorzieningen; inspecties dienen dan ook onbelemmerd toegang te hebben tot de
voorzieningen en personen (werknemers en clienten) te kunnen horen. Tevens is hun
taak 'ambts-edige' verslagen te vervaardigen die bruikbaar zijn in de hierboven onder
'a' en 'b' genoemde gevallen.
d. De afgelopen jaren is in de G&G-sector voor miljarden guldens in aanvullende en
tijdelijke werkgelegenheidsprojecten gernvesteerd. Doorgaans werden daarmee banen
'aan de onderkant' van de arbeidsmarkt gecreeerd, die geen verdringingseffect
mochten hebben op de 'vaste' banen. Het absorptie-vermogen voor dit type banen
in de G&G-sector is groot. Het is niet uitgesloten dat -geheel onbedoeld- het creeren
van dergelijke goedkope banen werkgevers doet beseffen dat afsplitsingen van 'dure'
banen zeer vruchtbare werkgelegenheid kan opleveren, die uiteindelijke besparend
zou kunnen werken op het totaal van de kosten. Aldus zou kwalitatief hoogwaardige
arbeid wei eens verdrongen kunnen worden door kwalitatief mindere.

Een tweede probleem vormt de toegankelijkheid van de instellingen. Als instellingen
meer en meer zelfstandige ondernemingen worden, die daartoe van de overheid ook
alle mogelijkheden krijgen, bestaat het risico dat zij allengs hogere entree-prijzen of
vergoedingen vragen aan de client, met name daar waar de instelling (vooralsnog)
een monopolie heeft. Denk bv. aan hoge leenvergoedingen bij openbare bibliotheken.
Ook in dat geval zijn naar mijn mening de onder 'a' tot en met 'd' vermelde
strategieen een goede oplossing.
De overheid mag en moet m.i. niet schromen op dit punt eisen te stellen aan de
ondernemingen. De onder 'c' genoemde inspecties zouden ook hier een rol kunnen
spelen. Het stellen van eisen op het vlak van de toegankelijkheid is, naar mijn oordeel,
zonder meer juist tegen de achtergrond van de rol van de overheid te bewaken dat
door haar ter beschikking gestelde gelden ook 'goed' worden besteed.

Al met al meen ik dat het post-WAGGS-akkoord te gemakkelijk handhaving van het
voorzieningenniveau en kostenbeheersing als inzet vermeldt, zonder dat een serieuze
poging wordt gedaan om methodes om de beide doelen te bereiken, in kaart te
brengen.

7.4 Verdere aspecten van het overeengekomen overlegmodel

Hoofd-elementen van het post-WAGGS-akkoord die nog aandacht vragen, zijn in de
eerste plaats van materiele aard en vervolgens van formele.
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Allereerst is de vraag wat partijen bedoelen met overleg en overeenstemming en wat
gebeurt er als partijen geen overeenstemming bereiken. Waarom is niet voorzien in
arbitrage?29

Een tweede vraag is, hoe vindt doorvertaling van de overheidsbijdrage aan de arbeids-
kostenontwikkeling (vroeger: 'de ruimte') plaats aan gedecentraliseerde sectoren,
waarvan er overigens een aantal via de FW deelneemt aan het overleg?

Van meer formele aard is de vraag, waarom is niet gekozen voor een wettelijke
regeling van het overlegmodel?
Een tweede formele vraag is: wat is de werkingssfeer van het overeengekomen model?
De werkgeversorganisaties die nu participeren, staan voor ongeveer de helft van de
gehele sector (NZf, FW en WZF); hoe worden de belangen van de niet-vertegenwoor-
digde werkgevers behartigd?

De net genoemde elementen komen in de navolgende sub-paragrafen aan de orde.

7.4.1    Overleg en  (ontbreken van)  overeenstemming

De kern van het post-WAGGS-akkoord op het vlak van het overleg is, dat kabinet
en werkgeverscentrales jaarlijks overleg zullen voeren, dat gericht is op het bereiken
van overeenstemming over de te leveren overheidsbijdrage.30

De formulering van het voorstel:

'overleg gericht op het bereiken van overeenstemming'

is sterker dan die van de WAGGS waarin in art. 4 lid 4 over het overleg bepaald
werd:

'In dit overleg wordt onderzocht of .... overeenstemming kan worden bereikt.'

Het model markeert de 'volwassen' positie die de werkgevers in de G&G-sector
inmiddels innemen. In hoofdstuk 5 gaf ik de evolutie in hun positie in Nederland
weer. Onder het regime van de TWACS werden werkgeversorganisaties zelfs niet
gehoord; tijdens de werkingsduur van de WAGGS werd een centraal overleg gestart
door de Minister van SZW met de net weergegeven taak. Inmiddels worden de grote
werkgeversorganisaties als gelijkwaardige partners beschouwd met wie de regering
tot overeenstemming moet trachten te geraken. lk juich die ontwikkeling toe.

29      Er wordtslechts gemeld: 'In geen van de gevallen is het advies bindend voor hetzij de overheid hetzij
werkgevers'. Zie TK 23723, nr. 1 pag. 7.

30   TK 23723, nr. 1 pag. 6.
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Het model vormt op het onderdeel van het karakter van het overleg een wijziging ten
opzichte van art. 4 lid 4 WAGGS. In de WAGGS was er nog slechts sprake van over-
leg 'waarin wordt onderzocht of terzake van de vast te stellen normen overeen-

stemming kan worden bereikt.' Thans verbinden partijen zich om overleg te voeren

dat  'gericht  is  op het bereiken van overeenstemming'.  Het  doel  van het overleg  is
zo preciezer geformuleerd dan voorheen: beide partijen dienen zich tot het uiterste
in te spannen om tot overeenstemming te komen.

De formulering in het post-WAGGS-akkoord, dat het overleg gericht is op overeen-
stemming, lijkt uit te sluiten, dat uiteindelijk de overheid toch eenzijdig een besluit
neemt over de bijdrage aan de arbeidskostenontwikkeling. De tekst van het model
lijkt ertoe te strekken dat als partijen er niet uitkomen geen bijdrage in de arbeids-
kostenontwikkeling wordt vastgesteld en verstrekt.11 Toch vermeldt de tekst de vol-

gende zinsnede:

'Als het onafhankelijk advies beschikbaar is vindt op basis daarvan een laatste ronde afsluitend overleg
plaats. Na deze ronde wordt het overleg definitief afgesloten en neemt de overheid het uiteindelijke besluit.
De definitievevaststellingvan de overheidsbijdrage gebeurt voor het beginvande CAO-onderhandelingen
tussen werkgevers en werknemers.'

Anders gezegd: weliswaar is het overleg gericht op overeenstemming, maar nadat er
advies is gegeven door de Commissie (zie hierna) neemt de overheid desnoods toch

weer eenzijdig een besluit.
De continuneit met de WAGGS-periode lijkt compleet. Immers, het hoog ingezette
overeenstemmingsideaal verwordt uiteindelijk toch weer tot een eenzijdige beslissing.
Anders gezegd: de overheid weet aan het 'begin van de rit' in het onderhande-

lingsproces al dat ze het uiteindelijk feitelijk beslissingsrecht heeft. Dat kan gemakke-
lijk resulteren in een onderhandelingswijze, waarbij de overheid uiteindelijk oplegt
wat ze (meteen, bij aanvang) al wenste (een aspect overigens waartegen de Advies-
commissie kan en moet waken, zie hieronder).

Het akkoord is niet helder op het punt, wat dient te gebeuren als partijen het niet eens
worden. Kan de bijdrage dan 'na voldoende overleg'12 toch eenzijdig worden vastge-
steld zonder dat advies  van de Adviescommissie is ingewonnen? 0 f moet dat laatste
eerst gebeuren, voordat de bijdrage eenzijdig kan worden bepaald?
Het is mogelijk dat pat-tijen (tegen de achtergrond van de WAGGS-praktijk) zonder
meer zijn uitgegaan van de gedachte dat eenzijdige vaststelling uiteindelijk steeds

mogelijk is. Uitdrukkelijk is dat echter niet geregeld. Ik ga er hier vanuit dat eenzijdi-
ge vaststelling zijdens de overheid (ook zonder advies-procedure) mogelijk is.

Wel is bepaald, dat eerst een advies-ronde kAn zijn gepasseerd alvorens de bijdrage
wordt vastgesteld. Van de praktijk van de cie-Albeda, zoals die functioneert in de
onderhandelingen tussen overheid en ambtenarenbonden (zie hieronder) is bekend,

31   Zie TK 23723, nr, 1 pag. 5-8.
32   TK 23723, nr. 1 pag. 6.
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dat de adviezen meer dan eens allerminst vleiend waren voor de overheid. Dat kan
een belangrijk politiek-psychologisch verschil betekenen bij het vaststellen van de bij-
drage door de overheid.

Het model voorziet er aldus in dat beide partijen, gezamenlijk en afzonderlijk, de
bevoegdheid hebben om bij uitblijven van overeenstemming over de te leveren
overheidsbijdrage aan de arbeidskostenontwikkeling onafhankelijk advies te kunnen
vragen aan een Adviescommissie.31 Voor de VWS-sectoren bv., al met al de grootste
spenders in de G&G-sector met (o.a.) gezondheidszorg en welzijnssector, voorziet
men een aparte adviescommissie, bestaande uit 3 onafhankelijke buitenstaanders, van
wie er 6dn wordt voorgedragen door de werkgeversorganisaties en 66n door de
overheid alsmede een door beiden te kiezen voorzitter.34

Als voorwaarde voor het uitbrengen van een advies wordt genoemd, dat voldoende
overleg heeft plaatsgevonden, d.w.z. dat de tijd die aan het overleg is besteed
toereikend is geweest en dat alle inhoudelijke argumenten goed zijn gewisseld. Is aan
dat vereiste niet voldaan, dan dient de commissie niet te adviseren maar partijen terug
te sturen naar de onderhandelingstafel.
Bij zijn advies slaat de commissie acht op de gevolgde procedure, de inhoud van de
gewisselde argumenten en de conclusies die op grond daarvan getrokken zijn. Het
advies heeft zoveel mogelijk betrekking op het geheel van de overheidsbijdrage aan
de arbeidskostenontwikkeling.
Ten aanzien van het advies zelf vermeldt het model nog:

'Het is niet de bedoding te komen tot een detaillistische benadering van de noodzakelijke of wenselijke
arbeidskostenontwikkeling in de sector. Dat zou geweld doen aan de verantwoordelijkheid van de
werkgevers om als ondememer een middelen-voorzieningenoptimum tot stand te brengen'.

In spoedgevallen zou een lid dat voor beide partijen aanvaardbaar is, een spoedadvies
kunnen uitbrengen.

Voor het overige blijft de wijze van toetsing in het model open.

Ik merkte hierboven al op dat in het akkoord niet uitdrukkelijk geregeld is wat
rechtens is als partijen er in goed overleg niet uitkomen: kan de overheid dan -zonder
adviesronde- eenzijdig de bijdrage vaststellen?

Daarnaast zijn mijn kanttekeningen de volgende:
-    het model geeft weinig 'handen en voeten' aan het begrip overleg. Het model

had aan diepte gewonnen als het meer had aangesloten bij reeds voorhanden
zijnde begripsbepalingen van overleg, zoals die bijvoorbeeld te vinden zijn in

33 Zie hierover TK 23723, nr. 1 pag 6-8
34       Inmiddels is op 10 oktober 1995 een Commissie gernstalleerd onder voorzitterschap van W  van Voor-

den, W.J.P.M.  Fase, lid voorgedragen door de werkgeverscentrales, en E. Nypels, voorgedragen door
het Ministerie van VWS. Hetreglementwerd reeds eerder vastgesteld: zie briefvan VWS d.d   1.8.19-
95, kenmerk CDFEZ-U-951492.
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de rechtspraak en adviezen die door de Commissie Albeda (zie hieronder) zijn
gegeven:s In dit verband vermeld ik het vaak aangehaalde vonnis van de Haagse
President ten aanzien van het georganiseerd overleg:

'
dat Wij deze vorm van overleg voorts karakteriseren als open reeel overleg, waarvan de uitkomst bij

geen der partijen bij voorbaat mag vaststaan, terwijl het streven van beide partijen er ook op moet zijn
gericht om door middel van dialoog tot overeenstemming le geraken en waarbij venvacht mag worden,
dat partijen met elkaars gerechtvaardigde belangen rekening houden ...'

en

' . dat dit .   dan ook impliceert dat bij beide partijen de wil moet bestaan om inhoudelijk over de aan
de orde gestelde zaken te praten, daarbij op een voor de wederpartij duidelijke wijze van zijn of haar

standpunt blijk gevend .
,36

Het begrip open en reeel overleg van de Haagse President, is uitgewerkt in een groot
aantal adviezen uitgewerkt door de Advies- en Arbitrage Commissie,7, ook wel:
AAC, in de wandeling de Commissie-Albeda, naar haar voorzitter). Er vallen de
volgende hoofdlijnen uit te destilleren: 38

-       regering en/of Tweede Kamer dienen niet reeds besloten te hebben voordat het
overleg gestart is;1

-    het overleg moet beleidsuitgangspunten van de politiek respecteren;
40

-      het overleg moet uitzicht bieden, d.w.z. er mogen op het ogenblik van het overleg
nog geen onomkeerbare situaties zijn;41

-        het overleg moet zorgvuldig zijn; gewekte verwachtingen moeten worden gehono-
reerd 2 en er moet rekening gehouden worden met de ondergeschiktheid (vgl.
voor de G&G-sector: afhankelijke) positie van de andere partij; 43

35    Tijdens haar installatie-rede van de in de vorige noot vermelde commissie verwees de minister van
VWS wdi naar die rechtspraak en adviezen

36     Pres. Den Haag, 16.5.1980, NJ 1980, 533; vgl. ook van dezelfde rechter vonnis in kort geding d.d.
25.6.1981, rol nr. 81/446, niet gepubliceerd.

37       Art    110(-111   ARAR. Zie hierover:  W S.P. Fortuyn, De Commissie-Albeda, katalysator  van  de
nieuwe arbeidsverhoudingen bij de overheid, SMA  1987, pag. 227 e.v.; H. Gritter, Hetjongste advies
van de commissie-Albed# SMA 1987, pag. 459 e.v. ; C. de Groot, De Advies- en arbitragecommissie
en het recht, SMA 1988, pag. 270 e.v.; T. van Peijpe en J. Riphagen, Schets van het Nederlands
ambtenarenrecht, Deventer   1992, pag. 168-173; J.S. Korteweg-Wiers c.s, Hoofdlijnen   van  het
ambtenarenrecht,  3e  druk  1993,  pag.  46 en  47;  K.M.   Becking, De Advies- en Arbitragecommssie
Rijksdienst, SMA 1992, pag. 445 e.v.; en onlangs: M.J.W.M. Akkermans, Gelijk hebben, gelijk
krijgen,  Tien jaar Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst,  Den Haag  1994.

38 Vgl. Akkermans, Gelijkende gelijk krijgen, a.w., pag. 46 en 47.
39    AAC.4, AAC.3. Alle tot dan toe verschenen uitspraken van de Commissie Albeda zijn onder hun

volgnummer opgenomen in het boek van Akkermans. Voorzover niet anders vermeld, verwijs ik
naar de publikatie in dat boek.

40 AAC.20.
41 AAC. 16.
42 AAC.9
43 AAC.22.
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-     het overleg moet consistent zijn; men kan niet steeds van standpunt ofargument
wisselen;44

- overleg dient een dialoog te zijn: 'alle wederzijdse voorstellen dienen werkelijk
bespreekbaar te worden gemaakt. ,45

In het post-WAGGS-akkoord vindt men al deze noties niet terug. Het is niet uitgeslo-
ten dat partijen ze wel op het oog hadden bij de conceptie van het akkoord. Ze klinken
er echter niet in door.

- Ten aanzien van de inhoud van het te ontvangen advies roept de tekst van het post-
WAGGS-akkoord de vraag op:
wat bedoelen partijen als er vermeld is, dat het 'niet de bedoeling (van het advies)
is om tot een detaillistische benadering van de noodzakelijke of wenselijke arbeids-
kostenontwikkeling' te komen? Naar het mij lijkt is het een kwestie van waardering
wat details zijn en wat niet. 'Ruimte'-onderhandelingen binnen het kader van de
WAGGS gingen meer dan eens over tienden van procenten. Dat zal in de periode van
het post-WAGGS-akkoord niet anders zijn.
Het is dan bevreemdend dat wel 'advies' verwacht wordt 'over het geheel van de
overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling' maar geen 'detaillistische'
benadering wordt gewenst. In ieder geval lijkt er geen sprake van een consistente ge-
dachtenlijn.

- Voorts wordt niet aangeduid waarom arbitrage geen optie is; het overlegstelsel voor
ambtenaren voorziet er wel in. Arbitrage is vanzelfsprekend mogelijk als alle partijen
het erover eens zijn dat zij dient plaats te vinden. Een argument zou kunnen zijn dat
de overheid daarmee het budgetrecht van het parlement uit handen zou geven. Dat
argument overtuigt niet; immers ook de Cie-Albeda heeft (na instemming van de
meerderheid van partijen) de bevoegdheid tot arbitrage, zodat ten aanzien van de ar-
beidsvoorwaardelijke positie van ambtenaren evenzeer het budgetrecht van het parle-
ment in het geding is.

Al met al lijkt me, dat het post-WAGGS-akkoord op het aspect van overleg en advies
slechts op adn onderdeel duidelijk afwijkt van het WAGGS-overleg-model, te weten
dat er thans een onpartijdige advies-functie is afgesproken. Voor het overige ademt
het akkoord nog steeds de sfeer van de WAGGS, waarin de overheid zijn budgettaire
problemen op de G&G-sector kon afwentelen, i.c. ook in het overlegstelsel.

7.4.2 Doorvertaling ruimte aan gedecentraliseerde sectoren

Art. 12 van de afgeschafte WAGGS bepaalde, dat bij bekostiging en tariefstelling van
aangewezen werkgevers de ruimte-ontwikkeling moest worden verdisconteerd. Deze
bepaling had vooral een functie voor werkgevers die niet betrokken waren bij het

44   AAC. 26 en 34.
45 AAC.36.
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centrale overleg over de ruimtevaststelling. Zij waren daardoor verzekerd van
doorvertaling van de ruimte. Ook bij gedecentraliseerde sectoren, zoals de welzijns-
zorg, de bibliotheken en de centra voor kunstzinnige vorming, leefde lange tijd de
angst dat de intrekking van de aanwijzing krachtens de WAGGS op dat onderdeel

problemen zou geven.
46

In de praktijk doen zich daar inmiddels allengs meer problemen voor, omdat gemeen-
ten en provincies niet gehouden zijn de centraal vastgestelde en in de fondsen uitbe-
taalde ruimte door te vertalen in de betreffende instellings-budgetten.47

Het post-WAGGS-akkoord biedt op dit vlak geen garanties. Over de gedecentrali-
seerde sectoren is er zel fs niets in te vinden. De gedecena. al,seerde instellingen hebben
dan ook geen zekerheid over uitkering van een bijdrag:  m de kosten van de arbeids-
voorwaardenontwikkeling. In mijn altematief kom ik Jaar .,p terug (zie par. 7.5).

7.4.3  Geen wettelijke regeling

Het post-WAGGS-akkoord heeft-zoals reeds is vastgesteld- geen wettelijkegrondslag.
Het is slechts vastgelegd in een brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid aan de Tweede Kamer. Er is, anders dan bij bv. het toenmalige protocol voor
het arbeidsvoorwaardenoverleg voor ambtenaren, geen door partijen ondertekend
document dat het akkoord bevat. Van de kant van de vermelde werkgeverscentrales
is echter nooit betwist dat het door het departement geproduceerde stuk de inhoud
van de overeenstemming weergaf. Inmiddels (de jaren 1995 en 1996) hebben partijen
naar verluidt ook al een praktijk ontwikkeld waaruit blijkt dat men zich aan het ak-
koord houdt. Het moet er zo voor worden gehouden dat het stuk de inhoud van de
overeenstemming weergeeft. Overigens is opmerkelijk dat het akkoord geen bepaling
bevat ten aanzien van de duur van de overeenstemming en al evenmin een over de
opzegging ervan. Al met al lijkt de overeenkomst er een voor onbepaalde tijd en
opzegging vormvrij.

Het post-WAGGS-akkoord vermeldt niet dat er een voornemen bestaat het nieuwe
overlegmodel te furmaliseren met behulp van wetgeving. Uit een oogpunt van
deregulering in wetgeving valt dat te begrijpen. Het past ook wonderwel in een
historische ontwikkeling die begint met een overkill aan regulering in 1979 en die
een rechte lijn vertoont naar steeds minder regulering in de WAGGS en die dan thans
zou uitmonden in een totaal ontbreken ervan in wetgeving.

Het klassieke voordeel van het ontbreken van wetgeving is de mogelijkheid de
regeling flexibel aan te passen aan nieuwe situaties. Zelfs sneile wetgeving neemt al

46 Zie Strating, Decentralisatie bedreigt bedrijfstak, a.w.
47 Het thema komt bv. aan de orde in het advies-geschrift voor de Advies-Commissie Post-WAGGS

d.d. 9.8.1995, pag. 2 van de FW, dat mij ter beschikking werd gesteld door de secretaris van de FW,
H. Strating
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gauw een jaar in beslag; een gewone wet staat pas na een aantal jaren in het Staats-
blad.

Een nadeel is het feit dat de afspraken die thans door de grote werkgeverskoepels met
de regering zijn gemaakt, makkelijk opzegbaar zijn wegens gewijzigde beleidsinzichten
dan wel gewijzigde omstandigheden.

48

Vanwege de rechtsonzekerheid die het ontbreken van een wettelijke regeling voor de
subsectoren uiteindelijk met zich medebrengt, lijkt een bevredigende oplossing dat
overheid en centrale werkgeversorganisaties na bv. 3 jaar het model evalueren en
afspreken het alsdan in wetgeving om te zetten. Er is dan sprake van wetgeving, die
in de praktijk reeds zijn nut heeft bewezen.

7.4.4 Werkingssfeer post-WAGGS-akkoord

Deelnemers aan het centrale overleg zullen ingevolge het post-WAGGS-akkoord zijn
FW, NZf en VNB (inmiddels WZF). Zij vertegenwoordigen ruim de helft van de
werkgevers in de totale G&G-sector (ruim 350.000 werknemers). Zij zijn ook de
partners van de overheid in het post-WAGGS-akkoord.
Het akkoord strekt zich, vanzelfsprekend lijkt het, niet uit over de andere subsectoren
die er geen partij bij zijn geweest. Ook hier lijkt een lacune in het akkoord te bestaan.
Men zal wellicht stellen dat met die sub-sectoren een parallelle regeling getroffen zal
worden; die sectoren zijn echter geenszins gebonden aan het onderhandelingsresultaat
dat dit akkoord vormde. Ik denk in dit verband met name aan kleinere subsectoren,
zoals de Reclassering.
Het post-WAGGS-akkoord is daarom geen volledige 'dekkende' oplossing voor het
geheel van de G&G-subsectoren. Een praktische oplossing lijkt -los van mijn
alternatieve model (zie par. 7.5)- dat ook de niet gebonden werkgeverscentrales een
soortgelijke overeenkomst sluiten als het in deze paragrafen behandeldeakkoord tussen
de grote werkgeverscentrales en het Ministerie van SZW.

7.5 Alternatief model arbeidskostenbijdrage G&G-sector

In par. 7.3 en 7.4 heb ik het post-WAGGS-akkoord kritisch belicht. Uit een en ander
resteert een aantal elementen die bouwstenen vormen voor een door mij te ontwikkelen
overlegmodel dat ik in de nu volgende paragraaf voorstel. Daarnaast zal ik nog een
enkel element toevoegen dat tot dusverre in de bespreking ontbrak.

Naar mijn oordeel is het post-WAGGS-akkoord 'vleesch noch visch'. De kern is dat
akkoord-partijen zeggen te streven naar not:male (waarmee bedoeld wordt: marktcon-
forme) arbeidsverhoudingen en daar de overheidsbijdrage op afwillen stemmen, maar
daar zoveel mitsen en maren aan toevoegen dat er van dat streven in de praktijk
weinig over hoeft te blijven. Ten opzichte van de situatie van de WAGGS is een se-

48   Zie HR 18.6.1982, NJ 1983, 723; HR 23.6.1989, NJ 1991, 673.
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rieuze verbetering de introductie van de adviesfunctie. Die kan echter de zwakke kern
van het model niet repareren.

Naar mijn oordeel moet aan een alternatief model in de eerste plaats de notie ten
grondslag liggen dat de overheid terecht eisen kan stellen op het vlak van het niveau
en de omvang van de dienstverlening Reeds meermalen stelde ik in de voorgaande
paragrafen dat de overheid als financier (c.q. bepaler van de hoogte van de premie)
op dat onderdeel vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de besteding van de algemene
middelen zelfs eisen dient te stellen aan de produktie in de G&G-sector. Hier ligt dan
ook een eerste onderdeel van mijn model.

Een tweede onderdeel vormt de -ook door SER en regering beleden- verantwoordelijk-
heid van ondernemers in deG&G-sector voorhun produktie. Binnen derandvoorwaar-
den van opgelegde c.q. afgesproken kwaliteit en kwantiteit van produktie hebben zij
dan ook vrijheid van substitutie.

In het verlengde ervan ligt het derde onderdeel: partijen in de subsectoren gaan hun
cao's aan, waarin de overheid niet kan inbreken. De vrijheid van collectief onder-
handelen is een kernpunt.

Een vierde onderdeel vormt de gedachte dat - net als in het post-WAGGS-akkoord -
de grote werkgeverscentrales onderhandelen over de overheidsbijdrage aan de
arbeidsvoorwaardenontwikkeling. In gevolge het ILO-recht -zie par. 6.5.6.4- dienen
de representatief gedachte banden van werknemers geconsulteerd te worden, zoals
dat ook reeds in het WAAGS-model plaatsvond.

Het vijde onderdeel is de vormgeving van de wens die zowel SER, overheid als de
werkgervers centrales in de G&G-sector vertolken, nl. dat sectoren arbeidsmarktcon-
forme arbeidsvoorwaarden moeten kunnen bieden. De vertaling van dat uitgangspunt
in het vigerend post-WAGGS-model is schroomvallig en weinig overtuigend. Naar
mijn opvatting moet eenvoudigweg de grondslag van het model zijn, dat de G&G-
sector kan en mag rekenen op een bijdrage in de arbeidskosten van de kant van de
overheid (middels premievaststelling en/of subsidie) ter hoogte van de gemiddelde
loonkostenontwikkeling in de markt. De berekening daarvan geschiedt op basis van
objectieve ramingen van bv. het CPB. De bijdrage omvat niet alleen de te verwachten
reele loonontwikkeling, maar ook het incidenteel en de ontwikkeling in de werkgevers-
lasten met inbegrip van de pensioenpremie.

Een arbeidsmarktconforme bijdrage is de enige reele vertaling van het door alle par-
tijen beleden uitgangspunt. In par. 7.3.2 gaf ik al aan wat daarvoor de ethische en
de economische argumenten zijn. Alle andere inmiddels ontwikkelde varianten komen
er in wezen op neer, dat de overheid zijn budgettaire problemen steeds zal kunnen
afwentelen.
De arbeidsmarktconforme bijdrage komt alle sectoren toe, zowel de grote als de kleine,
centraal gestuurde en gedecentraliseerde.
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De hoogte van de bijdrage wordt niet openbaar gemaakt, net zomin als het oordeel
van de hierna te noemen arbitrage- en adviescommissie. Zoals ook in het post-
WAGGS-akkoord wordt aangetekend, fungeert het niveau van bekend gemaakte ruimte
meteen als ondergrens in de onderhandelingen in het cao-overleg. Het is van groot
belang dat werkgevers zelf die grens stellen.49

Op dit uitgangspunt bestaat een tweetal correctiemogelijkheden.

Subsectoren met een bovengemiddelde achterstand in hun arbeidsmarktpositie hebben

de mogelijkheid een aanvullende bijdrage te verzoeken. De bewijslast van de
achterstand rust op de verzoekende sector. Indien de achterstand aannemelijk is
gemaakt, is de overheid gehouden in open en reeel overleg naar een oplossing voor
het aangevoerde probleem te zoeken. De wijze van overleggen zomede de aangeboden
oplossing kunnen door de verzoekende sector of de overheid worden voorgelegd voor
advies aan de Advies-commissie G&G-sector, die net als thans bestaat uit een lid,
voorgedragen door de werkgeverscentrales, dan voorgedragen door de overheid en
een door hen tezamen gekozen voorzitter.

Een andere correctiemogelijkheid ligt aan de kant van de overheid. Zij kan een lagere
ruimte vaststellen ten behoeve van sectoren, die arbeidsmarkttechnisch een voorsprong
hebben op het gemiddelde van de marktsector. Op de overheid rust de bewijslast van
de voorsprong. Beide partijen kunnen terzake advies verzoeken aan de eerder

genoemde Advies-commissie G&G-sector.

Een volgende functie van de Advies-commissie ligt op het vlak van de kwaliteit en
de kwantiteit van de door de sector geboden zorg. Zoals gezegd ben ik van oordeel
dat de overheid terecht eisen op dat vlak kan stellen. De sequeel daarvan is dat bij
verschil van inzicht tussen overheid en subsector een toetsing moet kunnen plaatsvin-
den. De commissie lijkt daarvoor de meest aangewezen instantie. Zij kan zich hierbij
eventueel laten adviseren door inspecties. Eventuele gevolgen in de sfeer van de
subsidiering kunnen vervolgens eventueel getoetst worden in het kader van de AWB.

De adviezen van de commissie over de overheidsbijdrage, correctie daarop zomede
die over de kwaliteit van de dienstverlening zijn bindend. De reden daarvoor is dat
daarmede naar mijn oordeel het machtsverschil tussen de (afhankelijke) G&G-sector
en de overheid wordt gecompenseerd. Tevens wordt daarmee gecompenseerd dat de
(meeste) subsectoren niet beschikken over het ultieme strijdmiddel van de staking.
Voorts: als het advies niet bindend zou zijn, bestaat er op voorhand voor de overheid
steeds een vluchtroute in de richting van de door haar gewenste budgettaire ontwikke-
ling. Zo zou de tweede bovengenoemde correctie-factor dan steeds straffeloos kunnen
worden aangevoerd en geeffectueerd.
Voorts is het ter beslissing aan de werkgeversorganisatie(s) die het advies verzocht
hebben, of zij het prijs willen geven aan de openbaarheid. De ratio voor de 'versluie-

49       Waarbij men overigens niet de illusie moet hebben, dat de hoogte van de ruimte nooit zal 'uitlekken'.
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ring' die in haar algemeenheid rond de ova-vaststelling alsmede de advisering vereist
is, is immers dat het niet in het belang is van de werkgevers dat zij bekend wordt.
Alsdan is het waarschijnlijk, dat de ova als bodem in de onderhandelingen gaat funge-
ren.  Het is ter beoordeling aan de werkgevers of zij dat risico willen nemen.  Het kan
in hun belang zijn de openbaarheid van het advies te zoeken, zoals dat op voorhand
het geval is met de adviezen van de AAC. Zonder openbaarheid is b.v. nauwelijks
een goede parlementaire druk mogelijk.
In andere gevallen kan de Adviescommissie ook om advies verzocht worden en wei
op verzoek van de overheid en/of de werkgeversorganisatie(s). Dan is het advies
slechts bindend als partijen daartoe besluiten.

De overheid resteert dan nog een tweetal sturingsmiddelen ten aanzien van arbeids-
voorwaarden in de G&G-sector.
In de eerste plaats het directe middel dat voortvloeit uit art. 10 van de Wet op de
Loonvorming (zie par. 5.3.2). Het gaat dan echter om een algemene loonmaatregel,
die evenzeer in de marktsector van toepassing is en slechts kan worden getroffen in
zeer extreme situaties. In de tweede plaats heeft de overheid de mogelijkheid van
indirecte beYnvloeding met behulp van het stimuleren van marktwerking en de andere

sturingsmiddelen die in par. 7.3.3 aan de orde kwamen.

Daarmee zijn de hoofdlijnen van mijn 'alternatieve' model geschetst. Op macro-niveau
verdient nog 66n aspect de aandacht.
In de hoofdstukken 3,4 en 5 zagen we dat in de G&G-sectoren in Frankrijk, Duitsland
en Nederland de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming doorgaans met behulp van
als standaard fungerendecao's geschiedt, die alleen in Nederland overigens sinds lange
tijd dat predikaat 'standaard-cao' hebben. Het doel daarvan is dat met behulp van de
cao kostenbeheersing kan plaatsvinden. Daarnaast is het effect van standaardcao's dat
het werknemers onmogelijk wordt gemaakt om over hun arbeidsvoorwaarden met hun
werkgever te onderhandelen. Werkgevers worden in die gedachtengang gevrijwaard
van prijsopdrijvende aanspraken van hun werknemers.
Het standaardkarakter van de cao heeft voorts tot gevolg dat werkgevers in de G&G-
sector op het belangrijkste onderdeel van hun kosten (in alle landen zijn 70% van de
kosten in de G&G-sector loonkosten) elkaar geen onderlinge concurrentie aandoen.
Bovendien: de praktijk te onzent van avv van de G&G-cao's heeft tot gevolg dat
nieuwkomers op de G&G-markt een hinderpaal voor vrije concurrentie wordt
aangedaan.

De steeds verder toenemende marktwerking zal naar mijn mening het systeem van
standaard-cao's in de G&G-sector op termijn gaan aantasten. De wettelijke vastlegging
van het standaardkarakter is in ons land inmiddels verdwenen. Ondernemers zullen
vervolgens steeds meer geneigd zijn hun eigen prioriteiten op het vlak van beloning
c.a. te stellen om daarmee hun eigen concurrentiepositie veilig te stellen en daarbij

mogelijk problematische gevolgen van het loslaten van het standaardkarakter van cao's
voor lief te nemen. Cao's in de G&G-sector zouden dan uiteindelijk het in de
marktsector meer gebruikelijke minimumkarakter krijgen.
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Een ontwikkelingslijn zou kunnen zijn, dat ondernemers op basis van de landelijke
cao's de bevoegdheid krijgen om toeslagen toe te kennen aan schaars personeel. Een
volgende stap eu kunnen zijn dat loonparagrafen 'advies-paragrafen' worden, waarvan
de werkgever naar believen kan afwijken. Reeds eerder gaf ik het voorbeeld van de
adviesregeling voor de salarissen van directeuren in de gezondheidszorg. Het is het
eerste spreekwoordelijke schaap in een -naar mijn inschatting- lange reeks.
Het ligt voor de hand dat de 'ontstandaardisering' zich het eerst zal voordoen in de
sfeer van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Ik denk daarbij aan belangrijke vergoe-
dingen als die voor het gebruik van eigen vervoer, telefoon, voorzieningen voor
aanvullend pensioen etc.

7.5.1  De positie van de vakbonden in de G&G-sector

Menig arbeidsrechtdeskundige orienteert zich op de positie van de vakbonden teneinde
te beoordelen wat de kwaliteit is van arbeidsverhoudingen. Noch in het post-WAGGS-
akkoord noch in mijn alternatief hebben zij een directe rol in het overleg van de
overheid met de instellingen. Zij worden in mijn model slechts geconsulteerd. Daaruit
moet echter allerminst geconcludeerd worden dat ik hun betekenis in de G&G-sector
zou onderschatten. De organisatiegraad van werknemers in de G&G-sector ligt
vermoedelijk rond de 20%.50

Ik stel voorop, dat ieder der partijen in de G&G-sector in Nederland, maar ook in
Duitsland en Frankrijk, zijn eigen taak en verantwoordelijkheid heeft. Grofgeschetst:
de overheid die van financier en eiseres van kwaliteit, de werkgeversverenigingen die
van vertegenwoordigers van de exploitanten van voorzieningen en van de werkgevers
voor hun werknemers en de bonden als belangenbehartigers van het personeel.
Het is m.i. van groot belang dat de genoemde taken en verantwoordelijkheden gehand-
haafd blijven.

Soubise, de in hoofdstuk 3 vermelde Franse auteur over de arbeidsvoorwaardenvor-
ming in de Franse secteur sanitaire et social, zou er de voorkeur aan geven dat de
driepartijen (overheid en representatieve organisaties van werkgevers en werknemers)
in een nationale conferentie jaarlijks de ruimte voor verbetering van de arbeidsvoor-
waarden zouden afspreken.

51

Naar mijn mening zou het niet juist zijn als in Nederland de bonden (net als weleer
overigens, zie par. 2.2) weer rechtstreeks aan de onderhandelingstafel met de overheid
zouden aanzitten. Immers, de werkgever is (juridisch) eindverantwoordelijke voor het
reilen en zeilen van de instelling. De vakbonden zijn daarop in de G&G-sector van
oudsher weliswaar (enigermate) aanspreekbaar, maar op dat punt ligt niet hun

50     Ik vermoed in Nederland rond de 20%; te weten de twee 'grote' bonden (zie par. 2.4.1), die volgens
eigen mededelingen tezamen ongeveer 120000 leden hebben in de G&G-sector, alsmede alle catego-
rale bonden.

51    Le droit des conventions collectives dans le secteur sanitaire et social, a.w. pag. 209 e.v..
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hoofdtaak en verantwoordelijkheid. Het sterkst komt dat verschil in verantwoor-

delijkheid aan het licht bij vermindering (of zelfs: stopzetting) van subsidies: het is
de taak van de werkgever de tering naar de nering te zetten; het is de 'missie' van
de bonden in zo'n situatie op te komen voor de belangen van het personeel, of

scherper gezegd: hun leden. De nog steeds voortgaande automatisering heeft m.m.
dezelfde implicaties.

De overheid heeft zijn verantwoordelijkheid 'op afstand'. In Nederland (maar ook
in Duitsland en Frankrijk) is de keuze van de overheid destijds geweest een aantal
in het algemeen belang geachte taken niet zelf uit te voeren, maar ze uit te 'besteden'
aan privaatrechtelijke rechtspersonen. Aanvankelijk fungeerden de werkgevers slechts
als  zetbazen  van de overheid, die precieze

'
instructies'   gaf over het niveau  van  de

voorziening en dat van de arbeidsvoorwaarden. Inmiddels stelt de overheid alleen nog
eisen op het vlak van de 'output'; met de 'throughput' heeft zij steeds minder
bemoeienis. Daar ligt in toenemende mate de eigen verantwoordelijkheid van de
werkgevers. De relatie overheid/werkgever is gewijzigd van die van opdrachtgever
tot zetbaas in een van geldgever tot zelfstandig aannemer.

Om die reden zouden de door Soubise voorgestelde 'ronde-tafel'-gesprekken voor
de Nederlandse situatie tot gevolg hebben dat de inmiddels op dit onderdeel meer

uitgebalanceerd geraakte verhoudingen tussen de driepartijen weeronduidelijk zouden
worden. Het is echter goed denkbaar, dat in de Franse situatie de verhoudingen op
een andere manier zijn uitgekristalliseerd, waardoor het voorstel van Soubise daar

wel adequaat zou kunnen zijn.

Een en ander neemt niet weg, dat bonden als belangenbehartiger van het personeel
rechtstreeks de overheid kunnen aanspreken op haar verantwoordelijkheid als financier
van de sector. Het NS-arrest (zie par. 2.5) laat dat ook zien. De werkgevers zijn echter
hun tegenpartij in de onderhandelingen.

7.6 Lidmaatschap SER en CBA Werkgeversorganisaties G&G-sector

In de sociaal-economische besturing van ons land speelt de SER (nog steeds) een
belangrijke rol. Weliswaar is zijn positie niet steeds vrij van kritiek. Er wordt ook
wel eens gepleit voor afschaffing ervan. De discussie erover heeft ertoe geleid, dat
er een wijziging in de taakstelling is doorgevoerd, inhoudende dat niet alle voorge-
nomen sociaal-economisch maatregelen van de regering ter advisering aan de SER
moeten worden voorgelegd, maar nog slechts de 'belangrijke' en dat de regering ook
daartoe niet meer verplicht is. 52

Gelet op het belang van de SER is het alleszins begrijpelijk dat G&G-werkgevers ook
een rol wensen te spelen in de Raad.

52   Zie art. 41 lid 2 Wet op de bedrijfsorganisatie.
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De aandrang in  1992 van de in de FW en VNB georganiseerde werkgevers om een
eigen plaats in de SER heeft nog niet tot het door hun beoogde resultaat geleid.

53

Weliswaarerkentde SER dat'steeds meer instellingen kenmerken van ondernemingen
in het 'klassieke' bedrijfsleven gaan vertonen, zowel wat de interne bedrijfsvoering
als de financiele risico's en verantwoording betreft. 'Geletop de sectoroverschrijdende
taakstelling van de raad (cfr. SER, WP), dient deze vertegenwoordiging in beginsel
via centrale ondernemersorganisaties te geschieden: 54 Daarom gaat de voorkeur van
de SER ernaar uit, dat de betrokken werkgevers pogen zich aan te sluiten bij de reeds
erkende centrale werkgeversorganisaties. Indien dat niet mogelijk zou blijken dient
een verzoek tot toetreding in heroverweging genomen te worden. Ook een zetel voor
een minderhedengoep zou alsdan in aanmerking komen.5S De SER kan zich voo-
ralsnog (in een verdeeld advies) wel voorstellen dat FW en VNB deelnemen in SER-
commissies, 'die voor een meer dan algemeen belang zijn voor hun speciefieke
sectoren'. Minister De Vries56 nam dat advies over en zijn opvolger ooks:
De preliminaire vraag is echter of G&G-werkgevers weI tot het bedrij fsleven moeten
worden gerekend.58 De SER overweegt:

'Ten aanzien van de G+G-sector geldt, dat zij particuliere instellingen omvat die "quasi-collectieve"
voorzieningen leveren binnende doorde overhedenvastgelegde financieleen eventueel procedurele kaders.
Indien deze restricties zodanig zijn dat ze (vrijwel) geen ruimte bieden voor ondememerschap en de
financiele risico's primair voor rekening van de collectieve middelen komen, dan kunnen de betrokken
instellingen bezwaarlijk tothet bedrij fsleven worden gerekend. Naarmate de leiding van de instelling echter
nadrukkelijk wordt "afgerekend" op de verhouding prijs en de hoeveelheid van de door de instelling
geleverde diensten, dan gaat de instelling kenmerken vertonen die voor het bedrijfsleven karakteristiek
zijn. Dat zal het geval zon in die delen van de g+g-sector waar de overheidsinvloed zich beperkt tot sturing
op afstand van de "output" van de instelling en zich niet of nauwelijks uitstrekt tot de "input" of de
inrichting van het produktie- of dienstverleningsproces.

,59

Verwijzend naar SER-advies 92/01 over de G&G-sector (zie par. 2.6.1) wordt een
onderscheid gemaakt tussen gebudgetteerde sectoren, die precieze output-afspraken
hebben enerzijds en op basis van subsidievoorwaarden gefinancierde instellingen
anderzijds, die vagere output-afspraken zouden hebben en waareen grotere bemoeienis
van de overheid met de werkwijze en nacalculatie (d.w.z. tekortfinanciering achteraf)

60mogelijk zou zijn.
Het onderscheid tussen al dan niet 'ondernemen' vindt men volgens de SER in
kenmerken als:

53     Verzoek d.d. 12.10.1992; Ser, Advies d.d. 18.2.1994. De samenstelling van de SER blijftnu in ieder
geval zo tot  1.4.1996.

54 Nota'Taak, samenstelling en werkwijze van de Raad herbeschouwd', SER, 20 augustus  1993, pag.
11.  Verder: de 'SER-nota'.

55 Vgl. SER-besluit Richtlijnen Representativiteit d.d. 19.8.1977 onder C en noot 40 aangehaalde SER-
nota.

56     Brief aan de SER d.d. 15.3.1994, kenmerk ABA/AV/M&0/5213.
57     Brief aan de FW d.d. 24.8.1995, kenmerk AV/A&M/95/1612.
58   SER-nota, pag. 39-42.
59   SER-nota, pag. 42.
60    SER-nota, noot 43.
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-      het voortbestaan van de onderneming is niet afhankelijk van een kostendekkende
afzet, maar van met name politieke besluiten;

-    de bedrijfsvoering komt in hoge mate voor rekening van de overheid;
-    de benoeming van de leiding wordt (sterk bepaald) door de overheid;
-    regels van de overheid bepalen de diensten en wie er gebruik van mag maken;
-    er is een zwakke relatie tussen produkt en prijs.61

De SER lijkt niet te betwisten dat de betrokken werkgeversorganisaties zowel in
kwantitatieve als kwalitatieve zin voldoende representatief zijn in de zin van haar
eigen Richtlijnen. De Raad meent echter dat sommige onderdelen van de G&G-sector
in 'gemoede'62 niet tot het bedrijfsleven gerekend kunnen worden, omdat die delen
te weinig 'ondernemer' zouden zijn er derhalve niet tot het 'bedrijfsleven' als bedoeld
in art. 2 van de Wbo en de Richtlijnen zouden behoren. De wel tot het 'bedrij fsleven'
behorende instellingen verwijst eerst naar onderhandelingen over lidmaatschap met
de reeds in de SER vertegenwoordigde, centrale werkgeversorganisaties, waardoor
die instellingen een 'getrapt' eigen geluid zouden kunnen laten horen.
De Raad voor het Overheidspersoneel (ROP), het centrale overleg- en adviesorgaan
voor overheidspersoneel, waarin zitting hebben de Minister van Binnenlandse Zaken,
de VNG, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen en de 4
ambtenarencentrales, kan in de ogen van de SER evenmin als deel van de G&G-sector
tot het bedrij fsleven gerekend worden. De SER stelt zich slechts ad-hoc samenwerking
voor in bv. commissieverband  o f in ad-hoc samenwerkingsverbanden61 en wenst geen
zetel(s) voor de ROP in de Raad.

De argumentatie zowel als de voorlopige conclusie van de SER komen mij weinig
bevredigend voor. Zoals we in par. 2.6 hebben gezien, is het nauwelijks relevant om
een onderscheid te maken tussen al dan niet gebudgetteerde sectoren van de G&G-
sector. De prijsprodukt-afspraken zijn in de niet en wei gebudgetteerde sectoren even

vaag c.q. precies als in de niet gebudgetteerde. Nacalculatie komt bij mijn weten in
de gehele sector trouwens niet meer voor.
Oppervlakkig bezien lijkt wat de mogelijkheid tot budgetafspraken betreft het te
leveren produkt bepalend. Zo is op het oog de gezondheidszorg een sector waar
gemakkelijk op kwaliteit en hoeveelheid produkt is af te rekenen. Juist daar echter
is de aanvankelijk overeengekomen budgetregeling beeindigd. De nog wel bestaande

regelingen, bv. bij de omroepen, zijn dusdanig vaag, dat in ieder geval van afrekenen
op hoeveelheid produkt niet gesproken kan worden. Het al dan niet bestaan van een
budgetregeling lijkt daarom geen goedegraadmeter (zie hieroveruitgebreid par. 2.6.2).

Het tweede argument van de SER voorhet al dan niet aannemen van ondernemerschap
lijkt samengevat te kunnen worden onder de noemer: ruimte voor de ondernemer om
zelf het produkt te bepalen, alsmede de zwakke relatie tussen prijs en produkt. Het
lijkt mij een algemeen kenmerk van de G&G-sector (zie ook par. 1.4) dat de

61 Dit alles vindt men in noot 41 van de aangehaalde SER-nota.
62   SER-nota, pag. 42.
63   SER-nota, pag. 42 en 43.
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betrokken instellingen grotendeels door of via de overheid worden gefinancierd, juist
omdat hun produkten op de vrije markt niet of kwalitatief onvoldoende beschikbaar
kunnen komen. Het enkele feit dat het thans overheidsbeleid is, dat de instellingen
zich meer marktbewust gaan gedragen (zie par.2.6.1) en dat die dat inmiddels ook
al doen, doet aan het gezichtspunt zelve niet af.
Ook het feit dat de overheid in de sector meer en meer het profijtbeginsel gaat (doen)
toepassen, maakt nog niet dat de modale instelling ook maar een relevant deel van
de kosten in rekening brengt bij de klant. Vrijwel alleen de Nederlandse Spoorwegen
(zie par.2.4.7) lijkt op die hoofdregel een uitzondering te (willen) gaan maken.
Anders gezegd: de overheid financiert (c.q. stelt een bijdrage vast voor) de instellingen
juist omwille van hun produkt en de relatie prijs/produkt is per definitie niet een
kostendekkende. Zeggenschap van de overheid is door haar aandeel in de financiering
van de instellingen onvermijdelijk, al verschuift die inderdaad meer en meer naar de
output. De ruimte voor de ondernemer om een ander produkt te leveren dan dat
omwille waarvan hij wordt gefinancierd, is zeer beperkt. Naar mijn oordeel legt
daarom de SER een onjuiste maatstaf aan voor de beoordeling van de vraag of een
subsector al dan niet tot het bedrijfsleven behoort.

Een en ander leidt mij niet tot de conclusie dat de G&G-sector geen 'bedrijfsleven'
is in de zin van art. 2 Wbo. Terwijl de SER het begrip bedrij fsleven lijkt te reserveren
voor het geheel van activiteiten van ondernemers(-) en werknemers(organisaties) die
er reeds in zijn vertegenwoordigd en meent dat onderdelen van de G&G-sector wel
onder het begrip 'bedrijfsleven' vallen, is een herdefiniering van het begrip 'bedrijfs-
leven' heden ten dage meer op zijn plaats.
Het begrip bedrijfsleven moet m.i. niet beperkt worden opgevat in die zin, dat er
slechts onder vallen die bedrijven die op eigen kracht winst (of verlies) maken.
Veeleer lijkt daarvoor relevant de rol die de ondernemingen spelen in de sociaal-
economische werkelijkheid van ons land. Het lijkt me, dat niet voor betwisting vatbaar
is dat G&G-ondernemingen net zo zeer gemanaged moeten worden als 'gewone'
ondememingen.64  Ook hun juridische zelfstandigheid (anders dan bij overheidsorga-
nen) en het afgerekend worden op output staan vast. Hun gehoudenheid tot het produ-
ceren van diensten evenzeer.  De SER lijkt te miskennen dat de G&G-sector ruim  1 /10
van de arbeidsplaatsen in ons land omvat. De ondernemingen in de G&G-sector zijn
zo naar mijn oordeel zowel door hun dienstverlening alsook door het feit dat zij
tezamen een zeer grote werkgeverscategorie met ruim 600.000 werknemers vormen,
een sociaal-economische factor van belang, die 'in gemoede' tot het bedrijfsleven
gerekend moet worden. Ik meen, overigens, dat SER-adviezen bovendien aan
legitimiteit zullen winnen als G&G-werkgevers bij hun totstandkoming betrokken zijn
geweest.

Het feit, dat de overheid een grote rol speelt bij hun financiering (direct of indirect,
ziepar. 2.5) heeft tot gevolg dat G&G-instellingen in het sociaal-economisch krachten-
veld een specifieke positie bekleden, die niet gerdentificeerd kan worden met de

64    Zie ook noot 41 SER-nota.
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vertegenwoordiging door het algemene bedrij fsleven als bedoeld onder de onderdelen
'A' en 'B' (de algemene representativiteitscriteria) van de richtlijnen. Immers, zij
dienen bij hun werkzaamheden zowel rekening te houden met de door de overheid
gewenste omvang en kwaliteit van de dienstverlening, alsook met de hun omringende
'markt'. Die specifieke kenmerken behoren te leiden tot een positie als bedoeld onder
'C' van de richtlijnen voor representativiteit van de SER, d.w.z. zij komen m.i. in
aanmerking voor een positie van minderheden.
Het verdient m.i. voorts geen aanbeveling hetgeluid van de G&G-werkgevers'getrapt'
via de erkende werkgeverscentrales in de SER te laten klinken. De specifieke positie
van de G&G-sector leidt toch al tot een ander conclusie. Bovendien echter is er meer
dan eens een belangentegenstrijdigheid tussen de 'gewone' en de G&G-ondernemer.
Ten gronde immers heeft de gewone ondernemer 'ambtshalve' bezwaar tegen al te
grote uitgaven van de overheid omdat hem dat een deel van zijn omzet kost in de
vorm van winstbelasting, werkgeversdeel in premiebijdragen etc. De gewone onderne-
mer heeft daardoor al gauw bezwaar tegen kosten die de overheid voor zijn rekening
neemt of wil nemen. Een belangrijk deel van de kosten van de overheid vormen de
kosten van de budgetten van G&G-instellingen. Aldus is de 'gewone' ondernemer
in eigen ogen een dief van eigen portemonnaie als hij er niet voor zorg draagt dat
de G&G-sector zo beperkt mogelijk is. En daarmee is tegenstrijdigheid van belang
tussen 'gewone' werkgevers en G&G-werkgevers gegeven. Een loyale vertolking van
tegelijkertijd eigen- en G&G-belang door de gewone werkgeverscentrales binnen de
SER lijkt op voorhand objectief onmogelijk. 'Getrapte' vertegenwoordiging via die
organisaties is daarom naar mijn oordeel geen juiste oplossing voor het probleem van
de non-participatie van de G&G-sector in de SER.
De vorige Minister van SZW, dhr. B. de Vries, heeft overigens laten weten ten
aanzien van het mogelijk zelfstandig lidmaatschap van de SER van werkgeversorgani-
saties in de G&G-sector een welwillende houding in te nemen65. Ingevolge art. 4
lid 2 Wbo is het toch al uiteindelijk de bevoegdheid van de Minister representatieve
organisaties aan te wijzen. De huidige Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
heeft zich op dit punt inmiddels uitgelaten.
M.m gelden dezelfde argumenten waarom ik van oordeel ben dat representatieve
werkgeversorganisaties in de G&G-sector bestuurlijke posities zouden moeten gaan
bekleden in de Stichting van de Arbeid en het Centraal Bestuur van de Arbeidsvoor-
zieningsorganisatie en Arboraad.

7.7 Epiloog

De  WAGGS  is per 1.1.1995 afgeschaft. De regering stelt ervoor  in de plaats  een
overlegmodel, dat slecht doordacht is en getuigt van de gedachte dat weliswaar de
WAGGS is afgeschaft en de vrijheid van onderhandelen gerealiseerd, maar dat de
G&G-sector een koopje moet blijven. De 'overheid behoudt zich alle rechten voor'.

65    Zie TK 1992-1993, 22830 pag. 7. Eerder al: TK 1993-1994, 23723, nr. I pag. 10.
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Ook om niets bij te dragen aan de arbeidsvoorwaardenontwikkeling in de G&G-sector.
Inmiddels is de G&G-sector gehouden optimaal te presteren.

Nederland heeft de ILO altijd pogen duidelijk te maken dat de G&G-sector in ons
land uniek was in de wereld en vroeg daarom een uitzonderlijke behandeling. Dit
onderzoek liet zien, dat de ILO terecht niet heeft aangenomen, dat ons land zo uniek
was en - eveneens op goede gronden - ook geen uitzonderingspositie bood. De ILO
heeft vervolgens een niet te onderschatten rol gespeeld in de rechtsontwikkeling in
de G&G-sector. M.i. op juridisch onjuiste gronden, maar wel op basis van een essen-
tieel beginsel   dat in iedere rechtsstaat, zeker Nederland, opgeld dient  te   doen:   de

vrijheid van collectief onderhandelen.
In relatie tot dat beginsel heeft Nederland pas laat de kruideniersjas uitgetrokken. De
regering heeft zich inmiddels een nieuwe jas aangemeten, die als kenmerk heeft dat
weliswaar de vrijheid van onderhandelen wordt gerealiseerd maar zo mogelijk met
een buitengewoon geringe tegenprestatie. Vrijheid van onderhandelen, maar dan zonder
middelen om dat effectief te doen.
De Franse overheid behandelt de G&G-sector -naar het lijkt- nogal stiefmoederlijk
en  schendt het beginsel van vrijheid van collectief onderhandelen, omdat  veel  cao's
in de G&G-sector alvorens rechtskracht te krijgen ter goedkeuring moeten worden
voorgelegd aan de Minister. De Duitse overheid heeft een grote inbreng in de
onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden in de G&G-sector, maar respecteert
de vrijheid van collectiefonderhandelen. Belangrijke onderdelen van de G&G-sector
worden geexploiteerd door kerken. De Duitse staat verleent de kerken autonomie op
het gebied van het arbeidsrecht. Naar mijn mening resulteert die autonomie ten
onrechte in de belemmering van de vrijheid van collectief onderhandelen.

Dit onderzoek bleek zo een avontuur dat onverwachte vondsten opleverde: Nederland
heeft niet als enige land zo'n grote G&G-sector. De gedachte van de Nederlandse
Minister bleek op dat punt niet te kloppen. De gedachte dat Nederland als enige land
voor de G&G-sector beperking van de vrijheid van collectief onderhandelen kende,
is evenmin juist. Met de afschaffing van de WAGGS lijkt Nederland, anders dan
Frankrijk en Duitsland, inde G&G-sector volledigevrijheid van collectiefonderhande-
len te hebben gerealiseerd.

Ik beschouw de G&G-sector als een verworvenheid die gekoesterd moet worden. De
lezer heeft dat vermoedelijk al eerder in dit boek geproefd en ik voeg daar aan toe:

'Wie niet van mening is datalle sociale verworvenheden van de afgelopen eeuw oneconomische aberraties
waren, kan niet lijdzaam toezien hoe die verworvenheden een voor een op de tocht komen te staan; en
hoe alle gerndustrialisecrde economieen onherstelbaar verharden, innerlijk verscheurd raken en hun sociale
beleid terugschroeven, zogenaamd om hun schwung weer terug te krijgen. En dat gebeurt op alle gebieden:
steden gezondheidszorg, onderwijs, justitie, solidariteit etc. Paradoxaal is het net alsof iedereen het eens
is met die teruggang.

,66

66   M. Albert, Kapitalisme contra kapitalisme, Amsterdam/Antwerpen, 1992, pag. 230.
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De teruggang in subsidies en de beperkte ruimte voor verbetering van de arbeidsvoor-

waarden hebben echter niet slechts droefenis tot gevolg gehad. In veel onderdelen

van de G&G-sector valt te constateren dat de beperktheid van de middelen heeft geleid
tot een hoge mate van bewustzijn van de kosten en een daarmee verband houdende

versterking van het management. G&G-instellingen worden meer en meer beheersma-

tig geexploiteerd en geleid.
Voorts heeft (o.a.) de concurrentie tussen instellingen en de druk van financiers ertoe

geleid dat instellingen geprikkeld zijn stil te staan bij productvernieuwing. Zeker in
de zorg-sectoren worden tot voor kort ongedachte resultaten geboekt. Ik denk daarbij

bv. aan initiatieven om zwakzinnigen middels werk te doen participeren in de

samenleving.
67

De overheid in Nederland heeft lange jaren geaarzeld om de vrijheid van collectief
onderhandelen in de G&G-sector 'toe te laten'. De werkgevers hadden volgens de

overheid zwakke knieen en zouden zwichten voor iedere zucht van de vakbonden.

Inmiddels heeft de overheid zijn aarzelingen -naar het lijkt- overwonnen en alle

wettelijke belemmeringen voor de vrijheid van collectiefonderhandelen weggenomen.

De vrijheid van collectief onderhandelen blijkt inmiddels een stimulans voor de
zelfbewustheid van de ondernemingen in de G&G-sector en leidt veelvuldig tot
creatieve verbeteringen van het product.
De vrijheid van collectief onderhandelingen leidt zo zeker niet tot 'overbesteding'

in de G&G-sector; van 'normale' arbeidsverhoudingen is het echter nog niet gekomen.
Daar ligt toch nog een uitdaging ... onder andere voor de overheid.

67    Zie bv. de nota Zorg om arbeid, uitgave Fiad-WDT, Utrecht 1995.
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SUMMARY

Collective bargaining in the health and welfare sectors

The topic ofthis book is the collective bargaining process in those organisations which

are paid out of social security contributions and subsidies (hereinafter: the C&S-
sector).

Some of the institutions this sector includes are: the private hospitals, welfare

oranisations, home care, public transport and libraries. About 600.000 jobs are

involved, amounting to 1/10 of the total number ofjobs in the Netherlands. The C&S-
sector is neither a market nor a state sector. A large number of the institutions in the
sector (e.g. welfare work) is financed directly by the state, the provinces or the

municipalities through subsidies; another part (e.g. hospitals) is financed by insurance

contributions that are legally prescribed by the state. Generally it can be said that all
institutions involved are considered to operate in the public interest; the legal form
of the institutions is usually subject to private law.

The C&S-sector has constituted an important element in the emergence ofthe welfare
state and continues to do so in the welfare state today. The scope of the welfare state

is heavily under discussion nowadays and so is the scope of the C&S-sector. We may
say that the sector finds itself in an era of transition; keywords are 'efficiency'  and
'market'.

The C&S-sector will probably never be able - apart from the question whether this
would be desirable - to survive without the financial support directly from or fur
account of the state. At this moment the National Railways in the Netherlands

(Nederlandse Spoorwegen, NS) are an exception to that rule: this company is going
to be privatised and will have to become a profitable firm. NS will be enabled to price

fares without interference of the state, but in the first years of its new life the state

will probably continue to subsidize the unprofitable sections of this company.

The workers in the C&S-sector are neither public servants nor real private workers
as  in the market sector. Their conditions of employment are usually worse than those

of their colleagues in the market sector. The nature of the work generally implies a

restriction of the right of action. In health care, for instance, it is imposed on workers
to continue the service, at least at a minimal level. As a consequence they have to
negotiate their working conditions without the ultimate weapon of the strike; they
are more or less dependent on the offer of the employer or the state.
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In this sector the worker's terms of employment are usually determined in collective
agreements. Here collective bargaining is not a question of claiming a share in the
profits, but the subsidies and incomes out ofcontributions often determine a maximum
level.

The subject of this study  is the way in which collective bargaining is practiced in the
C&S-sector. The first question is whether collective bargaining can be realised in full
freedom in this sector in France, Germany and the Netherlands. The second question
is whether a full freedom of collective bargaining is required by (inter)national  law,
even  in the specific situation  of de C&S-sector.  I f so, the limitations to that freedom
are to be examined. Finally a model is proposed for negotiations between the
institutions and the state, concerning the level of conditions of employment in the
C&S-sector and the impact of the state on the development of that level.

2 History, development and present of the C&S-sector in the Netherlands

The sector is rooted in private initiative; in the years after World War II the state
began to finance private initiatives, either directly or via intermediary organisations.
This policy was based on the consideration that the activities of the sector were of
public interest. As a result, volunteers were replaced by professionals. Professionals
received a legal position very similar to that of public servants.
The C&S-sector grew very fast in the sixties; in 1977 it consisted of400,000 workers
in the Netherlands; in  1981 a number of 500,000 was counted, in  1992 the number
was 650,000 workers.

In the eyes of the state, the fact that it financed this sector was initially an obvious
argument for its competence to make decisions on the organisation ofthe institutions,
as well as on the content ofthe workers' terms ofemployment. Financing the service
meant responsibility and control over the institutions. The state controlled the
institutions in great detail, including the right to determine the conditions of employ-
ment.

Nowadays  -  in  1996 - the state abstains more  and more from intervention  in the way
institutions organize their services towards clients and set up their standards of labour.
As for the latter the leading principle is now the freedom of collective bargaining.
As for the former: the output itself is decisive, not the throughput; the state does not
dominate anymore by dictating the conditions of production. It negotiates with the
insitutions and bargains about price and quality of services to be rendered. If the
institutions do not produce the agreed quantity and quality, they finally risk the termi-
nation of financial support.

The height of standards of labour in the C&S-sector is lagging behind standards in
the market sector. Official reports mention serious arrears of about   12%.   As   a
consequence the position of the C&S institutions in the labour market  is not strong;
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the current quality ofwork in the institutions is partly the result of the professionals'
motivation and partly of the tightened labour market.

3 Collective bargaining in the C&S-sector in France

In France, as in the Netherlands, collective agreements play an important role in the
development of employment conditions in the C&S-sector.  For a large part the use
of collective agreements is even prescribed by law. That is the case in the subsector
of the Caisses (to be compared with the Medicare organisation and organisations  of
National Insurance) and the 'secteur sanitaire et social', the major part of the C&S-
sector.

The law provides for collective agreements in this sector to have legal effect only
when they are approved by the state; moreover, the agreed standards of employment
will not be financed without approval. Social partners are to give a detailed estimate
of the cost  of the agreed contracts.  It  is not unusual for collective agreements  to  be

rejected. In  1994 for example only 23 national collective agreements were approved
of the 41 that were presented. In France there are no legal standards according to
which the approval is to be examined. Approval is the Minister's free decision.

In his thesis on the development of collective labour relations in the 'secteur sanitaire
et social' V. Soubise states' the approach described in paragraph 2: he who pays,
decides. Moreover, in his view employers and employees do enjoy the freedom of
collective bargaining, since the state does not intervene in the process of collective

bargaining itself.

4 Collective bargaining in de C&S-sector in Germany

In Germany the full freedom of collective bargaining has been guaranteed by Basic

Law, section 9.3, since 1949. This right has never been in dispute in the C&S-sector.
The state has no legal competence to intervene in the results of collective bargaining.
Nevertheless the state exercises agreat influence on the results ofcollective bargaining
in the German C&S-sector. The state participates in the negotiations that take place

yearly for the Bundesangestellten Tarifvertrag (BAT), the collective wage agreement
on behalf of the white-collar workers of the state. That collective agreement is a very
important guide-line for the negotiations for the employment conditions ofthe Wohl-
fahrtsverbande (Welfare organisations) and the rest of the C&S-sector in Germany.
In fact the BAT sets the standard for the whole of the sector; deviations above or
below are rarely seen. Financing a collective agreement above BAT is virtually out
of the question; an agreement below BAT threatens the competitive position of the
institution.
Institutions governed by the churches are subject to church law. A large part of the
institutions in the German C&S-sector, for example hospitals, is exploited by the

1           V.  Soubise, Le droit des conventions collectives  dans  le secteur saniatire et social,  Lyon   1993.
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churches. In German doctrine and according to German Basic Law churches and their
institutions are competent to set their own rules (church law). As a consequence strikes
are absolutely impossible in this part of the sector, and the freedom of collective
bargaining has not been fully developed, particularly in the catholic institutions (see
par. 6).

5 Collective Bargaining in the C&S-sector in the Netherlands

5.1   Temporary  act  on  Conditions  of Labour  in  the  Public  Sector  (Tijdelijke  wet
arbeidsvoorwaarden collectieve sector, TWACS)

During the period of the Temporary Act on Conditions of Labour in the Public Sector
(Tijdelijke wet arbeidsvoorwaarden collectieve sector, TWACS), from July 1979 until
1  January  1986, a temporary act controlled the development of labour conditions  in
the Dutch C&S- sector.  The act was temporary, initially because of the fact that the
Dutch government was waiting for the advice of the Social and Economic Council
(Sociaal-Economische Raad), which was consulted in 1979. Later on the Government
was confronted with ILO-criticism (see par. 6), which urged to reconsider the
proposed solutions to realise the freedom of collective bargaining in the sector.
During this era the TWACS was renewed five times ('nothing is as stable as tempora-
ry acts', was a statement heard in Parliament in those years). The issue was to control
and minimalise the development of labour conditions in the C&S-sector. Social
partners in the sector could negotiate collective agreements but changes without the
Minister's approvement were void. That development of the conditions of labour
related to the development of public servants' conditions of labour. For that reason
workers in the sector were called 'trendfollowers' ('trendvolgers') in that period. In
fact the Minister determined the labour conditions quite precisely, up to two decimal
places, by means of general rules. Deviant agreements in labour contracts were void.

5.2 Act on the Development of Conditions of Labour in the C&S Sector (Wet
Arbeidsvoorwaardenontwikkeling gepremieerde en gesubsidieerde sector, WAGGS)

During the period from the 1st of January 1986 to the 1st of Januray 1995 the
development of labour conditions in the C&S-sector was controlled by the Act on
the Development of Conditions of Labour in the C&S Sector (Wet Arbeidsvoorwaar-
denontwikkeling gepremieerde en gesubsidieerde sector, WAGGS).
In   1983 the SER-advice was published  but  it took until   1986  for  a new  law  to  be
realized. The law was temporary again and was operative until 1989. One of the
reasons for this temporary nature was the incertitude about the conformity of the law
to ILO-treaties. Furthermore, some fractions in Parliament stated that there were other
means than laws which were more suitable to influence the development of labour
conditions in the sector. They suggested the so-called budget agreements, to be
accorded by the national organisations in the C&S-sector and the state. An example
at that moment was the budget agreement that had recently been made between the
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Dutch Railways (Nederlandse Spoorwegen) and the Ministry ofTraffic and Communi-
cation.
The system of the WAGGS was to offer financial space to the C&S-sectors to develop

their conditions of labour by means of collective agreements. Social partners were
free to negotiate within the given limits. The new collective agreement was to be sent
to the Ministry of Social Services and Employment; in an explanation the social
partners were to give a detailed estimate of the cost of the agreed contracts. S-

ubsequently the Minister could lodge an objection to the collective agreement. In such
cases the law prescribed consultation of the social partners. After that consultation
the latter could decide to effect the collective agreement in spite of the Minister's
objections. In that circumstance the Minister had the competence to freeze the conditi-
ons of labour in the sector concerned at the latest level, so that they could not
ameliorate any further (sections  10 and  11 WAGGS) Freezing was only possible in
the case either of 'jeopardy ofdiminishing the extent or quality of service ofthe sector
concerned' or 'an unacceptable increase of the expenses chargeable to the general
fund'.
In the period 1986-1993 the Minister objected twelve times; the freezing never took
place. Nevertheless the ILO opposed the freezing procedure sharply; it had to be
considered as an infringement upon the freedom of collective bargaining that the state

had to garantee by virtue of the Conventions 87 en 98.

Just before the publication of this ILO-critisism the WAGGS was extended for an
indefinite period. After the ILO-criticism  the  SER was consulted again.  In  1992  the
Council advised to abolish the WAGGS in the long term and to strike through the
sections  10 and  11  WAGGS  in the short term.  The goal of the public policy in the
C&S-sector should be to develop a model of consultation for the sector. Aims should
be:
-      control of costs;
-      maintenance of the level of service;
- 'normal' labour relations, meaning labour conditions that can compete with the

market sector.

In  February   1993 the government proposed the abolishment of sections   10  and  11

ofthe WAGGS.  On the 22th ofAugust  1994 the government proposed to abolish the

complete WAGGS, which was effected on January 1st 1995.

6    ILO-law and the freedom of collective bargaining in de C&S-sector

During the period of the TWACS en WAGGS the Netherlands had not ratified
Convention 98 concerning the freedom of collective bargaining. Convention 87
concerning the freedom of association had been ratified.
In section 3 of Convention 87 it is stated that '... employers' organisations shall have
the right to draw up their constitutions and rules, to elect their representatives in full
freedom, to organise their administration and activities and to formulate their
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programmes'. Andfurther: 'The publicauthorities shouldrefrain from any interference
which would restrict this right or impede the lawful exercise thereof'.
Section 4 of Convention 98 states that 'measures shall be taken.. to encourage and
promote the full development and utilisation of voluntary negotiation between
employers or employers' organisations and workers' organisations... by means of
collective agreements'.
The word 'acitivities' in section 3 of Convention 87 was (and generally still is)
interpreted by the supervising bodies of the ILO as meaning that the freedom of
collective bargaining should be included. In my conviction this interpretation is too
broad. The Vienna Convention on the law of Treaties offers the standards for the
interpretation of Conventions. Words in a treaty should be explained  ' in accordance
with the ordinary meaning and in the light of its object and purpose' (see section 31,
Vienna Convention). The explanation ofthe word 'acitivities' in Convention 87 must
be related to the freedom of association, the subject ofthe Convention. The meaning
of'activities' is in my opinion related to a more internal affair, for example the social
activities of the members of unions and the organisation of meetings. The freedom
of collective bargaining is not included; that freedom is founded in Convention 98,
section 4.
In the first ten years after the adoption of Convention 87 its section 3 was also
explained thus by the supervising bodies themselves.
To my conviction there is even no ILO-Convention that guarantees the right to strike,
although the supervising bodies state that this right is included in both Conventions
87 and 98.

So the citicism of the supervising bodies of the ILO concerning the freedom of
collective bargaining in the C&S-sector in the Netherlands, as founded on Convention
87, is not justified. The defence ofthe Dutch state against the reproaches of the ILO
and the Dutch unions, stating that Convention 87 did not guarantee the freedom of
collective bargaining, was correct.
The ratification ofConvention 98 took place after the withdrawal of te WAGGS. From
that moment on the freedom of collective bargaining in the C&S-sector had to be
guaranteed.
France and Germany ratified Convention 98 in the early fifties. In France the system
of approval by the state of collective agreements in the sector of the Caisses and 'le
secteur sanitaire et social' is not in accordance with Convention 98. In Germany as
a whole the freedom of collective bargaining is guaranteed in the C&S-sector.
Nevertheless the state allows churches to realise a church law in the parts ofthe C&S-
sector under their control, which restricts the freedom ofcollective bargaining. In my
opinion the churches should only be allowed to limit the rights of workers (and their
organisations) in order to guarantee specific religious interests, such as a the right
to demand a confession of faith of workers.
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7   Towards a new model for negotiations between C&S-sector and state

After the withdrawal of the WAGGS the central organisations of employees in the
C&S-sector and the state came to an agreement about a model and a procedure to
organize the impact of the state on the development of the labour conditions in the
C&S-sector. The model acknowledges the aim to realise 'normal' labour relations
(meaning: in accordance with the market). This firm starting point, however, is
attacked by several possibilities of the state to correct that outcome.  One of those  is

that a correction is possible  'on the basis ofthe socio-economic and politic situation,
(and) the financial situation  of the state  ..'.
On the other hand an opportunity is introduced for obtaining independent advice in
the case of disagreement between the parties. After this advice is given, the state still
decides unilaterally on its impact on the development of labour conditions.

This model offers the employers insufficient guarantees that they will be able to offer
their workers labour conditions that are conform the labour market. In presentday

practice it is not uncommon for parties to reach deadlocks in the technical elaboration
of the model.

In view of these objections I propose a new model of negotiations between the
organisations of employees and the state. In my view the state is fully competent to

require of the C&S-sector a certain agreed quantity and quality of service. If these
are not supplied, the institutions risk the termination of financial support. Within that
framework the instititutions have the freedom to organise their production.
As a consequence the state has the duty to facilitate the realisation of labour relations
that are in accordance with the development of the market; without that possibility
the requirement of a certain quality and quality of service is unreasonable. A starting
point at macro level thus formulated will also compensate for the relative weakness
of the (ultimately) dependent C&S-sector.
In case of disagreement between the parties arbitration by an independent commission
will be useful. Organisations of employees as well as the state should both be
competent to demand such arbitration. Arbitration is an appropriate tool to accomplish
a balance between the positions of state and C&S-sector.
Finally the C&S-sector should be accepted as a full partner in the socio-economic
control of the country. A seat in -among others- the Social-Economic Council  is an

important instrument in this policy.
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