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AANDACHT VOOR ALGEMENE POLITIEKE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN 



I. 

(1) eerste of tweede codeur? 

(2) welke krant? 

( 3 ) welke datum? 

(4) artikelnummer? 

( 5 ) tel het aantal zinnen van het artikel 

(6) ga nagaan welke onderwerpen in het artikel aandacht wordt be
steed 

(7 ) ga na hoeveel weergave-zinnen het artikel bevat 

(8) bevat het artikel weergave-zinnen m.b.t* het onderwerp 1bestek 
•81f ? 

analyse 
ten einde ga na welke informatie-eenheid (eden) 

van welke spreker(s) wordt (den) weer
gegeven 



II. 

Toelichting op stapsgewijze weergave analyse 'aandacnt voor algemene 
beschouwingen1 

Stag_1 eerste of tweede codeur? 

Sommige artikelen worden twee keer geanalyseerd. Afhankelijk 
van de vraag of u eerste dan wel tweede codeur bent. vult u 
in kolom 01 van de werkformulieren 1 aandacht algemene be
schouwingen' een 1 of een 2 in* 

kolom 01 1 m het artikel wordt voor de eerste keer ge
analyseerd 

2 • het artikel wordt voor de tweede keer ge
analyseerd 

Staj>_2 welke krant? 

kolom 02«03 01 « Algemeen Dagblad 
02 » NEC/Handelsblad 
03 • de Volkskrant 
04 « Trouw 
05 • De Telegraaf 
06 - De Waarheid 
07 » Nederlands Dagblad 
08 m leformatorisch Dagblad 
09 « Het Parool 
10 - Het Vrije Volk 

Stap_3 welke datum? 

De datum van de krant in kwestie wordt ingevuld volgens het 
volgende systeem : 12 october « 1210 

kolom 0 4 - 0 7 « datum 



III. 

Een zin wordt geteld als 'gewijd aan onderwerp x', indien in 
die zin weergegeven wordt wat één of meer sprekers tijdens 
de algemene politieke en financiële beschouwingen te berde 
gebracht heeft over onderwerp x f dan wel te berde gebracht 
kan hebben. 

kolom 15 ~ 17 aantal zinnen waarin sprake is van weergave 
van wat één of meer sprekers gezegd hebben 
over bestek f81 ; er moet dus sprake zyn van 
de weergave van een oorzaak, doel, middel enz. 
zoals opgenomen in de bijlage, is dat niet het 
geval dan kan de zin niet geteld worden als 
•gewyd aan weergave van onderwerp bestek •81• 

kolom 1 8 - 2 0 aantal zinnen waarin sprake is van weergave 
van wat één of meer sprekers gezegd hebben 
over buitenlands beleid, defensie en/of ont
wikkel ings samenwerking 

kolom 21 - 25 aantal zinnen waarin sprake is van weergave 
van wat één of meer sprekers gezegd hebben 
over de algemene politieke situatie ; daar
bij kan gedacht worden aan zaken als s 
*• terugblik op de formatie 

- verhoudingen tussen de politieke partijen 
- e.d. 

Stag^4 artikelnummer? 

kolom 08 neem het nummer over van de volgens het sy
steem fB 01 ... B n' rood genummerde arti
kelen 

Stages tel het aantal zinnen van het artikel 

Zinnen worden van elkaar gescheiden door punten. 

kolom 09 - 11 vul het aantal zinnen in bovengenoemde bete
kenis in 

Stap 6 ga na aan welke onderwerpen in het artikel aandacht wordt 
besteed 



IV. 

kolom 24 - 26 aantal zinnen waarin sprake is van weergave 

van wat één of meer sprekers gezegd hebben 

over de algemene economische en maatschappe

lijke situatie; daarbij kan gedacht worden aan 

een schets van de economische toestand, voor

zover niet in termen van oorzaak, doel, middel 

enz., het schilderen van maatschappelijke en/of 

geestelijke nood in onze samenleving e.d. 

kolom 27 - 29 aantal zinnen waarin sprake is van weergave 

van doelstellingen van de eigen partij, voor

zover niet in termen van bestek '81 

EBseen zin telt slechts bij één onderwerp mee, dubbeltellin

gen kunnen niet voorkomen ; indien in één zin meer dan 

één onderwerp ter sprake komt, dan handele men als volgt t 

- ingeval één van de onderwerpen 'bestek '81* betreft, 

telle men de zin mee bjj het onderwerp 'bestek '81' ; 

- ingeval het meer dan één onderwerp betreft en het on

derwerp 'bestek '811 daar niet bjj is, telle men de zin 

mee by het onderwerp waar het grootste deel van de zin 

zzn gewijd is; 

- ingeval in één zin een deel geïdentificeerd wordt als 

'weergave van ...' en een ander deel niet, telle men de 

zin als weergave - zin indien het grootste deel geïden

tificeerd kan worden als 'weergave van ....'• 

Stag^J ga na hoeveel weergave-zinnen het artikel bevat 

fel het totaal aantal zinnen in de kolommen 15 - 29 b̂ j el

kaar op en vul dit totaal in in de kolommen 12 - 14« 

kolom 12 - 14 totaal aantal zinnen weergave 

Stap 8 bevat het artikel weergave-zinnen m.b.t. onderwerp 'bestek 

• '81' ? 

Indien het artikel geen weergave-zinnen m.b.t. het onderwerp 

'bestek '81' bevat, is de analyse afgelopen. Bevat het arti

kel wel weergave-zinnen m.b.t. het onderwerp 'bestek '81', dan 

gaan we verder met stap 9* 



V. 

Stap 9 ga na welke informatie-eenheid(eden) van welke spreker(s) 
wordt(den) weergegeven 

In de bijlage bij deze codeerinstructie treft u een uitgebrei
de samenvatting aan van wat er tijdens de algemene politieke 
en firanciële beschouwingen door de diverse sprekers naar vo
ren gebracht is* Het betreft hier een samenvatting van wat 
de onderscheiden sprekers zien als oorzaken voor de huidige 
werkloosheid, wat zij aan doeleinden formuleren , wat ze aan 
middelen aandragen, welke beoordelingen van het te voeren be
leid z|j ten beste geven, welke elementen uit de uitgangs
situatie huns inziens van belang zijn, op welke verwachtingen 
zij het door hun voorgestane beleid baseren, welke verwach-
tingen zij koesteren omtrent de effecten van het voorgestel
de beleid. 
Het laatste punt overigens alleen voorzover het woordvoerders 
van de regering betreft. 

Al die oorzaken, doelen, middelen enz. zijn per spreker ge
nummerd. 
Stap 9 houdt nu in dat men in de krant per spreker nagaat 
welke informatie-eenheid (cq oorzaak, doel, middel enz.) 
weergegeven wordt. 
2én zin kan daarbij één of meer informatie-eenheden bevatten, 
die afkomstig kunnen zijn van één of meer sprekers. 

Op werkformulier 'aandacht algemene beschouwingen9 (p. 1/2) 
notere men van welke spreker welke informatie-eenheid wordt 
weergegeven. 

Twijfelt men t.a.v. de vraag of in een bepaalde zin wel spra
ke is van een weergave van hetgeen gezegd is, dan raadplege 
men de analyseleiding. Vergelijking van de tekst in de Hande
lingen met hetgeen in de krant geschreven staat, zal dan uit
komst moeten brengen. 
Het zal duidelijk zijn dat 'weergave' niet per sé 'letterlijke 
weergave' betekent. Wel is het zo dat aan de betekenis van 
wat in de kamer gezegd is, geen afbreuk mag worden gedaan. 



Zijn beide eodeurs en de analyseleiding na vergelijking van 

Handelingen en krant het erover eens dat geen sprake is 

van weergave van een informatie-eenheid terwijl de desbetref

fende informatie-eenheid wèl genoemd wordt in de krant, dan 

notere men dat als volgt op het werKformulier 1aandacht alge

mene beschouwingen1 s 

Spreker oorzaak nummer enz. 

Onzuivere 
weergave mbt 
Den Uyl 1 

Terlouw 3 

enz. 



Den ïïyl 

- 1 -

Oorzaken 

Nummer 

1 

Omschrijving 

een versnellen van de economische groei onder 

veranderde omstandigheden werkt niet meer 

een wereldeconomische crisis in 1973 en 1974 

Vindplaats 

2 5 2 / 3 

254 /3 

Doelen 

Nummer Omschrijving 

1 volledige en volwaardige werkgelegenheid 

2 vergroting van de kwaliteit van het bestaan 

3 korter werken, deeltijdarbeid 

4 opname in het arbeidsproces van jongeren, vrou

wen en nu arbeidsongeschikt verklaarden 

5 een modaal gezin moet een nieuwe woning zonder 

individuele huursubsidie bewonen 

6 automatiseringsheffing (banken e.d.) 

7 verbetering van de dienstverlening 

Vindplaats 

2 5 2 / 1 

2 5 3 / 3 

2 5 4 / 1 

259 /2 

2 5 4 / 1 

259 /2 

258/1 

259 /1 

262 /2 

Middelen 

Nummer 

1 

2 

3 

4 

5 

Omschrijving . Vindplaats 

democratisering en participatie 

technologische vernieuwing 

selectieve groei 

heroriëntering van onze samenleving 

afstand nemen van vergroting van materiële wel

vaart als voornaamste impuls van het economische 

stelsel 

fundamentele verschuivingen in ons maatschappelijk 

en economisch patroon 

reorganisatie van menselijke arbeid 

2 5 2 / 1 

2 5 3 / 2 

2 5 3 / 3 

2 5 3 / 3 

2 5 3 / 3 

2 5 3 / 3 

2 5 3 / 3 
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Nummer Omschrijving _ _ Vindplaats 

8 mensen kans geven zichzelf te laten zijn in hun 
beroepsarbeid 2 5 3 / 3 

9 uitbreiding van vorming en onderwijs 2 5 3 / 3 

10 renovatie oude steden 2 5 3 / 3 

1 1 bescherming natuurlijk milieu 2 5 3 / 3 

1 2 vermenselijking leefmilieu 2 5 3 / 3 

1 3 arbeidsplaatsen in quartaire sector 2 5 3 / 3 

1 4 beperking groei particuliere inkomens 2 5 3 / 3 

259 /2 

1 5 verkleining van inkomensverschillen en nullijn 2 5 3 / 3 

voor modale werknemer 2 5 4 / 1 

259 /3 

16 uitwerking en bijstelling nota collectieve groei 254 /2 

17 verhoging van subsidies (woningbouw) 2 5 8 / 1 

18 18*500 meer woningwetwoningen 2 5 8 / 1 

19 verkorting van het aantal uren (arbeid) per dag 259 /2 

20 gefaseerd en eventueel gedifferienteerd concreet 
beleidsprogram m.b.t. arbeidstijdverkorting 259 /2 

21 geen korting van de sociale uitkeringen 260/3 

22 handhaven netto-netto koppeling (of te wel koppe
ling sociale minimum uitkeringen aan netto minimum
loon op bestaand niveau) 260/3 

23 . solidariteit tussen werkenden en niet-werkenden 262 /2 

24 bescherming van hen die uit het arbeidsproces zijn 
gestoten 262 /2 

25 democratisch getoetste sturing van produktie en 
consumptie 262 /2 

Beoordelingen 

Nummer Omschrijving _ _ _ _ Vindplaats 

1 onvoldoende onderkennen van de werkgelegenheids-
problematiek 252/1 

2 niet duidelijk stellen van doeleinden 252/1 
3 te veel vertrouwen op klassieke instrumenten 252/1 

zie ook 2 5 9 / 1 

4 ontbreken van toekomstverkenning (WRR) in Bestek181 2 5 2 / 3 

zie ook 259/1 
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Nummer Omschrijving Vindplaats 

5 quartaire sector is géén werkverschaffing fsec f 2 5 3 / 3 

6 grote tekort B f81: houdt economische vooruitgangs
filosofie in stand 254-/1 

7 geen wezenlijke verandering bestaand systeem 2 5 4 / 1 

8 stabilisatie belasting en premiedruk dringt werk
loosheid niet voldoende terug 2 5 4 / 1 

9 volledige werkgelegenheid zonder uitbreiding quar
taire sector: illusie-politiek! 2 5 4 / 1 

259 /2 

10 B f81 gaat voorbij aan randvoorwaarden van inkomens
matiging (nullijn) 2 5 4 / 1 

1 1 kabinetsbeleid vergroot tegenstelling werkenden -
niet-werkenden 2 5 4 / 2 

1 2 kabinet gaat voorbij aan onderliggende verhoudingen 
in de wereldeconomie 2 5 4 / 2 

1 3 kabinet geen behoefte om vernietiging arbeidsplaat
sen door investeringen tegen te gaan 2 5 4 / 2 

1 4 kabinet geen behoefte om toenemende winsten om te 
zetten in arbeidsplaatsen 2 5 4 / 2 

1 5 Bestek f81: minder werk, betere werkgelegenheid! 
16 toezegging: bijzondere aandacht voor groepen in 

achterstandsituaties, m.n. onderwijs en woningbouw, 2 5 7 / 3 

wordt niet waargemaakt 258/1 
17 kabinet mist kans om bres te slaan in probleem van 

de groeiende jeugdwerkloosheid 2 5 7 / 3 

18 onderwijsvernieuwing wordt afgestopt 2 5 7 / 3 

19 kabinet handelt niet naar de afspraken over finan
ciering van het woningbouwprogramma 2 5 8 / 1 

20 heroverweging van het voorgenomen beleid (woning
bouw) 2 5 8 / 2 

21 eenzijdige nadruk op ontwikkeling marktsector (ver
kleint ook perspectieven op emancipatie) 258/3 

22 het beleid draagt weinig of niet bij tot rechtvaar
diger verdeling van kennis, inkomen en macht 258/3 

23 er is geen duidelijke sector stmxctuurbeleid 2 5 9 / 1 

24 geen verplichting voor ondernemers tot verschaffen 
van informatie 2 5 9 / 1 

25 geen meldingsplicht voor investeringen 2 5 9 / 1 

26 geen verplichting goedlopende ondernemingen om mee 
te doen aan herstructurering van sectoren 2 5 9 / 1 
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Nummer Omschrijving Vindplaats 

Elementen uitgangssituatie 

Nummer ^B2^èiYÏBE Vindplaats 

1 teruggang Westerse economie is van structurele 

aard 2 5 2 / 2 

2 grenzen aan de groei zijn in zicht 2 5 2 / 3 

3 angst voor technologische werkloosheid, nieuwe 

computers, verlies voor zijn/haar baan 2 5 3 / 1 

4 lage reële winsten 2 5 3 / 1 

5 overcapaciteit (bezettingsgraad industrie 80$) 2 5 3 / 1 - 2 

6 toenemende onzekerheden 2 5 3 / 1 

7 ongunstig investeringsklimaat 2 5 3 / 1 

8 technologische vernieuwing 2 5 3 / 2 

9 energiecrisis 2 5 3 / 2 

10 afwenteling lasten en inflatie op grote schaal 2 5 3 / 2 

1 1 beperking deelname in arbeidsproces tot de meest 

geharden 2 5 3 / 2 

1 2 verdubbeling ziekteverzuim (5 tot 10%) in 1 5 jaar 2 5 3 / 2 

1 3 leger arbeidsongeschikten van 400.000 2 5 3 / 2 

27 kabinet zwijgt over ontbreken van arbeidsplaat

sen kriterium in de W.I0R. 2 5 9 / 1 

28 geen discussie over automatiseringsheffing 2 5 9 / 1 

29 gezwegen wordt over verkorting arbeidsduur in alge

mene zin, met uitzondering van vervroegde uittreding 2 5 9 / 1 

50 overtuiging dat zonder verdeling arbeidstijd en 

zonder verkorting arbeidsduur het vraagstuk van werk

gelegenheid onoplosbaar is, ontbreekt in B f81 259 /2 

31 onvoldoende rekening met voortgang van de technolo

gische uitstoot, juist in de marktsector 259 /3 

32 toezegging dat sociale minima niet ontkoppeld zul

len worden van minimumloon wordt in B f81 niet ge

handhaafd (breuk met zgn. netto-netto koppeling) 260/2 

33 AAW-verruiming (gehuwde vrouw kan aanspraak erop 

maken) betekent in feite bezuiniging 90 miljoen 260/3 

34 kabinet verzuimt om voorwaarden te scheppen om thans 

noodzakelijk beleid maatschappelijk aanvaardbaar 

te maken 2 6 2 / 1 
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Nummer Omschrijving _ _ Vindplaats 

1 4 deur tot participatie jongeren en vrouwen in 
arbeidsproces half gesloten 2 5 3 / 2 

1 5 grote welzijnstekorten 2 5 3 / 2 

16 hoge lonen 2 5 3 / 2 

17 sociaal verzet tegen maatschappelijke ontwrichting 
(waartoe exploitatie grondstoffen leidt) 2 5 3 / 3 

18 een sterk gestegen werkloosheid 254 /4 
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Dolman 

Oorzaken 

Nummer Omschrijving^ _ _ Vindplaats 

1 koersopstuwende werking van de aardgasbaten 264/3 

Doelen 

Nummer Omschrijving _ ^ Vindplaats 

1 werkloosheid sneller terugdringen 2 6 5 / 2 

2 6 7 / 1 

2 vervulling vele behoeften 2 6 5 / 2 

3 tegemoetkoming aan beroepsvoorkeuren 265 /3 

Middelen 

Nummer ^-S^i^Ii ïH? _ Vindplaats 

1 geen beperking ambtenarensalarissen zolang niet 

aangetoond is dat trendbeleid tot ongerecht

vaardigde voordelen leidt 2 6 3 / 1 

2 bezuiniging op arbeidskosten 2 6 5 / 1 

3 diep ingrijpen in prijscompensatie 2 6 5 / 1 

4 strak prijsbeleid 2 6 5 / 1 

5 minder huurverhoging 2 6 5 / 1 

6 een ongeplukte V.A.D. 

7 sociaal gerichte belastingpolitiek 2 6 5 / 2 

8 op peil houden van sociale verzekeringen 2 6 5 / 2 

9 meer arbeidsplaatsen in quartaire sector 265 /2 

1 0 financieringsbron: netto vermindering overdrachten 

naar bedrijfsleven 265 /2 

1 1 omzetting winst - werk 2 6 7 / 1 

1 2 onderhandeling in het bedrijfsleven, zo nodig met 

behulp van de overheid 2 6 7 / 1 

1 3 betere verdeling arbeidsuren 2 6 7 / 1 

1 4 vervroegde pensionering 267 /2 

1 5 verkorting arbeidsdag 2 6 7 / 2 
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Nummer 2?schrijying _ Vindplaats 

Beoordelingen 

Nummer Omschrijving ^ ^ ?iB§Sïa-i-

1 verwachting dat Nederland in de toekomst in de 

pas zal lopen met de wereldhandel 2 6 3 / 2 

2 regering spant zich niet in om verstarde inflatoir 

werkende structuren omver te werpen 2 6 3 / 3 

3 zolang commissie aan het werk is dreigt tegenvaller 

van 600 miljoen; de eerste korting van |r % per 

1-1 - 1 9 7 9 gaat hoogstwaarschijnlijk niet door 

4 ' of bezuinigingen 1-J- % op sociale voorzieningen 

reeds in 1979 gehaald worden lijkt twijfelachtig 264 /1 

5 financiering B '81: gatenkaas 264/2 

6 noodremprocedure betekent onheil 264/2 

7 onverantwoord financieel beleid gaat gepaard met 

falikante sociale resultaten vanwege inkomenseffec

ten en werkloosheid 264/3 

8 werkloosheidsbestrijding B f81 faalt 264/3 

9 kabinet doet geen uiterste poging budgettair en 

monetair vertrouwen te wekken 264/3 

10 voorstellen verlaging vennootschapsbelasting voor 

1978 en 1979 moeten teruggenomen worden 264/3 

1 1 B ' 8 1 : geen voornemen om c.a.o.'s tot hogere inko

mensgroepen uit te breiden 2 6 5 / 2 

1 2 geen openbaarmaking norminkomens voor vrije beroe

pen, laat staan aanpassing werkelijke verdiensten 265 /2 

1 3 geen structuurveranderingen bij de overheid 265 /2 

16 lopende c.a.o.'s niet wijzigen 2 6 7 / 1 

17 overheid moet vooraf aanzienlijk bedrag voor ar

beidstijdverkorting ter beschikking stellen 267 /2 

18 goed investeringsklimaat 2 6 7 / 2 

19 evenwichtige kostenontwikkeling van de produktie-

processen 267 /2 

20 verantwoorde bezuinigingen zowel op persoonlijke 

inkomens als op collectieve bestedingen 267 /2 

21 zuinigheid met investeringsmiddelen 267 /2 
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Nummer Omschrijving^ _ _ Vindplaats 

Elementenjaitgangssituatie 

Nummer Omschrijving _ Vindplaats 

1 probleem kostenstructuur (inkomensstructuur) 

Nederlandse overheid 264/3 

2 grondstofkosten vallen mee 2 6 5 / 1 

3 arbeidskosten bedrijfsleven en overheid omvangrijk 2 6 5 / 1 

4 in het onderwijs: overschot gekwalificeerde 

krachten 265 /3 

1 4 regering die niet echt op arbeidskosten wil be

zuinigen, staart zich blind op collectieve las

ten 265 /2 

1 5 géén stabilisatie van overdrachtsuitgaven 2 6 5 / 2 

16 regering drijft particulieren (bejaarden, weduwen 

enz) in de hoek om andere particulieren (werk

gevers e.d.) te beschermen 266/1 

17 B f81: luchtkasteel met gaten (ziekenhuistientje 

jaagt gemeenschap op kosten) 266/2 

18 in 1979 moet inflatiecorrectie slechts ten dele 

doorgaan 266/3 

19 niet aanpassen huurwaardeforfait steekt schril af 266/3 

20 achterwege blijven van vermogenswinstbelasting 

steek schril af 266/3 

21 geen kans en noodzaak begrote middelen uit te 

trekken voor inflatieneutrale belastingheffing 

van bedrijfsleven 2 6 7 / 1 

22 waarom geen verlaging aanvangssalarissen artsen en 

academici? 265 /2 

23 waarom niet scherper waken tegen dubbele inkomens? 2 6 5 / 2 

24 teveel ligt het zwaartepunt op ¥•I.R. 267 /2 

25 bedenkelijke vrijgevigheid zowel op het gebied van 

de uitgaven en inkomsten dwingt regering tot kunst

grepen, wankunstgrepen elders 267 /2 

26 kabinet doet op al deze terreinen geen keuze (defen

sie, ziekenzorg, onderwijs etc,) 267 /3 

27 regering gaat doorberekening B '81 uit de weg 267 /3 
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Nummer Oms chr i j ving Vindplaats 

5 verpleegstersoverschot 265 /3 

6 voorkeur bevolking voor vervroegde pensionering 267 /2 

Beleidsbasemnde verwachtingen 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

1 collectieve en semi-collectieve sector blijft 
groeien 264/3 

2 de werkloosheid spitst zich steeds meer toe op 
vrouwen en jongeren 264/3 

3 vervroegde pensionering wellicht het eenvoudigst 
en snelst te organiseren 267 /2 

4 ondernomen experimenten met vervroegde pensione
ring smaken naar meer 267 /2 

5 het gaat niet slecht met de investeringen 267 /2 

6 uitgangspunten berekeningen buiten rijksbudget 
niet helemaal helder 267 /3 

7 niet iedereen verstaat hetzelfde onder bezuiniging 267 /3 

8 succesrijk anti-inflatiebeleid kan problemen aan
zienlijk verlichten 267 /3 
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Aant.jes 

Oorzaken 

Doelen 

Nummer Omschrijving _ Vindplaats 

1 werkgelegenheid 2 7 7 / 2 

2 verdeling van werk (arbeidsplaatsenherverdeling) 2 7 7 / 2 

2 7 7 / 3 

3 niet-actieven behoren als anders-actieven in ons 

maatschappijbeeld geïntegreerd te worden 278 /2 

Middelen 

Nummer Omschrijving . Vindplaats 

1 soberder levensstijl 276/2 

2 een herstel van een gezamenlijke stellingname 

- van werkgevers en werknemers 2 7 7 / 1 

3 particuliere matiging (zoals vakbeweging wil) 277/2 

4 ruimte laten voor bijstellingen (in matiging) af

hankelijk van arbeidsvoorwaardenoverleg 2 7 7 / 2 

5 spoedige totstandkoming Wet Openbaarheid Inkomens 2 7 7 / 3 

6 spoedige verwezenlijking V.A.D. 2 7 7 / 3 

7 spoed met herziening van de Raad van Commissarissen 2 7 7 / 3 

8 strak beleid t.a.v. tarieven vrije beroepenbeoefe-

naren 2 7 7 / 3 

9 bereidheid om met sociale partners maatregelen te 

toetsen op effect voor werkgelegenheid 2 7 7 / 3 

10 vervroegde uittreding 2 7 7 / 3 

11 arbeidsplaatsenovereenkomsten 2 7 7 / 3 

12 maatregelen in de sector van de sociale uitkeringen 

pas treffen n£ overleg met betrokken organisaties 278/1 

1 3 gehandicapten compenseren of uitzonderen van het 

ombuigingsbeleid 278/2 
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Beoordelingen 

Nummer Omschrijving^ ^ Yindglaats 

1 ombuiging 160 miljoen in onderwijs (de helft er
van in bijzonder onderwijs; gehandicapten onder
wijs) in strijd met uitgangspunten ombuigingsbe-
leid 2 7 5 / 1 

2 regering geeft terecht hoge prioriteit aan be
strijding werkloosheid 276/2 

3 terecht in het regeerakkoord: meer matiging in
komens maakt matiging collectieve uitgaven moge
lijk 276/2 

4 keus moet gemaakt worden over voorkeur: matiging 
inkomens of matiging collectieve uitgaven 276/2 

276/3 
5 instemming met het beroep (in Troonrede) op ieders 

verantwoordelijkheid, versoberingen te aanvaarden 
en matiging te betrachten 276 /3 

6 deprimerend dat miljoenennota ervan uitgaat dat 
grote groepen niet in koopkracht achteruit zullen 
gaan 276 /3 

7 overheid mag zich niet neerleggen bij ongewenste 
feiten (matiging arbeidskostenontwikkeling d.m.v. 
matiging stijging collectieve lasten) 276 /3 

8 vakbeweging terecht gegriefd in haar gevoel dat 
haar bezorgdheid niet ernstig wordt genomen 2 7 7 / 2 

9 de ombuiging moet in 1979 beginnen (zoals de rege
ring het wil) 2 7 7 / 2 

10 isolatieplan is prima 2 7 7 / 3 

1 1 de bestaande achterstand van structureel zwakke 
regio's mag niet vergroot worden door maatregelen 
t.b.v. sterkere gebieden 2 7 7 / 3 

12 staat achter minister-president: rechtspositie ambte
naren rechtvaardigt een offer van hun kant 278/1 

1 3 men kan niet bij, over en zonder ambtenaren beslis
sen 278/1 

1 4 hoe het staat met motie Weijers: per 20 werknemers 
1 w.a.o*-er aantellen 
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Elementen uitgangssituatie 

Nummer 2 ? Ë 2 ë ï ï i I i ï i 2 - - Vindplaats 

Mogelijkheden tot beleid worden beperkt door: 

1 (afhankelijkheid van Nederland van internationale 

>ontwikkelingen 

2 (sociaal-economische structuur van Nederland 

3 >aanpassingsbereidheid van de burger 276 /2 

4 verantwoordelijkheid t.o.v. elkaar en voor de 

ons toevertrouwde aarde 2 7 6 / 2 

5 een dubbeltje kan maar één keer worden uitgegeven 276 /3 

6 overheid is niet bevoegd en niet bij machte om 

alles te regelen 276 /3 

7 energiecrisis is geen momentverschijnsel 276 /3 

8 de welvaart loopt terug en ons gebruik ervan deugt 

niet 276 /3 

9 het egoïsme is toegenomen, de zorg voor een ander 

is afgenomen 276 /3 

10 ambtenarenbonden beschikken over heel wat krachti

ger organisaties dan degenen die op een sociale 

uitkering zijn aangewezen 278/1 

1 1 er is afstand tussen netto-inkomsten van minimum

loners bij de overheid en andere minimumloners 2 7 8 / 1 

Beleidsbaserende verwachtingen 
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Lubbers 

Oorzaken 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

1 grotere groei van het bestand uitkeringsgerech

tigden 287/2 

Doelen 

Nummer omschrijving ^ _ ^i2^EÏ§§ïs 

1 richtinggeving welvaart 279/3 

2 richtinggeving werkgelegenheid 279/3 

3 geen discriminatie tussen actieven en inactieven 282/3 

4 een eerlijke verdeling tussen verschillende inko

mensgroepen 282/3 

283/1 

5 bestrijding jeugdwerkloosheid 284/1 

6 inflatiebestrijding (prijsindex onder 4% drukken) 284/1 

284/2 

7 - optimale spreiding van verantwoordelijkheden tussen 

individuen, groepen en een ter zake dienende functie 

van de overheid 285/1 

8 rechtszekerheid vergroten en flexibiliteit bedrijfs

leven bevorderen-van. het bedrijfsleven (sector-

structuurbeleid) 285/2 

9 verandering in kwaliteit en kwantiteit van arbeids

plaatsen 285/3 

10 woningnood in bepaalde steden aanvallen 28-6/3 

1 1 ambtenaren niet discrimineren i.v.m. andere inko

menstrekkers 287/2 



Middelen 
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Nummer Omschrijving _ ^ Vindplaats 

1 algemene kostenmatiging 279 /3 

2 kostenmatiging collectieve sector 2 7 9 / 3 

3 kostenmatiging marktsector 279 /3 

4 een met het buitenland concurrerend bedrijfsleven 279 /3 

5 gerichte financiële inspanningen op het gebied van 
innovatie 279 /3 

6 exportplan 279 /3 

7 volumebeleid in de sociale verzekering 279 /3 

8 specifieke initiatieven daar waar overschot aan 
arbeid op deelmarkten is 279 /3 

9 bij tegenvallers financieringstekort: uitgavenver-
mindering bij voorjaarsnota 280/3 

10 bij tegenvallers financieringstekort: inkomsten
vermeerdering bij voorjaarsnota 280/3 

11 bijstellingen bij selectieve indirecte belastingen 
en het domein van de niet-belastingen die niet ge
voelig zijn voor afwenteling 281/2 

12 enkele broodnodige inkomensverhogingen voor het 
rijk 281/2 

1 3 bij meevallers financieringstekort: overleg met 
kamer over de handhaving van de grootte van het 
tekort afgezet tegen wenselijkheid van een stimu
lerend beleid 281/2 

1 4 gebruik maken van mankracht en capaciteit in eigen 
land 281/2 

1 5 een selectief groeibeleid 281/2 
16 uitbreiding 100 miljoen die beschikbaar gesteld is 

op kruislijn ontwikkelingssamenwerking en werkge
legenheid 281/3 

17 t.g.v. maatschappelijke dienstverlening inactieven 
meer inschakelen met beperkte budgettaire kosten 281/3 

18 verdergaan met innovatiebeleid en de daarop gerich
te instrumenten 282/1 

19 gerichte actie tegen tekort op toeristenbalans 282/1 
20 intensivering van het plan over oud-mijnwerkers 

(in perspectievennota Zuid-Limburg) 282/1 
21 meer doen aan isolatieplan via instrument van de 

gegarandeerde leningen 282/2 



Nummer Omschrijving 
- 1 5 -

Vindplaats 

22 aanpak vraagstukken kleuter- en basisonderwijs 
en onderwijs voor 16-18-jarigen niet laten lij
den onder ombuigingsproblematiek 282/2 

23 carry-back en carry-forward bij bedrijven tot na 
1979 verlengen 282/2 

24 zuivering zwart-geld circuit 282/3 
25 uitbouwen huurwaardeforfait in inkomstenbelasting 

met enkele klassen 282/3 
26 aftopping prijscompensatie c.a.o.'s tussen 1-jjj- en 2 

maal modaal inkomen 283/1 
27 doorwerking aftopping prijscompensatie in de vakan

tietoeslag 283/1 
28 maximering prijscompensatie bij schadeloosstelling 

politici 283/1 
29 in sector vrije beroepen overheid alleen nog maar 

toestemming geven voor tariefsverhoging als betrok
ken groepering meewerkt aan zgn. functionele inko
mensopenbaarheid 283/1 

30 wegnemen zgn. 1 restinkomens1 (vrije beroepen) 283/2 
31 een grotere beheersing van het incidenteel (bij het 

loon) 283/2 
32 regering neemt initiatief tot overleg met sociale 

. partners om bij het arbeidsvoorwaardenoverleg to
tale loonsom en per werknemer in een onderneming 
onderwerp van periodiek overleg te laten zijn 283/2 

33 lagere aanvangssalarissen voor bepaalde beroeps
groepen 283/2 

34 tragere schalenopbouw voor bepaalde beroepsgroepen 283/2 
35 j> fo van de prijscompensatie bestemmen voor een na

tionaal fonds ter financering van vervroegde uit
treding 283/3 

36 selectief gebruik (sectoren, regio's, bep. groepen) 
van het 'uittredingsfonds1 284/1 

37 vervroegde uittreding 284/1 
38 deze opengevallen plaatsen laten bezetten door 

jongere werklozen 284/1 
39 bij vaststelling tarieven vrije beroepen uitgaan 

(a priori) van inkomen- en kostenontwikkeling 1979 284/2 
40 huren in overeenstemming brengen met de voor 1979 

voorziene loonkostenstijging 284/2 



Nummer Omschrijving 

- 16 -

Vindplaats 

41 verwerking van de Hofstra-methodiek in de fiscale 

wetgeving 284/3 

42 tweede fase ¥.1.1. zo snel mogelijk invoeren 284/3 

43 ondanks technische bezwaren opnemen van arbeids

plaatsentoeslag of modulatie basispremie in W.I.E. 

zelf 284/3 

44 anders bescheiden deel van basispremie inzetten 

t.b.v. arbeidsplaatsen 284/3 

45 besteding van voor investering beschikbare middelen 

onderwerp van gesprek in ondernemingsraden 285/1 

46 vervaardiging voorontwerp wet sectorstructuurbeleid 285/1 

47 aanwijzing van sectoren tot overlegsectoren 285/1 

48 verbindendverklaring van afspraken 285/1 

49 regels ter zake het verschaffen van gegevens 285/1 

50 procedurele regels over het overleg 285/1 

51 regels ter zake van financiële consequenties voor 

niet mee-werkende bedrijven 285/1 

52 dynamische en integrale apo 1s 285/2 

53 regering overleg openen met werkgevers/-nemers 285/2 

54 bereidheid ten principale ter zake een financieel 

partnership 285/2 

55 indicatieve planning van de ontwikkeling personeels-

. bestand 285/2 

56 verbetering van de kwaliteit van de arbeidsplaatsen 285/2 

57 beantwoording van de vraag welke verschuivingen in 

arbeidsplaatsen optreden en wat te doen aan open

staande vacatures 285/2 

58 verdeling van de arbeid 285/2 

59 deeltijd arbeid 285/2 

60 aanpak om ziekteverzuim aan te pakken 285/3 

61 herinschakeling partieel arbeidsongeschikten 285/3 

62 kostendiscipline bij inhoudgeven apo's 285/3 

63 bijstellingen in de bouw van woningwetwoningen en/of 

premiebouw 286/2 

64 speciale actiepot als steun voor staatssecretaris 

van Volkshuisvesting 286/3 

65 netto-netto verband en wijze van verdere aanpassing 

wettelijk vastleggen '/ 287/1 

66 premielasten meeverdelen over uitkeringsgerechtigden 287/3 

67 premielasten salderen met hoogte van de bruto-uitk. 287/3 
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Nummer Omschrijving Vindplaats 

Beoordelingen 

Nummer Omschrijving ^12§lï§5Ïs 

1 6 fo financieringstekort (met weg terug tot 5 % 

tot 4 % is verstandig) 280/1 

2 niet één 'noodremprocedure1, maar twee overleg

procedures 280/2 

3 belastingplan '79 heeft niet een vorm of omvang 

dat er afgewenteld wordt 280/3 

4 onderscheiden sociale premiedruk- en belasting

drukontwikkeling is waardevol 281/1 

5 stabilisatie sociale premiedruk nastreven is goed 281/1 

6 schrapping onderdeel tijdelijke Hofstra-voorstellen 

strookt met kritische CDA-opstelling 282/2 

7 verhoging overdrachtsbelasting & motorrijtuigen

belasting in principe goed 281/2 

8 100% inflatiecorrectie op zichzelf juist 282/3 

68 volstrekte stabilisatie van premiepercentages 287/3 

69 koopkrachtgarantie ook voor niet-actieven tot 

niveau dat correspondeert met modale werknemer 287/1 

287/2 

70 bevriezing invaliditeitsaftrek achterwege laten 287/2 

71 dynamisch trendbeleid bij ombuiging ambt.salarissen 287/2 

72 inkomenspolitieke kant binnen het geheel van de 

ambtenaren ook aandacht 287/2 

73 rapport-Bosman op tijd in 1979 gereed 287/3 

74 aftopping in prijscompensatie hogere salarissen 

ambtenaren 287/3 

75 uit aftopping prijscompensatie geld putten voor 

een soort overheids-APO 287/3 

76 stofkam door verstrekkingenpakket ziekenfonds 289/1 

77 onterechte verzekeringsnemers uit ziekenfonds 289/1 

78 actieplan beheersing kosten volksgezondheid 289/1 

79 ingrijpen in werkwijze apothekers en vergoedingen

systeem ziekenfondsen wat betreft verpakkingen 289/1 



Nummer Omschrijving 

- 18 -

VI 1 aa ib s 

9 ontwikkeling lagere inkomens positief en hogere 

inkomens negatief gewaardeerd 282/3 

10 positie midden- en kleinbedrijf in begroting goed 

gehandhaafd 284/2 

11 inflatiecorrectie en 66 gulden maatregel hebben 

direct gunstig inkomenseffect 284/2 

12 de fiscale oudedagsreserve blijft een zeker finan

cieringsvoordeel geven 284/2 

1 3 ¥.1.1. en sterk gematigde ontwikkeling premiedruk 

(gunstig voor midden- en kleinbedrijf) 284/2 

1 4 optrekking vrije sommen t.b.v. goede bedrijfsvoering 

een juiste zaak 284/3 

1 5 Gem.fonds: ombuigingen, effecten via doeluitkeringen 

en kosten van decentralisatie te veel van het goede 286/3 

16 buitengewoon lager onderwijs: eigenlijk kan daar 

geen magerder beleid 286/3 

1 7 aanvaarden van noodzaak stablisatie sociale premie

druk 286/3 

18 verhoging rijksbijdragen voor stablisatie is geen 

goede oplossing 286/3 

19 reactie op 6 x 0,5 % korting sociale uitkeringen 

zeker niet zonder meer positief 287/1 

20 . alleen de zgn. 'fictieve1-premie-redenering lijkt 

een harde zaak 2 8 7 / 1 

21 minder geïmponeerd door de redenering m.b.t. reis-

en verwervingskosten 287/2 

22 relatieve vooruitgang uitkeringstrekkenden is geen 

onmiddellijk gevolg van de ontwikkeling van de pre

mielasten 287/2 

23 stablisatie premiedruk, voorzover niet via volume

beleid, is harde noodzaak 287/2 

24 koopkracht-garantie minimumuitkeringstrekkers van 

belang maar niet toereikend 288/1 

25 voorgestelde ombuigingen ambtenarensalarissen op 

voorhand niet onredelijk 288/3 

26 argumenten B '81 voor ombuigingen in gezondheids

zorg niet in overtuigende mate aanwezig 288/3 

27 zeer grote vraagtekens bij f 100,- eigen risico 

voor niet-klinische voorzieningen 289/1 

28 genuanceerde twijfels over f 10,- per dag regeling 289/1 
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Nummer Omschrijving _ Vindplaats 

Elementen uitgangssituatie 

Nummer Omschrijving Yi£ÉEÏ-5Ï5 

1 Nederland heeft tekort op lopende rekening beta

lingsbalans 279 /2 

2 een internationale recessie 279 /2 

3 te kort schietende investeringen 280/1 

4 dreigende onderbenutting van capaciteiten 280/1 

5 liquiditeitsquote sinds 1976 verminderd 280/2 

6 staatsschuld is lager dan begin 70er jaren 280/2 

7 hoge reële rente 

8 het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke bron 

van werkgelegenheid 

9 het reële inkomen van de zelfstandige is niet hoger 

dan in 1972 284/2 

10 de NEHEM is in volstrekte impasse geraakt 2 8 5 / 1 

1 1 rechten en plichten werkgevers, werknemers en 

overheid allerminst helder, frustrerend 2 8 5 / 1 

Beleidsbaserende verwachtingen 

29 ombuiging ten minste 2 miljard in gezondheidszorg 

is nodig en bij voorbaat niet onverantwoord 289/1 
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Terlouw 

Oorzaken 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

1 achteruitgang onze concurrentiepositie 292 /3 

2 in alle industrie-landen uitstoot door automa

tisering 292 /3 

Doelen 

Nummer Omschrijving Yi£§EÏ§---

1 een eerlijker verdeling van de arbeid 2 9 3 / 2 

2 de emancipatie van vrouw én man 2 9 3 / 2 

3 een beter inkomensbeleid 2 9 3 / 3 

4 een andere verdeling van de welvaart 2 9 3 / 3 

Middelen 

Nummer Omschrijving ^i2§EÏ§a*s 

1 vernieuwing van produktie en produktiemethoden 2 9 3 / 1 

2 steun middelgrote en kleinbedrijf 2 9 3 / 1 

3 conjuncturele benadering werkloosheid 2 9 3 / 2 

4 werklozen met aanvulling op uitkering werk geven 

daar waar veel vraag naar arbeid is 2 9 3 / 2 

5 werkgelegenheidsprogramma's nieuwe stijl 293 /2 

6 structurele benadering werkloosheid 2 9 3 / 2 

7 voorbereidingen treffen voor eerlijker verdeling 

arbeid 2 9 3 / 2 

8 werktijdverkorting 2 9 3 / 2 

9 vermindering arbeidsuren gespreid over hele week 2 9 3 / 2 

1 0 evenwichtiger taakverdeling man en vrouw in 

huishouden 2 9 3 / 2 

1 1 aftopping prijscompensatie 293 /3 

1 2 strakke toepassing prijsbeschikkingen en tarieven 2 9 3 / 3 
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Nummer Omschrijving ^ Vindplaats 

Beoordelingen 

Nummer Omschrijving _ ^ ' Vindplaats 

1 noodzaak tot democratisering, controle, grotere 
openheid (gezondheidszorg) valt in regeringsbe
leid weinig of niets te merken 292 /2 

2 openbare gezondheidsdiensten op lange baan 292 /2 

3 gebrek aan coördinatie in welzijnssector 292 /2 

f ich 
regering zorgen maakt over werk

loosheid 292 /3 
5 geboden remedie ontoereikend 292 /3 

1 3 openbaarheid inkomens 2 9 3 / 3 

1 4 onderwijsbeleid dat aanbod dure dienstverleners 
vergroot 2 9 3 / 3 

1 5 aureooltjes in beroepen wegblazen 2 9 3 / 3 

16 aantasten zelfbescherming in sommige beroepsgroepen 293/3 

17 verhoging beloning vuil werk; verlaging loon aan
genaam werk 2 9 3 / 3 

18 blijven uitgaan van een premiepercentage sociale 
uitkeringen, gelijk aan gemiddelde uit het bedrijfs
leven 294/2 

19 dubbele kinderbijslag 1 6 - en 17-jarigen moet blijven 294/2 

20 kinderbijslag kleine kinderen verlagen en progressie 
naar kindertal afschaffen 294/2 

21 prijsverhogingen door kosten milieumaatregelen 
buiten prijscompensatie laten 294/2 

22 helder maken van inkomens in al hun bestanddelen 294/3 

23 trenduitkomsten periode 1 9 7 9 - 1 9 8 1 beperken met % <fo 
per jaar voor alle ambtenaren 295 /2 

24 pensioenbijdrageverhaal op ambtenaren als groep 
zodanig verhogen dat ̂  % beperking uit m. 23 ge
financierd wordt 295 /2 

25 beperking trenduitkomsten overheidspersoneel 1979* 

- 1981 niet van toepassing verklaren op trendvolgers 
die de sociale premies wel zelf betalen 295 /2 
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Nummer Omschrijving Ii2§£Ï̂ !Ëf 

6 globale maatregel: rendementen bedrijfsleven 

verhogen is noodzakelijk maar niet voldoende 

voorwaarde 2 9 3 / 1 

7 de innovatienota laat lang op zich wachten 2 9 3 / 1 

8 tweede fase W.I.R#

J 1979 zal in januari niet ingaan 2 9 3 / 1 

9 wel 200 miljoen aanlanding LNG-gas, geen 1 0 miljoen 

voor innovatie-instituut Noorden 2 9 3 / 1 

10 arbeidsplaatsen extra in produktiesector is illusie 

door uitstoot via automatisering 2 9 3 / 1 

1 1 regering laat weinig horen over arbeidsuitstoot 

door automatisering in commerciële dienstverlenen

de sector 2 9 3 / 1 

1 2 met 100% inflatiecorrectie kunnen we ons verenigen 2 9 3 / 3 

1 3 korting 6 x ^ % sociale uitkeringen wijzen wij af 294 /1 

1 4 onjuist om achteraf onbedoelde compensaties in uit

keringen te corrigeren 294 /1 

1 5 het is redelijk om in de toekomst geen premies te 

compenseren die niet betaald worden 294 /1 

16 ziektewetwachtgeldpremie van 1 ,65% naar 2fe % wijzen 

wij af 294/1 

17 bezuiniging op salarissen gezondheidszorg wijzen 

wij af 294/2 

18 # eigen risico in ziekenfondsverzekering wijzen wij af 294/2 

1 9 voor vertraging in kwaliteitsverbetering milieu 

voelen wij niets 294/2 

20 bezuinigingen openbaar vervoer wijzen wij af 294/2 

21 bezuinigingen in woningbouw zijn schijnbezuinigin-

gen 294/2 

22 verlaging niveau totale woningbouwprogramma wijzen 

wij af 294/2 

23 alternatief onderzoek openheid inkomens heeft rege

ring niet gepresenteerd 294/3 

24 laconiek doen over een gat van een miljard in mil

joenennota (vanwege trends bij schilders en onzeker

heid § % ambtenaren) 294/3 

25 regering verwacht dat parlement in den blinde be

grotingshoofdstukken goedkeurt 2 9 5 / 1 

26 in feite een gat van 2^- miljard: onverantwoord 

beleid 2 9 5 / 1 
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Nummer Omschrijving ^ Vindplaats 

Elementen uitgangssituatie 

Nummer Omschrijving ^ „ M YiBÉElS-ï-

1 tussen 1968 en nu daalde het aantal inkomens-

trekkendeiin de marktsector stelselmatig 2 9 3 / 1 

2 niet-commerciële dienstverlening neemt snel af 2 9 3 / 1 

3 veranderingsprocessen in samenleving (i.v.nu auto

matisering) 2 9 3 / 1 

4 bijna ieder mens heeft behoefte aan zinvolle be

taalde arbeid 2 9 3 / 1 

5 tallozen werken te hard; anderen troosteloos 

werkloos 2 9 3 / 2 

6 hogere bijdrage (belasting) stopt als je in 72 % 

tarief terecht komt 

7 16 en 17-jarige kinderen zijn veel duurder dan 

* kleuters 294/2 

8 ambtenaren met gelijk brutoloon als werknemers iii 

particuliere sector hebben een voorsprong in netto

salaris 2 9 5 / 1 

9 ambtenaren hebben betere pensioenregeling dan niet-

ambtenaren 2 9 5 / 1 

Beleidsbaserende verwachtingen 

Nummer Omschrijving ïiS§Eï§SÏS 

1 bij economische groei van 2 S, 3 % zal beduidende 

uitbreiding werkgelegenheid produktiesector niet 

plaatsvinden 2 9 3 / 1 

2 overheveling werk naar niet-commerciële diensten

sector beperkt mogelijk vanwege kosten 2 9 3 / 1 

27 uitgavenbeperking van 1-J- miljard personeelslas

ten overheidssector niet onaanvaardbaar 2 9 5 / 1 

28 immateriële zaken, emancipatie of sociaal-econo

misch beleid 296/2 
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Numïaer Omschrijving ^ ^ Yi£§EÏSè£f! 

3 in toekomst minder zinvolle betaalde arbeid in 

geval van geen nieuw beleid 2 9 3 / 2 
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Engwirda 

Oorzaken 

Nummer Omschrijving b VI 1 t s 

1 kwalitatief zwakke samenstelling exportpakket 2 9 7 / 1 

2 hoge prijspeil export 2 9 7 / 1 

Doelen 

Nummer Omschrijving ^ Yi«§2Ï̂ -i2 

1 een concurrerend exportprijspeil 2 9 7 / 1 

2 versterking marktsector 297/2 

5 kwaliteit van produktie 297/2 

4 werkgelegenheid verhogen 297/2 

5 energiebesparing 298/3 

6 inkomensmatiging 298/3 

7 ombuigingen collectieve sector 298/3 

Middelen 

Nummer Omschrijving _ _ Ji2§EÏ§SiS 

1 kostenmatiging (voor exportprijspeil) 2 9 7 / 1 

2 verbreding en versterking exportpakket 2 9 7 / 1 

3 exportplan 2 9 7 / 1 

4 marktverkenning 2 9 7 / 1 

5 kwaliteitsverbetering exportpakket 2 9 7 / 1 

6 opzetten van een goed ambtelijk apparaat 2 9 7 / 1 

7 omzetting Directoraat-Generaal Buitenlandse Econo

mische Betrekkingen in Directoraat Generaal Export

bevordering 2 9 7 / 1 

8 handelsattaché1s direct aan nieuw exportapparaat 

rapporteren 2 9 7 / 1 

9 aantal handelsattaché's beter afstemmen op export

mogelijkheden 2 9 7 / 1 



- 26 -

Nummer Omschrijving Vindplaats 

1 minister-president heeft geweigerd gevolgen B 1 81 

voor werkgelegenheid, inkomensontwikkeling en con

currentiepositie door CPB te laten doorberekenen 296/3 

2 vraagtekens achter verwachtingen van de regering wat 

betreft economische groei en exportgroei 297/1 

3 grote twijfels of kostenmatiging voldoende is voor 

concurrerend prijspeil 297 /1 

4 geen uitwerking in B '81 over innovatie 297 /2 

5 150.000 werklozen in 1981: illusie (wordt meer) 297 /3 

6 toename arbeidsplaatsen 50.000 per jaar in 1980 en 1981 

in collectieve en marktsector is onhaalbaar 297 /3 

Nummer 2?-£-ïi^Ii2l> Vindplaats 

10 marktververkenningen exportapparaat t.b.v. midden-

en kleinbedrijf 297/2 

11 gericht onderzoek naar exportmogelijkheden overheids-

know-how 297/2 

12 overheidskeurmerk kwaliteitsproducten 297/2 

1 3 bevordering van innovatie 297/2 

14 innovatiebevorderend overheidsaankoopbeleid 297/2 

1 5 innovatiefonds voor midden- en kleinbedrijf 297/3 

16 arbeidstijdverkorting 298/2 

1 7 verkorting in overheid en delen dienstensector 298/2 

18 35-urige werkweek in sectoren uit nr 1 7 298/2 

19 loonkostensubsidies 298/2 

20 tienduizenden extra arbeidsplaatsen 298/3 

21 werkgelegenheidsprogramma's nieuwe stijl 298/3 

22 nationaal isolatieprogramma 298/3 

23 5000 extra arbeidsplaatsen boven het streven van de 

regering 298/3 

24 aftopping prijscompensatie voor inkomens boven 

f 40.000,- in 1982 298/3 

25 13.000 extra arbeidsplaatsen 298/3 

26 verlaging arbeidsinkomensquote van ̂  % in 1982 298/3 

27 gunstiger financeringssaldo van 250 è 300 miljoen 298/3 

28 - zwaarste lasten op sterkste schouders 298/3 

Beoordelingen 
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Nummer Omschrijving ^ ?i2§Pï^SiS 

7 arbeidsmarktbeleid positief wat betreft arbeids

bureau fs, scholingsbeleid, beloningsstructuur 298/2 

8 arbeidsmarktbeleid lost werkloosheid nog niet op 298/2 

9 minister van financiën heeft zó zitten ombuigen 

dat er een hoger uitgaventotaal is dan onder Den 

Uyl 298/3 

1 0 instemming met financieringstekort van 6 % 299/1 

1 1 zien de zin in van de voorgestelde noodremprocedure 299 /1 

Elementen uitgangssituatie 

Nummer Omschrijving^ t ^ ^ ^ m Y£2§lï§ï£S 

1 1 9 7 3 - 1 9 7 8 werkgelegenheid in landbouw en indus

trie teruggelopen met 40.000 per jaar 297 /3 

2 1 9 7 3 - 1 9 7 8 toename arbeidsplaatsen in dienstverlenen

de sector met 20.000 per jaar 297 /3 

3 in WAO en AWW zeer forse verborgen werkloosheid 298 /1 

4 25 .000 part-time werklozen 298 /1 

5 65*000 personen vrijwillig tijdelijk teruggetrokken 

uit arbeidsmarkt 298/1 

6 300 - 350 duizend man vinden geen zinvol werk in 

Nederland 298/1 

7 overheid en dienstensector zijn arbeidsintensief 298/2 

Beleidsbaserende verwachtingen 
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Rietkerk 

Oorzaken 

Doelen 

Nummer Omschrijving, - - —. —. Vindplaats 
1 fundamentele herwaardering van collectiverende 

ontwikkelingen 300 /1 

2 economische groei 300/2 

3 werkgelegenheid voor allen 300/2 

4 democratisering 300 /2 

5 welzijnsbevordering 300 /2 

6 matiging van inkomens 300/2 

7 afremming stijging overdrachtsuitgaven 300/2 

8 versterking particuliere sector 300 /2 

9 verbetering werking arbeidsmarkt 300/2 

10 versnelling van de emancipatie 3 0 2 / 1 

Middelen 

Nummer Omschrijving ^ _̂  _ Vindplaats 

1 uit de hand gelopen stagnerende ontwikkelingen 
aanpakken 300/2 

2 rendementspositie bedrijfsleven versterken 300 /3 

3 exportpositieverbetering 300 /3 

4 investeringen omhoog 300/3 

5 gebruikers van welzijnsvoorzieningen meer zien als 
consument en hen een financieel offer vragen 3 0 1 / 3 

6 vergroting eigen bijdrage in gezondheidszorg 3 0 1 / 3 

7 streven naar doorzichtiger structuren welzijns
zorg 3 0 1 / 3 

8 vrijkomend geld en mankracht beschikbaar stellen 
voor volwassenenonderwijs 3 0 2 / 1 

9 onderwijs van kwalitatief hodg gehalte 3 0 2 / 1 
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Beoordelingen 

Nummer Omschrijving ^ Vindplaats 

1 kabinet met beperktere mogelijkheden positieve 

ontwikkelingen bevorderen 300 /2 

2 kabinet wil verkeerde ontwikkelingen keren 300 /2 

3 de richting waarin kabinet de oplossing zoekt, 

is de enig juiste 300 /2 

4 kwaliteitsverbetering onderwijs heeft verre de 

voorkeur 3 0 2 / 1 

5 niet zonder meer akkoord met het woningbouw

programma 3 0 2 / 3 

6 samenwerkingsprojecten tussen industrie en TH fs 

en universiteiten goede initiatieven 

Nummer ^ S S Ï H H Ï - Ï ï l ? é m m > m m i „ ^ „ ^ „ Vindplaats 

1 een mentaliteit die de overheid verantwoordelijk 

stelt voor de oplossing van alle maatsch.problemen 299/3 

Nummer k* Yi2§ElaaJs 

1 0 verhoging woningbouwprogram met 6000 exemplaren 

in de premiekoopsector 502 /3 

1 1 bevordering van de verkoop woningwetwoningen 3 0 2 / 3 

1 2 ombuiging collectieve lasten niet inruilen tegen 

onzekere vrijwillige loonmatiging 3 0 3 / 1 

1 3 voorstellen, ten grondslag aan |? % stapjesaanpas

sing, zo snel mogelijk uitvoeren 3 0 3 / 2 

1 4 inkomenspositie middeninkomens veilig stellen 3 0 3 / 3 

1 5 volledige toepassing inflatiecorrectie middenin

komens 3 0 3 / 3 

16 inkomens vanaf f 7 0 . 0 0 0 , - extra bijdrage leveren 3Ó3/3 

17 ontwikkelen van nieuwe produkten met hoge toege

voegde waarde (innovatie) 3 0 4 / 1 

18 een gunstig algemeen economisch klimaat 304 /2 

19 nauwere samenwerking TNO en industrie in Nederland 304 /2 
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-!5?2ï Omschrijving ^ Yi2̂ £ï§Si2 

Nummer Omschrijving . Vindplaats 

1 1 9 7 1 - 1 9 7 9 * AOW reëel 37% toegenomen, minimumloon 

27%, modaal 18%, 2 x modaal 10% ên 4 x modaal 5% 3 0 3 / 3 

2 middeninkomens dreigen kind van de rekening te worden303/3 

3 jaren 1.980: minder gas, meer schoolverlaters en 

meer behoefte aan vervangingsinvesteringen 304 /1 

2 de economische crisis 300 /2 

3 structurele afzetproblemen 300 /2 

4 in welzijnszorg wil men bass ih eigen huis zijn en 

kosten overlaten aan gemeenschap 3 0 1 / 3 

5 in onderwijs vermindert de werkgelegenheid en finan-

cieringsproblematiek is knelpunt 3 0 2 / 1 

6 een behoefte van 114«000 woningen 3 0 2 / 3 

7 behoefte aan betaalbare koopwoningen is het grootst 302 /3 

8 griezelige daling uitgaven onderzoek ên ontwikkeling 304 /2 

9 afstand TNO en industrie te groot 3Ö4/2 
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Joekes 

Oorzaken 

Doelen 

Nummer . _ „ m ïiS&lS81*^ 

1 genezing van onze economie _ 304/3 

2 schepping en behoud van (zinvol) werk 304/3 

3 terugdringen jeugdwerkloosheid 308/2 

4 herverdeling beschikbare arbeid 308/2 

Middelen 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

1 geleidelijk einde maken aan valuta-onrust 3 0 5 / 2 

2 voorlichting, subsidies t.b.v. exportbevordering 3 0 5 / 3 

3 opvang diepgaande technische wijzigingen 306 /1 

4 * voldoende economische groei 306 /1 

5 maatschappelijke structurering 306 /1 

6 matiging arbeidskostenstijging 306 /1 

7 exportpositie verbeteren J 0 6 / 1 

8 herstel rendementen 306 /1 

9 overheid met mate als werkgeefster mensen aan werk 

helpen 306 /2 

10 vicieuze spiraal: meer uitkeringsgerechtigden 

steeds hogere premies moet omgebogen 3 0 7 / 3 

1 1 volumebeperking voor het gehele beleid sociale 

verzekeringen 3 0 7 / 3 

1 2 jaarlijkse vermindering ziekteverzuim •§% en aantal 

arbeidsongeschikten 15*000 3 0 7 / 3 

1 3 stijging werkgelegenheid in bedrijven 1980: 275*000 3 0 7 / 3 

1 4 daling werkloosheid over 1 0 jaar: 80.000 3 0 7 / 3 

1 5 volumebeperking gunstig voor overheidsfinanciën 3 0 7 / 3 

1 6 financieringstekort beperkt met 0,4% in 1 9 8 2 , 1 f 

miljard dus 507 /3 



2ï2 2-Eiilï-2ff. 
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Vindplaats 

integratie Ziektewet & WAO in één wet Ziekte

verzekering 308/1 

individuele begeleiding en controle van patiënt 308/1 

een beter kriterium voor arbeidsongeschiktheid 

e.q. werkloosheid in W.A.O. 308/1 

arbeidsmarkt (d.m.v. gerichte arbeidsmaatregelen 

als om-*her- bijscholing) ontdoen van starheid 308/2 

regionale commissies 'passende arbeid' 308/2 

betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt 308/2 

meer financiële prikkel 308 /2 

meer loondifferentiatie in laagste inkomens 308/2 

experimenten met arbeidstijdverkorting tegen geringe 

of geen loonstijging gedurende een aantal jaren en 

wel regionaal selectieve experimenten 308/3 

dagloonregelingen en niet-kostwinnerschap jongeren 

onder 35 jaar in sociale uitkeringen 308/3 

B'81: ombuiging van bijna 350 miljoen 309/1 

kinderbijslagmaatregelen spreiden over meer gezinnen 

door differentiatie naar leeftijd 309/1 

nadeel f 5 0 , - onder koopkrachtgarantie sociale minima 

brengen 309/1 

eigen bijdrage f 10,- per verpleegdag: uitzondering 

voor chronisch zieken, gehandicapten c a . 3Ö9/1 

een 'geschoond' berekeningssysteem prijscompensatie 309/2 

309/3 

ingen 

Omschrijving „«^^ —... Vindplaats 

B '81 niet zo beroerd in elkaar 305/1 

B '81 zien als ombuiging i.p.v. 'bezuiniging' 305/1 

exportbevordering in B '81 mager 305/3 

B '81 slaagt alleen met terughoudendheid in loon

kostenontwikkeling 305/3 

doel van de ombuiging duidelijk: werkgelegenheid 

en welvaart 306/3 

de 10 miljard is een minimum 307/1 

bijstellingen voor 1980 en 1981 aankondigen is 

verstandig 307/1 
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Nummer Omschrijving _ _ Vindplaats 

Numme r Oms chr i j ving ^ ^ ^ ^ YJrïïêl 1ê5 J 5 

1 Nederland enorm afhankelijk van buitenwereld 505 /2 

2 valuta-onrust is sterk verstorende invloed 3 0 5 / 2 

3 33 miljard export naar B.E.D. ( 3 1 % v.d. export) 3 0 5 / 2 

4 matige groei en weinig uitzicht op fundamentele 

verbetering 3 0 5 / 2 

5 wij hebben beste sociale voorzieningen ter wereld 3 0 7 / 2 

6 er bestaat een vicieuze spiraal tussen uitkerings

gerechtigdenstijging en premiestijging en dus 

hogere loonkosten 3 0 7 / 2 

7 A0¥, AAW, kinderbijslag naar volume niet of nauwe

lijks te beheersen 3 0 7 / 5 

8 werkgevers en werknemers hebben art. 21 WAO ruim 

geïnterpreteerd: duizenden afvloeiing naar WAO 508/1 

8 invullen stelpost 500 miljoen volumebeperking 

sociale verzekeringen is uiterst vaag 3 0 7 / 2 

9 blij over 'arbeidsbureaus nieuwe stijl 1, aanscher

ping begrip 'passende arbeid', omscholing, her

scholing en bijscholing 308/2 

1 0 kabinet heeft herziening dagloonregelingen oude 

gevallen op lange baan geschoven 308/3 

1 1 kabinet wil ten onrechte niet overgaan tot invoe

ring van een niet-kostwinnerschap voor ongehuwden 

beneden 35 jaar zonder kinderen in sociale uitke

ringen 308 /3 

1 2 compensatie voor kinderbijslagmaatregelen voor 

lagere middengroepen onvoldoende en voor midden

groepen helemaal niet 309 /1 

1 3 eigen bijdrage patiënt in gezondheidszorg is goed 309 /1 

1 4 operatie f 1 0 0 , - eigen risico kan tot koopkracht

vermindering van f 5 0 , - leiden, hetgeen niet licht 

opgevat mag worden voor laagstbetaalden 309 /1 

1 5 ombuigingen gezondheidszorg, grosso modo, aanvaard

baar 309/2 
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Nummer 252£^£ijdying^^^^^ ^ ^ Vindplaats 

9 Ziektewet fungeert een vol jaar lang als soort 

wachtkamer 3Ö8/1 

10 wijze van vaststelling arbeidsomgeschiktheid laat 

in het vage in hoeverre iemand arbeidsongeschikt 

is en in hoeverre werkloos 308/1 

1 1 er zijn ruim 200.000 werklozen 308 /1 

1 2 de vakgerichte opleiding dreigt taboe te worden 308/2 

1 3 afstand bruto- en nettoloon groter geworden terwijl 

verhouding bruto- en netto-uitkering gelijk is ge

bleven 309/2 
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Abma 

Oorzaken 

Doelen 

Nummer Omschrijving ^ ^ k Vindplaats 

1 werkgelegenheid 3 1 V 2 

2 vrijstelling van sociale verzekering voor gemoeds
bezwaarden 3 1 2 / 1 

Middelen 

Nummer Omschrijving ^ _ 4 ^ Vindplaats 

1 export, concurrentie, energie, inkomens, be
drijfsvermogensposities nauwgezet in acht nemen 3 1 1 / 1 

2 beleid primair richten op rendementsherstel be
drijven 3 1 1 / 2 

3 meer noodzaak tot monetaire financiering 3 1 1 / 3 

Beoordelingen 

Nummer Omschrijving b Vindplaats 

1 akkoord met doelstellingen regering: terugdrin
gen werkloosheid, lage inflatie, gunstige rende
mentspositie bedrijfsleven e.d. JU/I 

2 export en buitenlandse afzet worden niet automa
tisch teruggewonnen 3 1 1/I 

3 betere bestemming geven aan aardgasbaten 3 1 1 / 1 

4 geen garanties voor reserveringen voor vervangings
investeringen op tijd 3 1 1 / 1 

5 geen verdere plannen voor innovatie en herstructu
rering 3 1 1 / 1 



- 36 -

Nummer Omschrijving _ Vindplaats 

Elementen_ui tgangs situatie 

Nummer Omschrijving ^ _ Vin^glaats 

1 'overig inkomen1 uitgehold 3 H / 1 

2 1963-1977 2 1 3 , 5 % meer uitgegeven dan geproduceerd 3 1 1 / 1 

3 zelffinanciering is er niet meer bij 3 1 1 / 1 

4 vermogenspositie bedrijfsleven niet massief 3 1 1 / 1 

5 1 9 7 5 * linkse 1% norm op de proppen 3 1 1 / 1 

6 1976: motie Andriessen verpraat 3 H / 1 

7 19775 plan slechts voor de helft gerealiseerd 3 1 1 / 1 

8 wat in gezondheidssector geldt is evenzeer waar 
voor economische kwalen 3 1 1 / 2 

9 de wereld is groter dan Nederland 3 H / 3 

10 christelijke volkskracht, dat de een de ander uit-
nemender acht dan zichzelf, is verzwakt 3 1 2 / 1 

6 de vraag of !t kriterium van de arbeidsintensi
viteit een rol speelt bij steun voor zwakke be* 
drijven 3 1 1 / 1 

7 creatie van acties in quartaire sector is kort-
zicht-beleid 3 1 1 / 2 

8 bedenkingen tegen a.p.o.'s 3 1 1 / 2 

9 te groot begrotingstekort 3 1 1 / 2 

1 0 speciaal de monetaire alias inflatoire financie
ring baart zorg 3 1 1 / 3 

11 verslechtering betalingsbalans, B f81 hebben 
remmende invloed op beroep op kapitaalmarkt voor 
financiering bedrijfstekort 3 1 1 / 3 

12 onbillijk karakter van de inflatie rechtvaardigt 
een 100 % correctie 3 1 1 / 3 

1 3 vraag of bij verdeling van de lasten de sterksten 
het zwaarst belast worden 312/1 
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Beckers 

Oorzaken 

Doelen 

Nummer Omschrijving ^ • . « . - i — - . - . - . ^ - ïiB^El^l^ 

1 een behoorlijk inkomen voor iedereen 5 1 5 / 2 

2 werk voor iedereen 3 1 5 / 2 

3 een eigen plaats in de samenleving mét een 

stukje verantwoordelijkheid 3 1 5 / 2 

4 dalende economische groei (grenzen aan groei) 3 1 5 / 2 

Middelen 

Nummer 2?2£-~̂ ïiïïiL-. Ŷ SÊElüfiS 

1 inspelen op solidariteit tussen actieven en 

niet-actieven 5 1 5 / 1 

2 geheel andere inrichting van onze economie 3 1 5 / 2 

3 minder afhankelijk van in- en uitvoer worden 3 1 5 / 2 

4 kleinschalige economie 3 1 5 / 2 

5 honderdduizenden arbeidsplaatsen leverende 

economie 3 1 5 / 2 

6 zeggenschap werknemers 3 1 5 / 2 

7 afstand doen van verdere groei particuliere 

consumptie 5 1 5 / 2 

8 gerichte verbetering investeringsniveau 5 1 5 / 2 

9 koopkracht sociale minima verbeteren ten koste van 

de hogere inkomens 5 1 5 / 2 
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Nummer Omschrijving _ Vindplaats 

Nummer Omschrijving ...... . _ m _ YiB§EÏ§-i-

1 grote bedragen vallen toe aan het bedrijfsleven, 

• zonder controle en nadere voorwaarden 5 1 4 / 2 

2 prijs daarvoor wordt betaald door mensen met so

ciale uitkeringen en de kleine ambtenaren 5 1 4 / 2 

3 honderdduizenden vrouwen willen graag werken 5 1 5 / 2 

4 geld voor arbeidsplaatsen in maatschappelijke en 

medische dienstverlening gaat naar bedrijfsleven 5 1 5 / 1 

5 mensen blijven nodeloos lang in dure ziekenhuis

bedden liggen 5 1 5 / 1 

6 de mensen die leven van een sociale uitkering 

zijn bang 5 1 5 / 1 

7 de werkloosheid is groter dan de officiële cijfers 

doen vermoeden 3 1 5 / 2 

1 met 3 % groei vraagt kabinet versterking van 

het machtssysteem dat verantwoordelijk is voor 

dreigende vernietiging van de aarde, uitputting 

milieu en haar grondstoffen etc. 3 1 3 / 3 

2 alle bezuinigingsvoorstellen mogen niet op 3 % 

groei mikken 3 1 3 / 3 

3 de problemen die het kabinet ziet, zijn slechts 

een halve realiteit 3 1 5 / 2 

4 groei 1 9 7 8 : 2 %, daarna nog minder: B '81 lijkt 

alleen daarom al achterhaald 5 1 5 / 2 

5 f 1 0 0 , - eigen risico betekent letterlijk een paar 

schoenen minder, dat kan niet 5 1 5 / 1 



Beleidsbaserende verwachtingen 

Nummer Omschrijving VJ-riĴ laatö 

1 ie dalende economische £?roei aal blijvend zijn 3 1 5 / 2 

?. in 1979 sal particuliere consumptie per huofd 

van bevolking f 1 2 . 5 0 0 , - bodragen 3 1 5 / 2 
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Jansen 

Oorzaken 

Doelen 

Nummer Omschrijving .• . . . Vindplaats 

1 aanpassing van de economie _ 3 1 6 / 3 

2 behoud werkgelegenheid 3 1 6 / 3 

3 eerlijk delen van werk 3 1 7 / 1 

Middelen 

Nummer Omschrijving u "^i5§£^aa£2 

1 verhoging bruto-investeringen bedrijven t.a.v. 

40 miljard 3 1 6 / 3 

2 noodzakelijke (vergroting 3 1 7 / 3 ) ) materiële over

heidsvoorzieningen (c.q. vergroting coll. sector) 3 1 6 / 3 

3 besparingen alléén in particuliere consumptie 3 1 6 / 3 

4 minder vraag naar importgoederen 3 1 6 / 3 

5 koopkracht sociale minima verhogen ten laste 

van koopkracht bovenmodale inkomens 3 1 6 / 3 

6 strak gericht investeringsbeleid 3 1 6 / 3 

7 ruimte in begroting voor nucleaire taken vrijmaken 

voor andere doeleinden 3 1 6 / 3 

8 aanpassing ambtenarensalarissen 3 1 6 / 3 

9 plafond in prijscompensatie 3 1 6 / 3 

10 in belastingplan inflatiecorrectie volledig terug

nemen 3 1 6 / 3 

1 1 BTW-voorstellen t.a.v. een aantal vermakelijkheden 

geen doorgang vinden 3 1 6 / 3 

1 2 vennootschapsbelasting omhoog 3 1 7 / 1 

1 3 sociale premies omlaag (en eventueel loon- en 

inkomstenbelasting) 3 ^ 7 / 1 

14 verlegging heffingsgrondslag van arbeidsgebonden 

lasten naar kapitaalsgebonden lasten 3 1 7 / 1 
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Nummer Omschrijving ^ ^ Vindplaats 

Beoordelingen 

Nummer Omschrijving . Yi!}ÉEi--i-
1 doorgaan met illusie van 3 % groei is onver

antwoord 3 1 6 / 2 

2 dit beleid (B '81) leidt tot financeringstekört 
van 7-8 %, waarvan 10 miljard monetair gefinan
cierd moet worden 3 1 6 / 2 

1 5 economie minder afhankelijk van im- en export 3 1 7 / 1 

16 economie minder afhankelijk van energie, grond
stoffen en transport 3 1 7 / 1 

l? economie met betere kapitaalsproduktiviteit 3 1 7 / 1 

18 meer aandacht voor reparatie en herstel 3 1 7 / 1 

19 kleinschaliger en minder gespecialiseerde 
produktie-eenheden 3 1 7 / 1 

20 behoud sinvolle arbeidsplaatsen in landbouw, 
midden- en kleinbedrijf en atnbachten 3 1 7 / 1 

21 voldoen aan zinvolle behoeften als stadsver
nieuwing, energiebesparing etc. 3 1 7 / 1 

22 werk meer menselijk maken 3 1 7 / 1 

23 reële democratisering en werkoverleg 3 1 7 / 1 

24 gedeeltelijk arbeidsongeschikten recht op werk 
geven 3 1 7 / 1 

25 betere, werkomstandigheden 3 1 7 / 1 
26 drastische verkorting arbeidsdag voor oudere 

werknemers en geringere verkorting voor jongere 
werknemers 3 1 7 / 1 

27 grotere invloed samenleving op geldstromen in 
volkshuishouding 3 1 7 / 2 

28 investeringsstimulans uit collectieve uitgaven 3 1 7 / 2 
29 ' richtlijnen aan banken en ondernemingen 3 1 7 / 2 

30 meer aanvaardbare inkomensverdeling 3 1 7 / 2 

31 huursubsidie uit de collectieve uitgaven 3 1 7 / 2 
32 strakke rol overheid in inkomensbeleid 3 1 7 / 2 

33 meer ruimte individuele vrijheid maken op andere 
plaatsen, 00. t.a.v. economische beslissingen 3 1 7 / 2 
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Nummer Omschrijving ^ Vindplaats 

Elementen_uitgangssituatie 

Nummer Omschrijving ^ ^ '^«.„^„„„—^ Vindplaats 

1 een blijvende groei van 3 %s wij weten zeker 
dat dit de komende jaren lager zal zijn 3 1 6 / 2 

2 in 1979 particuliere consumptie f 1 2 . 5 0 0 , - per 
. hoofd van bevolking 3 1 7 / 1 

3 Vertrouwde oplossingen werken niet meer 3 1 6 / 2 

4 minder werk los je niet op met meer produktie 3 1 6 / 2 

5 een scheve betalingsbalans niet met meer export 3 1 6 / 2 

6 minder koopkracht niet met meer marktseótor 3 1 6 / 2 

7 minder welvaart niet met hogere arbeidsproduk-
tiviteit 3 1 6 / 2 

8 ombuigingen B f81 onaanvaardbaar voor de prijs
compensatie 3 1 6 / 3 
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Bakker 

Oorzaken 

Nummer omschrijving ^ YiB§EÏSaiS 

1 reusachtige kapitaaluitvoer, d.w.z. winst die 

niet voor werk in Nederland bestemd is 3 1 8 / 3 

Doelen 

Nummer Omschrijving t _ Vindplaats 

1 stopzetting van spekken van parasitair kapitaal 

en van afbreuk: hoogwaardige industrie 3 1 9 / 1 

Middelen 

Nummer 25?22£ïHIi2€ - - ; - — * t Jindglaats 

1 W.I.E. en andere subsidieregelingen stopzetten 

en vervangen door gerichte steun aan wie hét 

nodig heeft 3 1 9 / 1 

2 miljarden guldens besparing 3 1 9 / 1 

3 handhaving en vergroting koopkracht 3 1 9 / 1 

4 arbeidstijdverkorting 3 1 9 / 1 

5 onderwijs- en verzorgingsuitbreiding 3 1 9 / 1 

6 bouw en isolering 3 1 9 / 1 

7 voor tienduizenden mensen werk 3 1 9 / 1 

8 strijd van loon- en salaristtfekkers om bij de 

bezitters het hun toekomende te halen 3 1 9 / 3 

9 van banken en verzekeringsmaatschappijen kan klein 

percentage van miljarden saldi worden opgeëist 

tegen lage rente 3 1 8 / 3 
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Beoordelingen 

Nummer Omschrijving ^ Vindplaats 

Element en_uitgangss ituati e 

Nummer Omschrijving a ^ Mttmmm YlS§Èï§fiS 

1 pure winst oliemaatschappijen op aardgas: 1 | -

miljard en 1 miljard voor afzet in buitenland 3 1 8 / 3 

2 bewapeningslasten miljarden hoger dan buitenland 3 1 8 / 3 

3 daling van export 3 1 8 / 3 

4 overzichten: winststijging vrijwel alle grote 

ondernemingen 3 1 8 / 3 

1 kabinet voert politiek uit van het grote geld-, 

industrie- en oliewezen; on- en antinationaal 3 1 8 / 2 

2 de geldstroom wordt omgebogen naar de onderne

mingen en banken 3 1 8 / 2 

3 zonder Van Agt zou het economisch bouwwerk ineen

storten; dit is onwaar en onwaarachtig 318/3 

4 geen belemmering in de weg gelegd voor kapitaal-

uitvoer, b.v. in de vorm van heffingen 3 1 8 / 3 

5 er gaan 3 tot 4 miljard naar EEG-moloch 3 1 8 / 3 

6 overplaatsing rijksdiensten, herindeling pro

vincies: luchtbeloperaties 3 1 8 / 3 

7 W.I.H. gebaseerd op: geldstroom daar waar het 

niét nodig is 3 1 9 / 1 

8 loonbeperking spekt zakken van aandeelhouders 3 1 9 / 1 

9 VAD is daarop té late en miserabele reactie 319/1 

1 0 operatie Goldrush (B '81, red.) biedt geen enkele 

garantie voor meer werk 3 1 9 / 1 

1 1 afbraak hoogwaardige industriële werkgelegenheid 3 1 9 / 1 

1 2 sociale uitkeringstrekkers en loontrekkenden op 

de draineerpomp om wille van de miljardairs 3 1 9 / 2 

1 3 • winstvergrotingspolitiek is denivellerings-

politiek 3 1 9 / 2 



- 45 -

Verbrugh 

Oorsaken 

Doelen 

Nummer - - Vindplaats 

1 gehele bevolking inschakelen in de nationale 

ontwikkeling 3 2 1 / 1 

2 God heeft de mens uitgezonden om Zijn wereld 

tot verdergaande ontsluiting te brengen 3 2 1 / 1 

Middelen 

Nummer 2?-2£ïi^Ii£iL- . . Vindplaats 

1 investeren voordat de 7 magere jaren aanbreken 3 2 0 / 3 

2 van de vrees af om Gods opdracht uit te voeren 

om technisch en economisch bezig te zijn 3 2 1 / 1 

3 niet een verbodsbordje plaatsen waar God geen 

verbod gegeven heeft 3 2 1 / 1 

4 produceren en ontwikkelen 3 2 1 / 2 

5 economische en morele alarmklok 3 2 1 / 2 

6 inventariseren wat er te doen is 3 2 1 / 2 

7 een plan van nationale roeping en inspanning 3 2 1 / 2 

8 ter wille van energievoorziening 3 2 1 / 2 

9 ter wille van openbaar vervoer 3 2 1 / 2 

10 ter wille van volwassenenonderwijs 3 2 1 / 2 

1 1 ter wille van stadsvernieuwing 3 2 1 / 2 

1 2 ter wille van werken in vierde sector 3 2 1 / 2 

1 3 produktiepakket verbeteren c.q. vergroten 3 2 1 / 2 

1 4 eerst mensen inschakelen, dan pas automatiseren 3 2 1 / 2 

1 5 arbeidsplaatsenovereenkomsten, waarbij kosten 

hoofdelijk omgeslagen worden 3 2 1 / 2 

16 aanvullende investeringen voor perfectionering 

van het produkt 3 2 1 / 2 
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Nummer Omschrijving _ ^ _ Vindplaats 

?222ï~2ïï-§ e n 

Nummer Omschrijving Yi2§Eï§S£2 

1 jammer dat het kabinet het niet met een nieuwe 

aanpak geprobeerd heeft 3 2 1 / 1 

2 inflatiecorrectie van 1 0 0 $ is correct 3 2 1 / 3 

5i2?2Si2B-ïïiif--f52ii*!i2rii2 

Nummer Omschrijving ^ • ........ Vindplaats 

1 aardgasbaten lopen terug 3 2 0 / 3 

2 de Derde Wereld gaat meer vragen 3 2 0 / 3 

3 de Sovjets zetten hun bewapeningswedloop voort 3 2 0 / 3 

4 verval van beschaving en anti-technische en 

anti-economische gevoelens 3 2 1 / 1 

5 een overmaat aan arbeidskracht 3 2 1 / 2 

17 een systeem van betaald educatief verlof 3 2 1 / 3 

18 herverdeling van arbeid 3 2 1 / 3 

19 herinschakeling surplus aan onderwijsgevenden 3 2 1 / 3 

20 plan tot officiële gelijkstelling HBO-diploma 

aan deel 1 e fase van een universitaire opleiding 3 2 1 / 3 

21 solidariteit, dat allen boven het minimumloon 

iets inbrengst 3 2 1 / 3 

22 daarna kan genivelleerd worden volgens de aan

wijzingen van Sinterklaas en Zwarte Piet 3 2 1 / 3 

23 ambtenaar moet net zo goed mee-inleveren als de 

niet-ambtenaar 3 2 1 / 3 

24 ambtenareninkomens trendsetters maken i.péV* 

trendvolgers 321 / 3 
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Van der Spek 

Oorzaken 

Nummer 

1 

2 

3 

Omschrijving Yi2§£iaa£2 

te hoog investeringsniveau in de 'boom1 jaren 

van onze economie 3 2 3 / 1 

toenemende diepte-investeringen 3 2 3 / 1 

afstoten eenvoudige industriële technieken naar 

landen met lage lonen 3 2 3 / 1 

Doelen 

Nummer Omschrijving ^ 

1 verdeling van de schaarse arbeid 

Vindplaats 

3 2 4 / 1 

3 2 4 / 2 

Middelen 

Nummer 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

1 1 

Omschrijving ^ ^ ^ ^ 

vergroting afzet 

vergroting binnenlandse koopkracht 

vergroting export 

lonen en sociale uitkeringen hoger 

scheppen van meer zinnig werk 

concentreren op arbeidsintensievere produkties * 

gericht op eigen conöumptieve behoeften 

potje van herstructurering nationale economie 

met ontwikkelingsdimensie 

steun bedrijven met zinnige produkten 

controle van overheid en werknemers 

Noodwet bedrijfssluitingen 

banken moeten regering waarschuwen bij moeilijk

heden in bedrijven 

opehheid van boeken van bedrijven 

Vindplaats 

3 2 5 / 1 

3 2 5 / 1 

3 2 3 / 1 

5 2 5 / 1 

3 2 5 / 1 

5 2 5 / 2 

5 2 5 / 2 

5 2 5 / 5 

5 2 5 / 5 

5 2 5 / 5 

5 2 5 / 5 

5 2 5 / 5 1 2 



- 48 -

Nummer Omschrijving ^ Vindplaats 

Beoordelingen 

Nummer ' Omschrijving ^ . .... Vindplaats 

1 B 181-methode afgewezen, omdat meer winst - meer 
werk onbewezen is 3 2 3 / 1 

2 B f81-methode afgewezen, omdat er een versterkt 
geloof in het marktmechanisme uit spreekt 3 2 3 / 1 

3 daling loonkosten helpt niet, omdat alle landen 
eenzelfde poging ondernemen 3 2 3 / 1 

4 bedrijfstakgewijze steun verontrustend: steun 
wordt gericht op sterke bedrijven 3 2 3 / 3 

5 inkomensnivellering is geen doelstelling kabinet 3 2 4 / 3 

6 100 % inflatiecorrectie is voorbeeld van niet 
willen nivelleren 3 2 4 / 3 

7 f 1 0 0 , - eigen risico ziekenfonds is a-sociaal 3 2 5 / 1 

8 f 1 0 , - per dag voor het ziekenhuis ook a-sociaal 3 2 5 / 1 

9 KBA-plannen voor 1 6 - en 17-jarigen kwalijk 3 2 5 / 1 

10 onaanvaardbaar dat ambtenaren worden gepakt met 
3 io tot en met 1981 3 2 5 / 1 

1 3 uitbreiding collectieve voorzieningen 3 2 3 / 3 

14 geldstroom W.I.R. ombuigen naar quartaire 
sector 3 2 3 / 3 

1 5 vrijwillig vervroegd pensioen 3 2 4 / 1 

16 meer deeltijdbanen 3 2 4 / 1 

17 arbeidstijdverkorting; 7-urige werkdag 3 2 4 / 1 

18 eerlijker verdeling werk tussen man en vrouw 3 2 4 / 1 

19 wegnemen belemmeringen tot gelijke kansen bij 
herverdeling arbeid 3 2 4 / 2 

20 radicale inkomenspolitiek 3 2 4 / 3 

21 winsten en inkomens vrije beroepen aan banden 3 2 4 / 3 

22 nivellering binnen grijpbare lonen en salarissen 324 /3 

23 als 100 fo inflatiecorrectie wordt toegepast, dan 
wel progressievere loon- en inkomstenbelasting-
tarieven 3 2 4 / 3 

24 kostwinnerschapsbegrip afschaffen in sociale 
verzekeringen en ook in belastingen 3 2 5 / 1 
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Elementen_uitgangssituatie 

Nummer " Omschrijving ^ ^ ^ _̂ ïi5ÉEÏ§ ai2 

1 er is een economische crisis 3 2 2 / 3 

2 er heerst grote werkloosheid 3 2 2 / 3 

3 er is industriële overcapaciteit 3 2 3 / 1 

4 ontzaglijk veel onvervulde behoeften van de 

mensen 5 2 3 / 2 

5 interne tegenstellingen binnen de kapitalistische 

structuur (zijn onoplosbaar) 3 2 5 / 2 

6 grote behoeften en werk in dienstensector en 

speciaal de quartaire sector 5 2 5 / 5 

7 vrouwen en kwetsbare groepen als jongeren in 

nadelige positie 5 2 4 / 1 

Nummer 2522-ïisïIi?}É> _ ^ Vindplaats 

11 matiging lonen in particuliere sector is gok 3 2 5 / 1 

Onaanvaardbare beperkingen in overheidsbeste

dingen: 

1 2 (tariefsverhogingen openbaar vervoer en af-

;remmen moderniseringen 325/1 

1 3 fgezondheidszorg en gezinszorg veel ingekrompen 3 2 5 / 1 

1 4 wonderwijs is de allergrootste inleveraar 3 2 5 / 1 

1 5 (verschuiving van huurwoningen naar koopwoningen 3 2 5 / 2 

16 >gemeentefinanciën, die weliswaar mogen compen-

(seren, maar hetgeen belastingdrukverhoging op

levert 3 2 5 / 2 

1 7 verhogingen BTW-tarieven, beknibbeling collec

tieve uitgaven doen koopkrachthandhaving teniet 3 2 5 / 2 

18 door de (in de toekomst toe te passen) noodrem-

procedure worden collectieve voorzieningen nog 

meer aangetast 3 2 5 / 2 

19 sociale uitkeringen worden toch aangetast 2 2 4 / 3 
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Koekoek 

Oorzaken 

Doelen 

Nummer Omschrijving ^ Yi?-EÏ«-i-

1 gezond maken economie 3 2 6 / 1 

2 ons produkt mag niet duurder worden 3 2 6 / 2 

Middelen 

Nummer Omschrijving „ ^ „ ïiB§EÏ§-iS 

1 inleveren en een offer brengen 3 2 6 / 1 

Beoordelingen 

Nummer Omschrijving^ ^ - Vindplaats 

1 regering heeft niets gedaan aan economische 

crisis 3 2 6 / 1 

2 regering heeft niets gedaan aan werkloosheid 

en inflatie 3 2 6 / 1 

3 tekort f 3 miljard, inflatoir gefinancierd: 

vals geld 3 2 6 / 1 

4 regering maakt ons land 9 miljard armer 3 2 7 / 1 

Elementen^uitgangssituatie 

90.000 arbeidsplaatsen aangeboden 

mensen willen niet werken 

250.000 werkloos 

1 

2 

3 

326 /2 

3 2 6 / 2 

3 2 6 / 2 
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^ÏSS-ïi^IiBf . > - ?-2§Eiaa*2 

4 half miljoen in de WAO 3 2 6 / 2 

5 een miljoen trekkenden, die niet deelnemen aan 

de produktieve arbeid 3 2 6 / 2 

6 van de 1 4 miljoen werken er nog maar 4 öiiljoen 

mensen 3 2 6 / 3 

7 van de 4 miljoen nog maar 3 miljoen mensen in 

produktieve arbeid 3 2 6 / 3 
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urijhof 

Oorzaken 

Nummer Omschrijving ^ ^ Vindplaats 

1 zich aftekenende industriële revolutie in Derde 

Wereld 3 2 7 / 3 

2 overheveling industrieën naar lage Ionen-landen 3 2 7 / 3 

3 opbouw eigen olie- en chemieindustrie in de 

OPEC-landen 3 2 7 / 3 

4 proces van automatisering 3 2 7 / 3 

Doelen 

Nummer Omschrijving Yi£§Eï§§Jï!i 

1 winst is werk elders 328/2 

2 industriële herstructurering en innovatie 328/2 

3 tweesporenbeleid markt- en niet-marktsector 328/3 

Middelen 

Nummer Omschrijving _ Vindplaats 

1 maatregelen die het egoïsme overschrijden 327/3 

2 expliciet geformuleerde visie op lange termijn 327/3 

3 matiging arbeidskosten industriële sector 328/2 

4 winstherstel industriële sector 328/2 

5 winstafroming door kabinet 328/2 

6 formule van WIR in rapport 'Maken wij er nog 

werk van 1 328/2 

7 herziening samenstelling exportpakket 328/2 

8 verdere herstructurering van een aantal bedrijfs

takken 328/2 

9 lokgteconomie1 328/2 

10 ontwikkelingskredieten 328/2 

11 aankoopbeleid overheid (RIB) 328/2 

12 exportgaranties 328/2 
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Nummer Omschrijying _ _ Vindplaats 

1 3 gelijke steun als overheden elders ingeval 
exportsubsidies 328/2 

1 4 laatste woord overheid sectorstructuurbeleid 328/2 
1 5 raamwet sectorstructuurbeleid 328/2 
16 isolatie 328/2 
17 stadsverwarming op grote schaal 328/2 
18 ontwikkeling nieuwe energiebronnen 328/2 
19 per 1-1-1979 extra belastingfaciliteiten voor 

innovatie 328/3 
20 werkgelegenheidsprojecten voor jeugdige werkloze 

academici 328/3 
21 overheid moet trendsetter zijn i.p.v. trend

volger 328/3 
22 scheefgetrokken arbeidsvoorwaarden als fsom f van 

de totale beloningsstructuur gelijktrekken 3 2 9 / 1 

23 creatief inspelen op suggesties ABVA 3 2 9 / 1 

24 aftopping prijscompensatie hogere ambtelijke 
inkomens 3 2 9 / 1 

25 link tussen inkomens- en werkgelegenheidsbeleid 3 2 9 / 1 

26 herziening pensioenen kabinet en parlement 3 2 9 / 1 

27 suggesties overnemen van de NW-jongeren wat 
betreft braakliggende maatschappelijke taken 329/2 

28 kijken naar initiatieven uit particuliere kring 
(Stichting Inzet) wat betreft braakliggende 
maatschappelijke taken 329/2 

29 arbeidsprojectenbureaus 329/2 
30 entamering daarvan door overheid, bedrijfsleven, 

particulier initiatief 329/2 
31 normale arbeidsmarkt niet-verstorende projecten 329/2 
32 frictiewerkloosheid in arbeidsvoorwaardenbeleid 

betrekken 329/2 
33 deel arbeidstijdverkorting aanwenden voor om-

her- of bijscholing 329/2 
34 verhoging huurwaarde forfait 329/3 



Beoordelingen 
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Nummer Omschrijving - * - - Vindplaats 

1 B f81 en miljoenennota stellen teleur wat be

treft de lange termijnvisie en egoïsme-over-

schrijding 3 2 7 / 5 

2 B f81 mist antwoord op verschillen tussen markt

en niet-marktsector 328/1 

3 hoge overheidsuitgaven afgewenteld op lonen 328/1 

4 arbeidskosten sneller gestegen dan produktivi-

teit _ 3 2 8 / 1 

5 onvoldoende investeringen door teruglopen 1overig 

inkomen1 328/1 

6 arbeidskostentheorie in B !81 gaat niet of 

partieel op 3 2 8 / 2 

7 te weinig actief initiërend beleid m.b.t. her

structurering en innovatie 3 2 8 / 2 

8 algemene maatregelen B f81 in de zin van ieder

een een -J- fo minder1 niet juist 3 2 9 / 1 

9 handhaving koopkracht modaal prima 329 /5 

1 0 handhaving koopkracht 2 x modaal onwenselijk 529 /5 

1 1 volledige inflatiecorrectie juist 529 /5 

1 2 vreemd dat B f81 niet ingaat op het door de Ver. 

van Belastinginspecteurs gesignaleerde daling van 

de fiscale moraal 529 /5 

1 5 B '81: weinig te vinden over reparatiewetgeving 329 /3 

1 4 verhoging overdrachtsbelasting op huizen van 5 

naar 6 fo op gespannen voet met bevordering door

stroming 329 /5 

1 5 kritisch t.o.v. f 1 0 , - per dag bij opname in 

ziekenhuis 529 /5 

16 bezwaar tegen f 1 0 0 , - eigen risico voor niet-

klinische verstrekkingen 529 /5 

17 prima dat bij onderwijs studie zal worden gedaan 

in hoeverre individuele baten een grotere ról 

dienen te spelen bij verdeling van lasten 5 5 0 / 1 

18 financieringstekort erg hoog, maar kan er wel 

mee verenigen 5 5 0 / 1 
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Elementen_uitgangss i tuat i e 

Nummer Omschrijving _ ^ _ Vindplaats 

1 een proces van afbrokkeling van belangrijke in
dustrieën als scheepsbouw, zware metaal, e.d. 3 2 7 / 3 

2 rationalisatiewerkloosheid (vervanging arbeid 
door kapitaal) 3 2 7 / 3 

3 stagnatie in groei werkgelegenheid commerciële 
dienstensector 3 2 7 / 3 

4 nu zijn meer mensen werkzaam bij overheid dan 
industriële sector in enge zin 3 2 7 / 3 

5 overheid en quartaire sector enige groeisectoren 3 2 7 / 3 

6 markt- en niet-marktsector voldoen aan bepaalde 
behoeften van de burgerconsument 3 2 6 / 1 

7 de één is financieringsbron voor de ander en de 
arbeidsomstandigheden verschillen sterk 3 2 8 / 1 

8 exportpakket eenzijdig en kwetsbaar 328/2 

9 arbeidsvoorwaardenbeleid gedomineerd door de 
marktsector 328/3 

10 rechtszekerheid werknemer overheid beter geregeld 
dan in marktsector 328/3 

1 1 arbeidsomstandigheden marktsector minder plezierig 3 2 8 / 3 

1 2 inkomensvorming niet-marktsector voorsprong op 
• marktsector 328/3 

1 3 pensioenen politieke ambtsdragers worden twee tot 
drie maal zo snel opgebouwd als ambtenaren 3 2 9 / 1 



Van Agt 
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1. Oorzaken 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

(inkomens werden opgestuurd door) almaar stijgende 
lasten van sociale premies en belastingen 336/1 
op allerlei bestuursniveaus en ook bij de initiatief
nemers verbleekte het vroegere élan 344/1 
die aanwijzing van bouwlokaties is met zoveel problemen 
omgeven, dat de definitieve besluitvorming daarover zeer 
veel tijd vergt 344/1 

2. Doelen 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

1 heroriëntatie van onze maatschappij op veranderde om
standigheden doorvoeren 335/1 

2 een duurzaam herstel van onze economie 335/1 
3 het welzijn van onze bevolking voor de toekomst veilig 

stellen 335/1 
4 herstel van werkgelegenheid 335/1 
5 werkloosheid terugbrengen tot 150.000 336/1 
6 een evenwichtige ontwikkeling van inkomens van actieven 

en in-actieven 336/2 
7 bestaande voorzieningenniveau op diverse beleidsterreinen 

handhaven 336/3 
8 een democratischer inrichting van het bedrijfsleven 337/3 
9 een selectieve economische groei 337/3 
10 een rechtvaardige inkomenverdeling 337/3 
11 een versobering van onze levensstijl is stellig geboden 338/3 
12 grondslagen leggen voor een gestadige versterking van onze 

concurrentiepositie 339/1 
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3. Middelen 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

1 een behoedzame ombuiging in de groei van de collectieve 
uitgaven van tien miljard 335/2 

2 noodzaak van een terughoudende particuliere inkomensont
wikkeling 335/2 

3 een eind komen aan de uitstoot van arbeidsplaatsen door 
bedrijven 336/1 

4 het aantal arbeidsplaatsen bij bedrijven uitbreiden 336/1 
5 geleidelijk herstel van de winstgevendheid van de onder

nemingen (rendementsherstel) 336/1 
6 bestedingen op peil houden 336/1 
7 afzetmogelijkheden ondernemingen benutten 336/1 
8 arbeidskostentoename beperken 336/1 
9 gelijkhouden van lastendruk (werkgevers- en nemers) 336/1 
10 bijstellingen inkomensontwikkeling in de collectieve sec

tor, werkenden en niet werkenden 336/2 
11 koppeling minimumloon en sociale minimumuitkeringen hand

haven 336/2 
12 elementen, die bij koppeling tot overcompensatie leiden 

buiten beschouwing laten 336/2 
13 ontbrekende instrumenten van de W.I-R. operationeel maken 336/3 

een niet onbelangrijk bedrag voor: 
-14 het beter laten funktioneren van de arbeidsmarkt 337/1 
-15 versneld van de grond krijgen van energiebesparing 337/1 
-16 herstructurering scheepsbouw 337/1 
-17 stadsvernieuwing 337/1 
-18 vervroegde uittreding van oudere werknemers 337/1 
-19 versterking van export inspanning 337/1 
-20 het speerpunten en innovatiebeleid 337/1 
21 handhaving koopkracht van de modale werknemer 337/1 
22 herbezinning op de raden van commissarissen 337/3 
23 voorstellen op terrein van vermogensaanwasdeling 337/3 
24 de wet Investeringsrekening 337/3 
25 de Raamwet Inkomensvorming 337/3 
26 beheersing ontwikkeling inkomens non-profit sector, lop-

inkomens 337/3 
27 de openbaarheid van inkomens 337/3 
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Middelen (vervolg) 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

28 verbetering van de kwaliteit van de arbeidsplaatsen in de 

industrie 338/2 

29 vergroting van mobiliteit van arbeid 338/2 

30 programma's van her- en bijscholing 338/2 

31 beschikbaar maken voor de industrie van onze grote weten

schappelijke kennis 338/2 

32 versterking van onze organisaties 338/2 

33 een beheerste groei van de werkgelegenheid in dé quartaire 

sector; 20.000 arbeidsplaatsen per jaar 339/1 

34 aanpassingsmechanismen van de sociale zekerheidswetgeving 

(ten behoeve van overcompensatie wegname) 339/2 

35 wegnemen van de bestaande afstand van ƒ 9,50 per maand 

tussen het netto minimumloon en netto AOW 339/2 

36 halfprocentstapjes (soc. uitkeringen) om in fasen naar 

een evenwichtig stelsel toe te groeien 339/3 

37 voorstel van Lubbers: inkomens van niet-actieven onder pre

mieheffing brengen, betrekken bij de nadere overweging 340/2 

38 extra inlevering van ^% prijscompensatie (ten behoeve van 

vervroegde uittreding; m-18) 340/3 

39 aftopping prijscompensatie 340/3 

40 koppeling van inkomensvorming aan werkgelegenheidsbeleid 

41 sectoroverleg 340/3 

42 arbeidsplaatsenovereenkomst 340/3 

43 7% huurverhoging is niet heilig, maar wel de op dit moment 

meest verantwoorde beslissing 343/1 

44 randvoorwaarden scheppen voor uitbreiding woningsbouw

programma 344/2 

45 totstandkoming nieuwe bouwlokaties * 344/2 

46 bij- en omscholing tot echte bouwvakkers 344/2 

4. Uitgangssituatie 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

ongewisheid van het karakter van de veranderingen in de 

wereldeconomie, de afgelopen vijf jaar 335/1 
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Uitgangssituatie (vervolg) 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

2 ogen gesloten voor waarheid dat sterke stijging van par
ticuliere bestedingsmogelijkheden niet vergezeld kan blij
ven gaan van een sterke uitzetting collectieve uitgaven 335 /2 

3 hoge voedsel- en grondstoffenprijzen 335 /2 

4 blijvende drastische verhoging van de prijzen voor energie 335 /2 

5 overinvesteringen in bepaalde sektoren 335 /2 

6 opkomst nieuwe industriële exporteurs 335 /2 

7 sterke verschuivingen in valutaverhoudingen 335 /2 

8 verschijnselen van verzadigingen in de markt 335 /2 

9 angst dat technologische vernieuwingen werk van mensen 
gaat vervangen 335 /2 

10 het is niet zeker dat vertrouwd géworden samenhangen de
finitief tot hét verleden behoren 335 /2 

11 Nederland al vijf jaar procentueel achter bij de wereld
handel 335/3 

12 Nederland, waar werkgelegenheid sinds 1970 afbrokkelt, 
is iets bijzonders aan de hand 335/3 

13 herstel van rendementen staat onder invloed van kosten 
van een onderneming en afzetmogelijkheden 336 /1 

14 overheidspersoneel heeft grotere zekerheid op arbeid 336/3 

(zie voor vervolg p« 6 1 ) 
5• Beleidsbaserende Verwachtingen 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

3 

4 

de al vele jaren waarneembare ontwikkeling in ons land 
zou blijven leiden tot sterke loon- en prijsstijging zon
der evenredige koopkrachtversterking en tot eén ongekend 
hoge werkloosheid 335/3 

verwacht wordt dat het nationaal inkomen reëel met 3% zal 
toenemen 336 /3 

er zal menselijk incasseringsvermogen blijken te bestaan 337 /1 

rk heb meer vertrouwen in de solidariteit binnen onze 
bevolking 337 /2 
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Beleidsbaserende Verwachtingen (vervolg) 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

10 

kabinet heeft voornemens gebaseerd op de wetenschap dat 

wat het de werkende bevolking vraagt na dë oorlog nog nim

mer is vertoond (afgezien verbetering koopkracht) 337 /3 

nieuwe technologische ontwikkelingen zullen de komende 

jaren tot feitelijke ontwikkeling komen 338 /1 

de verslechtering van onze energiebalans die de lópende 

rekening van de betalingsbalans tot 1990 zwaar zal belasten 339 /1 

de beoogde ontwikkelingshulp zal voortdurend grotere be

dragen vergen 339 /1 

relatieve prijsstijging van grondstoffen en energie zal 

onze ruilvoet verslechteren 339 /1 

in de jaren '80 moet een verdubbeling van het niveau van 

de vervangingsinvesteringen optreden 339 /1 

6. Verwachte effekten van beleid 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

wij zullen er in kunnen slagen om de koopkracht van de 

sociale minima iets sterker te laten stijgen dan de koop

kracht van de modale werknemer, die niet van incidentale 

loonsverhoging profiteert 336 /2 

bij onze keuze zal in de met gemeenschapsgeld gefinan

cierde sektor jaarlijks met gemiddeld 20 .000 groeien 336 /3 

een aanzienlijk deel van de groei van het arbeidsaanbod 

wordt opgevangen 336 /3 

het geheel van de collectieve uitgaven zal vrijwel para-

lel groeien met het nationaal inkomen . 336 /3 

(plannen kabinet leiden ertoe) dat de koopkracht van de 

mensen t/m ƒ 3 0 . 0 0 0 , — er in 1979 nog op vooruitgaat en dat 

tussen modaal en tweemaal modaal het omslagpunt ligt waar 

de koopkracht achteruit zal gaan 337 /1 

geen van de uitkeringstrekkers en ten opzichte van de 

definitieve regeling er slechter uit zal komen, ook niet 

en zelfs niet over het jaar 1979 339/3 

het huidige programma voorziet in 1980 £eifö meer nieuw wo

ningen 344 /1 
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6. Uitgangssituatie 2 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

15 overheidspersoneel grotere zekerheid op continuïteit van 

arbeid 336 /3 

16 de wijze van toepassing van het trendsysteem (bij Vast

stelling ambtenarensalarissen) 336/3 

17 de spanning tussen koopkracht en bestedingswensen (van 

werknemers) 337 /2 

18 dezelfde technologie genereert ook weer een heleboel 

arbeidsplaatsen 338 /2 

19 de croatie is achtergebleven bij de uitstoot (van 

arbeidsplaatsen door technologie) 338 /2 

20 wij zijn belangrijke exportmarkten aan het verliezen 338 /3 

21 zelfs het aandeel van de Nederlandse industrie op onze 

eigen Nederlandse markt holt hard achteruit 338/3 

22 de quartaire sector levert geen bijdrage tot de brood

nodige versterking van de export 338 /3 

23 de hedendaagse maatschappij heeft ook veel vrije tijd op

geleverd dat het bestaan veraangenaamt en dat tijd vrij

maakt om het leven zinvoller in te richten, in het 

bijzonder voor de vrouw 3 3 8 / 3 

24 een daling van het algemene prijsstijgingstempo is niet 

bepalend voor het vaststellen van het percentage van 

huurverhoging 343 /1 

25 de geprogrammeerde aantallen woningen zijn niet gereali

seerd 3 4 4 / 1 

26 arbeidsmarkt is belangrijkste limiet voor uitbreiding van 

de woningsbouw 344 /2 
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Andriessen 

1. Oorzaken 

Nummer Omschrijving Yiï}§2iêSË5. 

1 Mondiale vraagverschuivingen 352 ,3 

2 Structurele overcapiciteit in belangrijke sektoren 

3 Uitgeholde winstposities 352/3 

4 Zeer hoge inflatietempo in veel landen 352/3 

5 Grote inflatieverschillen 352/3 

6 Onevenwichtigheden in betalingsbalansposities 352/3 

7 Monetaire onrust sinds begin jaren zeventig 352/3 

8 Arbeidskosten per eenheid produkt sterk gestegen 352/3 

9 Verminderde afzet bedrijven 353 /1 

10 Afbrokkelende afzet bedrijven 353 /1 

11 Sterk toenemend arbeidsaanbod 353 /1 

12 Sterke groei inkomensoverdrachten 353 /1 

13 Stijging collectieve lastendruk 

14 Beleid kabinet Den Uyl 

^Middelen 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

1 Beperking arbeidskostenstijging 353 /1 

2 Belangrijk rendementsherstel 353/1 

3 Beperking collectieve kostenstijging 353/1 

4 Beperking toeneming van collectieve uitgaven " 353 /1 

5 Versterking van de marktsektor 353 /1 

6 Matiging van toename inkomen in 1979 en latere jaren 353/2 

7 Bijna anderhalf miljard voor 1979, die als noodzakelijk onder

steuning en aanvulling macrobeleid wordt voorgesteld 353/3 

8 Ruimte scheppen voor behoud en creatie van werkgelegenheid in 

particuliere sektor 354 /1 

9 Voorkomen moet worden dat tekort overheid een zelfstandige 

bron van inflatie gaat vormen 354 /2 

10 Structurele financieringstekort beperkt dient te blijven tot 

4 a 5% van naL. inkomen in 1982 354/2 

11 Bevorderen van niet-inflatoire groei 3 5 5 / 1 

12 Bestaande verschillen in inflatie terugbrengen 355 /1 

13 Europees monetair systeem 355 /1 
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14 Wisselkoersstabiliteit 355 /2 

15 Harmonisatie van het econ. beleid 355/2 

16 Noodremprocedure 355/3 

17 Financieringstekort 6% 356/1 

18 Monetaire financiering 356 /1 

19 Groei liquiditeiten massa niet doen uitkomen boveft groei 
nat. inkomen _ 356/1 

20 Financieringstekort na 1979 terugbrengen naar nivo d&t als 
structureel aanvaardbaar kan worden aangemerkt 356/1 

21 Extra inspanning, de hele begroting betreffende zal moeten 
worden gelevérd 357 /1 

22 Toepassing noodrem niet op voorhand belemmeren door Vermeld 

aangaan van verplichtingen 357 /1 

23 Versnelling ombuiging 16 357 /1 

24 Beperking van nieuw beleid en beleidsintensiveringen 4 16 357 /1 

25 Algemene beperking of temporisering uitgaven 4 16 357/2 

26 Versnelling inning van belastingen of eventuele verhoging 
ervan -> 16 357 /2 

27 Afwenteling moet vermeden worden 358/1 

28 Dekkingsplan waaruit geen afwenteling voortvloeit 358 /1 

29 Stabiliseren collectieve druk 358/1 

30 Stijging lastendruk zo beperkt mogelijk houden 358 /1 

31 Beperking dekkingsplan met 1,6 milj. of 0,6% nat. inkomen 358 /2 

32 Ombuigingsvoorstellen op gebied soc. verzekeringen 358/2 

33 Rijksbijdragen (die lastenverlichting mogelijk maken) 358 /2 

34 Verlichting premiedrukt ontwikkeling 358/2 

35 Budgetmechanisme 358 /3 

36 Scheppen van arbeidsplaatsen in collectieve en semi-* 
collectieve sektor 358/3 

37 Binnen bepaald budget d.m.v. prioriteitstelling ruimte scheppen 
(voor werkgelegenheid) 358/3 

38 Als econ. ontwikkeling op middellange termijn structureel anders 
is dan wordt beleid opnieuw in overweging genomen 359/2 
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Nummer Oms cHr i ̂ v± ng YiüÉPiË̂ ÈË 

39 Als matiging in particuliere sektor anders is dan tussen

tijdse evaluatie 359/2 

40 Nacalculatie middel om korting ambtenarensalarissen per 1 

januari in te laten gaan 360/2 

41 Beperking groei specifieke uitkeringen van Rijk aan gemeenten 361/1 

42 Beperking groei algemene uitkering uit gemeentefonds ten 

gevolge van verlaging volume accres 361/1 

43 inflatiecorrectie van 100% 361/2 

44 Drukverlichting loon en inkomstenbelasting 361/2 

45 In 1979 overgangsmaatregelen vanwege niet afronden studie 

over rapport-Hofstra 361/3 

46 Verliescompensatie na 1979 zal termijn blijven beslaan van 

acht jaar, namelijk het verrekenen van een verlies in een 

lopend jaar met de resultaten in een voorafgaand jaar en met 

die in de zes volgende jaren 362/1 

47 Volumebeperkende maatregelen 362/3 

48 Meer greep krijgen op zogenaamd zwarte circuit en meer inzicht 

in funktioneren daarvan 362/3 

49 Bestrijding oneigenlijk gebruik en misbruik van belasting

wetten en de sociale verzekering 362/3 

50 Intensivering controle 362/3 

51 Reparatiewetgeving 362/3 

52 Exportbevorderende maatregelen 363/2 

53 Mocht uit arbeidsvoorwaardenoverleg in komende jaren duidelijk 

worden dat inkomenmatiging in het algemeen of bij de midden-

en hogere inkomens in het bijzonder mogelijk is, zal regering 

niet nalaten daarop in te spelen 364/2 

54 Vervroegde uittreding als element in arbeidsvoorwaardenoverleg364/2 

3 l wDpelen 

Nummer _25™-HÜYè-2- Yiïl§EiSËls-

1 Verminderen werkloosheid 353 /1 

2 Meer evenwichtige verhoudingen in ontwikkeling van markt-, 

en collectieve sektor 353/2 

3 Werkelijk verbetering in groei (selectieve groei) 355 /1 

4 Werkelijke verbetering in inflatie 355/1 
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Doelen^_vervolg 

Nummer Omschrijving Yi£ÉEiaË£s. 

5 Werkelijke verbetering in de betalingsbalans . 3 5 5 / 1 

6 Handhaving koopkracht 358 /1 

7 Werkelijke druk loon en inkomstenbelasting 361/2 

8 Een zo rechtvaardig mogelijke verdeling van lasten 362/3 

Nummer. Omschrijving Vindglaats 

1 Terugval groei in de wereld 352/3 

2 Werkloosheid in geïndustrialiseerde wereld 352/3 

3 Internat, ontwikkeling van betekenis voor econ. situatie in 

Ned., maar zwakke negatieve internat, invloed op onze werk

gelegenheid door een aantal interne factoren is versterkt 352/3 

4 Verslechtering concurrentiepositie sinds 1973 352/3 

5 Ppndementspositie bedrijven verslechterd 353 /1 

6 Gebrek aan evenwicht vormt bedreiging voor zowel markt als 

collectieve sektor 353 /2 

7 Aandeel collectieve sektor in meeste landen reeds nu lager dan 

in ons land 353/3 

8 Herstel econ. aktiviteit in Europese landen waar te nemen 354 /2 

9 Grenzen aanvaardbare omvang van feitelijk tekort worden bepaald 

'door de financieringsmogelijkheden van het Rijk op de kapitaal

markt en de zich aftekenende monetaire ontwikkelingen 355/3 

10 Dit jaar is van een verdere daling van de gulden per saldo 

geen sprake 357/3 

11 Groei rentelast overheid 359 /1 

12 Toepassing van thans geldende trend- en indexeringsmechanismen 

leidt tot belangrijke extra verhogingen van ambtenarensalarissen, 

wettelijk minimumloon en sociale uitkeringen * 360 /1 

13 Toepassing geldende trend en indexeringsmechanismen heeft 

ernstige bezwaren niet alleen voor ontwikkeling reële inkomens 

maar ook omdat het een extra beslag zou betekenen van 1 milj. 360/1 

14 Mogelijkheden van gemeenten om groei uitgaven te beperken 361 /1 

15 Bij gemeenten een vrije belastingmarge van in totaal ongeveer 

1 miljard gulden 361/1 

16 Kabinet heeft standpunt over studie Hofstra nog niet bepaald 361/3 

17 Meerjarenplanning die periode van meer dan 18 jaar zou beslaan 

is praktisch ondenkbaar 362 /1 
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Uitgangssituatiejr^vervolg 

18 Tekort op kasbasis van 6% in 1979 aanvaardbaar 363/3 

19 Belangrijk deel collectieve sektor direkt en aanwijsbaar 

ten goede komt van particulieren 363/3 

20 Bestaande discrepantie op arbeidsmarkt, waardoor opvullen 

van plaatsen kan worden bemoeilijkt 364/2 

Nummer Omschrijving Vindplaats^ 

1 Vertrouwen dat een verdere afbraak werkgelegenheid als 

gevolg van kostenspiraal kan worden voorkomen 353/2 

2 Vertrouwen dat nieuwe arbeidsplaatsen kunnen worden geschapen 353/2 

3 Vertrouwen dat op langere termijn behoud collectieve voorzieningen 

mogelijk worden gemaakt 353/2 

4 In 1979 is impuls die van begroting uitgaat zelfs aanzienlijk 

groter dan groei nat. inkomen 353/3 

5 Op middellange termijn blijven collectieve uitgaven mee

groeien met nat. inkomen hetgeen nog volumeuitbreiding betekent 353/3 

6 Forse groei van werkgelegenheid in periode '78 tot '81 van ruim 

20.000 manjaren per jaar in collectieve en semi-collectieve 

sektor 358/3 

7 Ruimte scheppen voor de werkgelegenheidsdoelstelling die 

we voor ogen hebben 359/2 

8 Ombuigingsmaatregelen bij gemeenten leidt niet tot toeneming 

begrotingstekorten maar tot stijgende onroerendgoed belasting361/l 

9 Bedrag (i.v.m. studie Hofstra) zal in het jaar van invoering 

wat de winst sfeer betreft voldoende zijn 361/3 

10 Thans gereserveerde gelden (i.v.m. studie Hofstra) zullen 

niet toereikend zijn om maatregelen door Hofstra voorgesteld 

te financieren 362/1 

§i-§5iËiÉE^ aËË r e n <^ e verwachtingen 

Nummer 25§2l3Ei2YÏ!}2 YiQÉEiSËËË 

1 Groei economie 3% 354/1 

2 (7 milj. ombuiging noodzakelijk) anders zou een onverant

woorde overschrijding van het structureel financieringstekort 

optreden 354/1 

Nummer Omschrijving Vindplaats 
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Beleidsbaserendejverwachtingen, vervolg 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

(7 milj ombuiging) anders zouden tekorten in tussenlig
gende jaren te hoog worden 354/1 
Als kabinet het bij deze 7 miljard had gelaten dan zou 
forse voortgaande stijging van collectieve druk nood
zakelijk worden. 354/1 
Minimaal 3 miljard want zonder verdere ombuiging zou tot 
en met 1981 een niét onbelangrijk hogere nivoverhoding van 
belastingen tot stand moeten worden gebracht. 354/1 
Voor Ned. "herwogen" groei wereldhandel zal in 1977 6%, 
in 1987 5% bedragen. 354/2 
In prognose volumeontwikkeling van de uitvoer is het effekt 
van Duits stimuleringsprogramma impliciet verwerkt. 354/3 
In verschillende landen van Europa dreigt een hernieuwde 
opwaartse druk op prijspeil. 354/3 
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Wiegel 

1. Oorzaken 

2. Doelen 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

het trendbeleid (salarissen overheid), dat twee jaar 
geleden is geschoond, met korrekties in principe hand
haven 365 /3 

3. Middelen 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

4 

5 

in de jaren 1979 t/m 1981 een korrektie op de trend 
aanbrengen van - h% per jaar 365 /3 

werkgroep instellen die het trendbeleid in de ruimste 
zin gaat bestuderen 366 /3 

een goede vergelijking tussen inkomens van ambtenaren 
en die van andere werknemers 367 /2 

open en reëel overlég met de ambtenarencentrales 368 /2 

aftapping prijscompensatie inbrengen in overleg mét 
ambtenarencentrales 368 /3 

voor de compensatie bruto/netto-verschil (ambtenaren-
werknemers) : introductie premievrije wet in WAO 369 /2 

4.^Uitgangssituatie 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

1 verondersteld evenwicht arbeidsvoorwaardenpakket van 
particuliere werknemers en overheidspersoneel verstoord 
ten gunste van overheidspersoneel 365 /2 

2 rechtspositie overheidspersoneel kwalitatief beter 365 /2 



4. Uitgangssituatie 1 (vervolg) 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

overheidspersoneel zekerder van arbeid en van conti

nuïteit ervan 3 6 5 / 2 

het thans geldende indexeringsmechanisme, in combina

tie met het eigen stelsel van inhoudingen resulteert in 

verhoudingsgewijse te gunstige ontwikkeling van het netto

inkomen van ambtenaren 365 /2 

plicht tot overleg is niet alleen formeel, doch ook 

mentaal 365 /3 

de uitkomsten van de loononderhandelingen vinden hun 

reflektie in de inkomens van de ambtenaren 369 /1 

in een aantal gevallen is er voor de trendvólgers 

overigens bepaald sprake geweest van een compensatie 

van dat bruto/netto-verschil in de secundaire sfeer 369 /2 

De inzet, de loyaliteit, de plichtsgetrouwdheid van de 

Nederlandse ambtenaar is voor de Nederlandse samenle

ving een kostbaar bezit 369 /3 

5.^Beleidsbaserende^Verwachtingen 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

1 het volste vertrouwen in de constructieve opstelling 

van de centrales van overheidspersoneel 366 /3 

6 . Effekten van beleid 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

1 in de periode 1979/1981 kan een jaarlijkse groei in de 

(semi) collectieve sector van vele tienduizenden man

jaren optreden 369 /2 



Albeda 

1. Oorzaken 

Nummer Omschrijving 

1 onvoldoende consensus tussen sociale partners 

2 systeemfouten bij netto-koppeling van sociale minima 

als bij bruto-koppeling van bovenminima 

3 een differentiatie in de Ziektewet- en wachtgeldpremie 

4 de effecten van fiscale aftrekposten 

5 stijging van de premiepercentages, die de werkenden wel 

betalen en de WAO1 er niet 

6 uitkeringen zijn op nettobasis aan minimumloon gekoppeld 

ongeacht de hoogte van de invaliditeitsaftrek 

7 het grote aantal uitkeringsgerechtigden (soc.verz.) 

Vindglaats 

370/3 

371/3 

371/3 

371/3 

371/3 

372/3 

374 /1 

2.^Doelen 

Nummer Omschrijving 

1 

6 

7 

8 

10 

11 

Vindplaats 

370 /2 

370/3 

370/3 

sociaal beleid dient sociale partners tot aktie te inspi

reren en ruimte te bieden voor inspraak 

in sociaal beleid dient centraal te staan, kwantiteit en 

kwaliteit van de werkgelegenheid 

in sociaal beleid centraal: het inkomensbeleid, waaronder 

de sociale zekerheid 

doelstelling van de sociale zekerheid is waarborgen te 

scheppen die een individuele ontplooiing en êen deelne

ming aan het maatschappelijk leven mogelijk maken 370/3 

zo weinig mogelijk mensen behoren beroep op sociale Ze

kerheid behoeven te doen 371 /1 

meer evenwichtige sociaal-economische verhoudingen 371 /2 

de terugbrenging van het werkloosheidsniveau tot 150 .000 371 /2 

een evenwichtiger ontwikkeling van alle inkomenscatego

rieën 372 /1 

de koopkracht van de modale actieven en niet-actievèn 

handhaven 373 /3 

een kwalitatief verantwoord niveau van medische dienstver

lening voor een ieder; gebruik mocht niet belemmerd door 

individuele draagkracht 374/3 

een onredelijke verhouding tussen de premie die door een 

aantal verzekerden (ziekenfonds) wordt betaald en rechten 

welke worden verkregen wegnemen 375 /2 



Doelen (vervolg) 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

3^Middelen 

Nummer Omschri j ving Vindplaats 

1 toetsing in hoeverre het stelsel en het gehanteerde aan
passingssysteem nog aan achterliggende doeleinden beant
woordt 

2 inkomensgarantie 
3 sociale begeleiding in ruimere zin 
4 een versterking van het zgn. volume-beleid 
5 wegnemen van systeemfouten in de nominale aanpassings

mechanismen 
6 grotere samenhang van het stelsel en blijvende afstemming 

van wetgeving en uitvoering op de doelstelling van de so
ciale zekerheid 

7 vergroting van het aantal beschikbare arbeidsplaatsen 
8 betere benutting van beschikbare arbeidsplaatsen 
9 kwalitatieve discrepanties tussen vraag en aanbod van ar

beid wegnemen 
10 scholingsvoorzieningen 
11 intensivering en coördinering van bemiddeling en begelei

ding 
12 tijdelijk overbruggen van beloningsverschillen 
13 een stringente toepassing van criteria 
14 ondernemingen maatregelen nemen ter voorkoming van verzuim 
15 verminderen van blijvende inactiviteit a.g.v. arbeidsonge

schiktheid 

16 aandacht voor arbeidsomstandigheden 

370/3 
37Ó/3 
370/3 
370/3 

370/3 

370/3-371/1 
371/1 
371/1 

3 7 1 / 1 

371/1 

371/1 
371/1 
371/1 
371/1 

371/1 

37.1 /1 

12 het bevorderen van de doelmatigheid in de structuur van 
de gezondheidszorg 375/2 

13 een betere wettelijke basis verkrijgen voor de functie-
beheersing in ziekenhuizen 375/2 

14 kosten houden binnen de financiële ruimte, zoals gegeven 
in het tweede financieel overzicht van de gezondheidszorg 375/3 

15 voor de toekomst voorwaarden scheppen waaronder éen beroep 
op solidariteit mogelijk blijft 376/1 

16 verkleining van de inkomensverschillen 376/1 
17 inspelen op nieuwe verlangens van immateriële aard 

(i.v.m. inkomensbeleid) 378/2 
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Middelen (vervolg) 

Nummer 

17 

18 
19 

20 

21 
22 

23 
24 

25 
26 

Omschrijving Vindplaats 

27 

28 

29 
30 

31 

32 

33 
34 
35 

36 
37 

371/1 
371/1 

371/2 

371/2' 
371/2 

371/2 
371/3 

372/1 
372/2 

372/2 

mogelijkheden tot ontplooiing v.d. individuele werk
nemers 
waar nodig aanpassing arbeidsplaatsen 
voorkomen moet worden dat verschuiving optreedt tussen 
het aantal arbeidsongeschikten en het aantal werklozen 
vooralsnog heeft het kabinet bij de inschatting van het 
volumebeleid 500 min. in de periode tot 1982 als maximum 
gezien 
terugbrenging van de fiscale fraude 
minder WW-uitkeringen a.g.v. specifieke maatregelen 
op de arbeidsmarkt 
premiepercentages stabiliseren 
de groeiende premielast wordt evenwichtig verdeeld over 
actieven en niet-actieven 
100% koppeling op minimum niveau v.d. sociale minima 
de fictieve premieredenering voor Ziektewet en wachtgeld 
dient in een exacte definitie van netto-netto buiten be
schouwing te blijven 
waar in de fiscale wetgeving bepaalde aftrekken voor actie
ve loontrekkers zijn vastgelegd, deze alléén voor loontrekkers 
moeten worden toegepast 372/2 
fiscale aftrekken voor niet-actieven dienen alleen voor 
niet-actieven worden toegepast 372/2 
bevriezing van de invaliditeitsaftrek 372/3 
maatregelen dienen te passen in het sociale zekerheidsstel
sel op lange termijn 374/1 
maatregelen dienen uit inkomenspolitiek oogpunt aanvaardbaar 
te zijn 374/1 
voorrang geven aan studie naar mogelijkheden tot integra
tie van werkloosheidsregelingen, vanwege samenhang met het 
arbeidsvoorzieningenbeleid 
het wachtkamerkarakter van de Ziektewet terugdringen 
medische begeleiding intensiveren 
een tijdige melding van potentieel arbeidsongeschikten 
bij GMD 
een betere coördinatie van verschillende medische diensten 3*74/2 
aanpassing van dagloonregelingen voor bestaande uitkeringen 
op langere termijn realiseren 374/2 

374/1 
374/1 
374/1 

374/2 



Middelen (vervolg) 

- 10 -

Nummer Omschrijving Vindplaats 

38 een studie naar het dynamiseren van het kostwinners

begrip (technische uitvoerbaarheid? inpassen in con

cept richtlijn EEG) 374/2 

39 wetsontwerp tweede fase herstructurering kinderbijslag 374/3 

40 een fundamentele studie naar de grondslagen van ons kin-

derbij slagstelsel 374/3 

41 eigen bijdrage in de ziekenfondsverzekeringen en AWBZ 374/3 

42 beperken tot die groep van verzekerden, waarbij deze 

besparingen het duidelijkst aantoonbaar zijn 374/3 

43 eigen bijdrage op niet klinische verstrekkingen van max. 

ƒ 100,— 375/1 

44 de koopkrachtgarantie erbij betrekken 375/1 

45 kritische heroverweging van het bestaande Verstrekkingen

pakket van het ziekenfonds en AWBZ 375/2 

46 kritische doorlichting van het bestaande verzekerings

stelsel 375/2 

47 aandacht voor oplossing van knelpunten die in personeels

voorzieningen zijn ontstaan 375/2 

48 aandacht besteden aan kosten die samenhangen met functie-

uitbreiding en planningsadviezen 375/2 

49 een commissie ingesteld die de structuur van tarieven Van 

specialistische hulp gaat bezien 375/2 

50 tweede financieel overzicht van de gezondheidszorg waarin 

begrenzing financiële mogelijkheden worden gegeven 375/3 

51 advies van de ziekenfondsraad over de eigen bijdrage 376/1 

52 nullijn voor de kodale werknemer 376/1 

53 overleg over het gehele probleem v.d. sociale uitkeringen 376/2 

54 aftopping van de prijscompensatie 376/2 

55 aan de orde stellen in gesprek met sociale partners in 

Stichting van de Arbeid 376/2 

56 tripartite commissie voor de kwestie van de factor 

'incidenteel' in het loon 376/2 

57 mogelijkheden vinden om in ca.o.'s de factor 'incidenteel1 

onder controle te krijgen 376/2 

58 (ivm. prijscompensatie) afroming over de gehele linie 376/2 

59 een fonds voor vervroegde uittreding 376/2 

60 arbeidsplaatsen scheppen in quartaire sector 376/2 

61 handhaving van een bepaald voorzieningenniveau 376/2 

62 matiging van de particuliere inkomens 3 7 6 / 2 



Middelen (vervolg) - 74 -

Nummer Omschrijving Vindplaats 

4. Uitgangssituatie 

Nummer ^2}scl}Ei2YiD2 

1 sociaal beleid is een integrerend beleid van het gehele 

sociaal-economische regeringsbeleid 

Vindplaats 

370/2 

63 ombuigingsoperatie bijbuigen in aansluiting aan het 
arbeidsvoorwaardenoverleg 378/1 

64 nieuwe Wet op ondernemingsraden 378/2 
65 komende aanpassingen voor kleine ondernemingen 378/2 
66 vermogensaanwasdeling 378/2 
67 arbeidsomstandighedenwet 378/2 
68 nieuwe wetgeving inzake raad van commissarissen 378/2 
69 een gericht arbeidsmarktbeleid 378/3 
70 de vrouwenprojecten 378/3 
71 speciale aandacht positie van de vrouw (wb. scholings

maatregelen en arbeidsmarktmaatregelen) 378/3 
72 sociaal-economische begeleiding van het automatiserings

proces 379/1 
73 sectorale herstructurering 379/1 
74 arbeidsplaatsencriterium in de W.I.R. 379/1 
75 aansluiting zoeken bij bedrijfstakoverleg over werk

gelegenheid 379/1 
76 financiële middelen (voor quartaire sector) uit mindering 

andere overheidsuitgaven of uit bedrijven, lonen, winsten 379/1 
77 de wijze van overheveling van middelen uit de draagvlaksector 

zal nadere bestudering vragen 379/1 
78 inlevering prijscompensatie (tbv. quartaire sector) 379/1 
79 aftopping ambtenarensalarissen (t.b.v. quartaire sector) 379/2 
80 aftopping laten sporen met het salarisbeleid 379/2 
81 arbeidstijdverkorting 379/2 
82 evenredige vermindering van inkomen, rekening houdend met 

inverdien-effecten 379/2 
83 gespreide arbeidstijdverkorting ipv. een vrije vridagmiddag 379/2 
84 voor deeltijdwerkers zelfde arbeidsvoorwaarden, naar rato 

van het aantal gewerkte uren . 379/2 
85 interim-advies SER over betaald educatief verlof 379/3 
86 dynamische en integrale arbeidsplaatsenovereenkomsten 379/3 
87 een niet onbelangrijk bedrag voor financiering van apo-

elementen 379/3 



Uitgangssituatie (vervolg) 

Nummer 25 s c ï l£^Yi n2 Vindplaats 

2 de rol van het sociale beleid in het totale beleid is aan het 

veranderen 370/2 

3 het sociale beleid krijgt steeds meer een strategische positie 

in het geheel 370/2 

4 in na-industriële tijdperk juist de sectoren in de belang

stelling waar het winstoogmerk niet de hoofdrol speelt 370/2 

5 overheid vooral ook financieel bij deze sectoren betrokken 370/2 

6 de overheid beschikt over onvoldoende instrumenten tbv* 

(sociaal beleid) 370/3 

7 er 2ijn geen concrete cijfers over het aantal verborgen werk

lozen in WAO en AAW 371/1 

8 de waarborgen v. evenwicht en solidariteit functioneren 

niet langer optimaal 371/3 

9 25.000 minimumloners met volledige werkkring hebben lager 

minimumloon dan het minimum van sociale uitkeringen 371/3 

10 uitkeringsgerechtigden maken een snellere inkomensontwik

keling door dan de loontrekkers 371/3 

11 het feit dat er steeds meer inkomensgerechtigden komen 

wordt uitsluitend opgevangen door de actieven 371/3 

12 thans is netto-percentage WAO t.o.v. nettoloon gestegen tot 

90% en hoger 371/3 

13 de solidariteit tussen actieven en niet-actieven wordt 

verstoord 371/3 

14 bruto-uitkeringspercentages, 80% v.d. WAO, 75% v.d. WWV 

brengen bereidheid tot solidariteit tussen actieven en niet-

actieven tot uitdrukking 372/1 

15 bepaalde premies drukken niet op uitkeringsgerechtigden 372/1 

16 netto-uitkeringsniveau's komen hoger uit dan 80% (WAO) 

resp. 75% (WWV) v.h. laatst verdiende loon 372/1 

17 zowel feitelijke premieheffing als het salderen v.h. 'niet-

betaalde premies op uitkeringsniveau grijpt daarop in 372/1 

18 materieel worden voor de niet-actieven op minimumniveau de 

fiscale aftrekken voor actieve loontrekkers toegepast 372/2 

19 voor uitkeringsgerechtigden boven het minimuiti geldt wel de 

fiscale aftrek voor niet-actieven 372/2 

20 het bestaande koppelingsmechanisme doet geen recht aan wet

telijk vastgelegde fiscale bepalingen en evenwichtig wordt 

évenwichtigheid bereikt 372/2 

21 gehandicapten met minimum-uitkering genieten geen materieel 

voordeel v.d. invaliditeitsaftrek 372/2 
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Nummer 

22 

23 

24 

25 

Omschrijving Vindplaats 

26 

27 

28 

29 

30 
31 
32 

33 

34 

35 

36 

37 

arbeidsongeschikten boven het minimum zijn thans dui
delijk in het voordeel in vergelijking met bv. langdurig 
werklozen 372/3 
een duidelijke vervaging tussen twee categorieën (lang
durig werloos - arbeidsongeschikt) treedt op 372/3 
er is een directe relatie tussen de mate van overcompensatie 
en de omvang van de besparingen (bij sociale uitkeringen) 374/1 
het aantal uitkeringsgerechtigden met uitsluitend een so
ciaal minimum is aanzienlijk kleiner. Veel uitkeringsge
rechtigden hebben nog andere inkomsten, bv. een aanvullend 
pensioen 374/1 
besparingen in de eigen gezinshuishouding kunnen zich voor
doen in geval van opname in een inrichting 374/3 
al sinds jaar en dag wordt een eigen bijdrage gevraagd voor 
tal van verstrekkingen (in ziekenfonds) 375/1 
het kabinet is overigens met de heer Lubbers van oordeel 
dat eigen bijdragen functioneel moeten passen in het alge
mene gezondheidszorgbeleid en in het inkomensbeleid 375/2 
er zijn bepaalde financiële mogelijkheden w.b. oplossingen 
knelpunten personeelsvoorzieningen 375/2 
werkgevers willen uitvoering van Bestek '81 378/1 
vakbeweging heeft Bestek '81 in huidige vorm afgewezen 378/1 
onzekerheden over prognoses, m.n. het ruilvoeteffect in 
het groeicijfer van 2,5% 378/3 
vrouwen worden door werkgelegenheid relatief sterk getrof
fen 378/3 
vrouwen zijn door een discriminerend patroon in werkge
legenheid slechts in enkele sectoren te werk gesteld 378/3 
er is de neiging dat mannen meer profiteren van arbeids
marktmaatregelen en van scholingsmaatregelen 378/3 
automatisering hoeft op zichzelf niet tot werkloosheid 
te leiden 379/1 
er zijn immers voldoende onvervulde behoeften in onze 
samenleving 379/1 
een belangrijk probleem is de financiële kant van de quar
taire sector 379/1 

38 
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5. Beleidsbaserende Verwachtingen 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

1 (herziening van de dagloonregelingen op de lange baan) 

met name bij de lange-termijn uitkeringen doet het bezwaar 

van cummulatie van aanpassing van de daglonen met andere 

maatregelen, zoals de voorgenomen h.% maatregel, zich voe

len 374/2 

2 de wereldhandel zal met 6% groeien 378/3 

3 dat betekent diirekt of indirekt verhoging van reeele ar

beidskosten en dus op den duur minder werk (ivm. financie

ring quartaire sector) 379/1 

4 een algemene arbeidstijdverkorting zou kunnen leiden tot 

spanning op deelmarkten 379/2 

6. Verwachte Effecten van Beleid 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

aan deze doelstelling van de sociale zekerheid wordt in 

de voorgestelde ombuigingen niet getornd 370/3 

ook in de toekomst de opgebouwde sociale voorzieningen 

te handhaven en waar mogelijk te verbeteren 370/3 

kabinet verwacht dat 'determinanten-onderzoek WAO' meet 

uitsluitsel zal geven over verborgen werkloosheid 371/1 

kwalitatief volume-beleid leidt tot vermindering van het 

aantal uitkeringsgerechtigden 371/1 

indirekte effecten via geringen financieel beslag v.d. 

sociale sector 371/1 

betere benutting v.d. productieve inzet v.d. beschikbare 

arbeidskrachten 371/1 

tot 1982 vermindering werkloosheid (a.g.v. volumebeleid) 

15.000 manjaren, maar binnen 10 jaar 80.000 manjaren 371/2 

solidariteitsverhoudingen (aktieven, niet-aktieven), zo

als deze bij de invoering van WAO en WWV zijn gekozen, 

blijven in nëtto-vêrhoudingen in het kanibetsvoorstel on

aangetast 372/1 

de thans voorgestelde bevriezing v.d. invaliditeitsaftrek 

brengt geen verandering in de bestaande situatie voor 

WAÖ'ers met een minimum-uitkering 372/3 
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Verwachte Effecten van Beleid (vervolg) 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

10 berekeningen in bestek '81 wijzen uit dat tot het modale 
inkomen zowel actieven als niet-actieven onder de hierin 
gehanteerde veronderstellingen tenminste op handhaving 
van de koopkracht mogen rekenen 373/3 

11 beperkte ombuigingen (soc.verzekering) leiden al tót 
grote besparingen; bij ca. 2 min. minimum-uitkeringen 
leidt dit tot besparing van 750 min. 374/1 

12 de feitelijke druk op het inkomen a.g.v. (werknemers-) 
premiedaling lager uitkomt, terwijl in vele gevallen het 
maximum van deze eigen bijdragen niet zal worden bereikt 375/1 

13 modale werknemer gaat er incl. incidenteel 1 a 1,5% op 
voor uit, excl. 0 a 0,5% 375/3 

14 modale WAO'er gaat er in totaal 0,5% op vooruit 375/3 
15 de kerngezonde AOW'er gaat er ook 0,5% op vooruit 375/3 
16 een gezin met een of meer studerende kinderen gaat er 

t.o.v. het huidige inkomensniveau van het gezin niet óp 
vooruit 375/3 

17 handhaving nullijn zal zware belasting vormen voor het 
arbeidsvoorwaardenoverleg 378/1 

18 volgens CEC-rapport zal in 1982 het werkloosheidsgetal 
van 150-175.000 haalbaar zijn 378/3 

19 56.000 extra arbeidsplaatsen van Bestek '81 zullen vooral 
komen in sectoren waar vrouwen werkzaam zijn 378/3 
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Van Aardenne 

1 - Oorzaken 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

1 aanpassingsproblemen waarmee de wereld na olieprijs-
verhogingen 1973/1974 wérd geconfronteerd 380/1 

2 internationale herverdeling van inkomen 380/1 
3 snelle verschuivingen in het mondiale produktie- én 

handelspatroon 380/1 
4 opkomst van nieuwe industrielanden in Derde Wereld 380/1 
5 meer en scherpe concurrentie in diverse sectoren van 

onze industrie 380/1 
6 technologische vindingen lijken hun effekt op inter

nationale groei te hebben gehad 380/1 
7 nieuwe vindingen, die tot massale produktie en beste

dingen zouden kunnen leiden, laten op zich wachten 380/1 
8 toenemende protectionisme 380/1 
9 afzwakking van de wereldhandel 300/1 
10 te hoog kostenniveau (ondernemingen) 380/1 
11 uitgeholde rendementen 380/1 
12 hoge collectieve lasten 380/1 
13 onze produktiestruktuur weinig ingesteld op hoogwaar 

dige produktie 380/1 
14 produktie in nieuwe industrielanden Derde Wereld gaat 

met relatief lage kosten gepaard 380/1 

2. Doelen 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

1 rendementsherstel (bedrijfsleven) 380/1 
2 verbetering van onze concurrentiepositie 380/1 
3 een evenwichtige economie, waarin de werkgelegenheid 

kan verbeteren 3ÓÖ/3 
4 in het grensgebied tussen particuliere en collectieve 

sector is het belangrijk het beslissingsproces zodanig 
te organiseren dat de keuzemogelijkheid voor het indi
vidu ook daar blijft bestaan 380/3 



Doelen (vervolg) 
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Nummer Omschrijving 

5 een beter woon- en leefklimaat 
6 doelstelling van 150.000 werklozen in 1981 
7 overheid moet kader creëren, waarin het marktmecha

nisme zich harmonisch ontwikkelt en waarin maatschap
pelijk ongewenste neveneffecten worden vóórkomen 

8 een verder terugdringen van de inflatie 

3. Middelen 1 

Nummer Omschrijving 

1 kostenmatiging (bedrijfsleven) 
2 zoeken naar vernieuwing (innovatie) 
3 sanering 
4 herstructurering (bedrijfsleven) 
5 vernieuwing 
6 permanente research 
7 nieuwe hoogwaardige produktiemiddelen 
8 exportbevorderende maatregelen 
9 sector-structuurbeleid 
10 energie besparende maatregelen 
11 zoeken naar nieuwe afzetwegen 
12 meegaan met internationaal gedicteerde technologische 

vernieuwing 
13 technologisch minder hoogwaardige produktieprocessen 

aan opkomende industrielanden overlaten 
14 investeringen 
15 facettenbeleid 
16 financiële ruimte voor investeringen die los staan van 

de mate van capaciteitsbenutting 
17 milieubescherming 
18 doorbreken van de spiraal (lastenstijging- óf wente

ling) 
19 economische groei moet worden nagestreefd 
20 een op macro-economische grootheden gericht beleid is 

noodzakelijk 

Vindplaats 

382/3 
389/1 

Vindplaats 

380/1 
380/1 
380/1 
380/1 
380/1 
380/1 
380/1 
380/2 
380/2 
380/2 
380/2 

380/2 

380/2 
380/2 

380/2 
380/3 

380/3 
381/1 

381/2 

380/1 
382/1 
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3. Middelen 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

21 het isolatieplan (ten behoeve van energiebesparing 381/2 
22 een beter funktioneren van de arbeidsmarkt 381/2 
23 samenwerkingsverbanden midden- en kleinbedrijf 381/3 
24 dienstenexport zoals bij het toerisme 381/3 
25 versterking in het algemeen van het midden- én 

kleinbedrijf 381/3 
26 creatie van ambachtsgebouwen 381/3 
27 loonkostensubsidies 381/3 
28 structuurvernieuwing op marktconforme wijze 382/2 
29 het te voeren beleid zal zowel elementen van een tech-

nology-push-karakter als vooral elementen van een 
demand-pull-karakter dienen te bevatten 382/3 

30 betere contacten tussen universiteiten en hogescholen, 
semi-overheidsinstellingen en industrie 383/1 

31 voor bedrijven redelijke algemene voorwaarden, waar
binnen zij zelf middelen voor innovatieaktivitéiten 
kunnen vrijmaken 383/1 

32 aangrijpen op risicovolle mogelijkheden (van innovatie) 
door zeer gerichte ondersteuning 383/1 

33 een verder te ontwikkelen industriebeleid 383/1 
34 een verder te ontwikkelen bedrijfstakkenoverleg 383/1 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

35 research- en ontwikkelingsplannen uitwerken voor groe
pen bedrijven dwars door de gebruikelijke sector-inde--
ling heen 383/2 

36 nieuwe systemen en turn-key aanpak 383/2 
37 innovatiebevorderend overheidsaankoopbeleid 383/2 
38 beleidscollege van ministers en ambtelijke Coördinatie

groep 383/2 
39 tijdig onderkennen van de behoefte aan technisch hoog

waardige apparaten voor de overheid 383/2 
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Middelen (vervolg) 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

40 

41 
42 
43 

44 
45 
46 
47 
48 

ervaringsuitwisseling (innovatie) binnen zes-landen-
studiegroep en in OESO- en EEG-verband 
grote ontwikkelingskredieten 
contractresearch 
projecten met groot risico voor middelgroten en kleine 
ondernemingen voor ontwikkelen van nieuwe produkten of 
procédés 
speerpuntgelden 
industrieel garantiefonds 
steun hoogwaardige industrie 
kredietbeschikking midden- en kleinbedrijf 
(contractresearch en financiering ervan) onder een 
goed management bijeenbrengen van marktinformatie en 
technisch kunnen 

383/3 
383/3 
383/3 

383/3 
383/3 
383/3 
383/3 
383/3 

384/1 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

49 kwaliteitsplan in vijf experimentele sectoren 384/1 
50 samenwerking tussen de vijf branches om kwaliteits

zorg op hoger niveau te brengen 384/1 
51 projectleider per branche 384/1 
52 voorlichting 384/1 
53 specialistische hulp 384/1 
54 opzet van cursussen 384/1 
55 het volgen van cursussen 384/1 
56 evaluatie * 384/1 
57 certificatie 384/1 
58 (WIR; innovatie) de aanschaf van het vast aktief, ook 

octrooien, moeten vergemakkelijken 384/1 
59 samengaan van begeleidend instrumentarium met WIR-in-

novatieregeling, die op investeringseomponent slaat 384/2 
60 in tweede fase WIR uitbreiding toeslag voor energie

besparing en een voor milieu 384/2 



85 -

Middelen (vervolg) 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

63 afgrenzing van sectoren: af en toe moet er arbitrair 
ingegrepen worden 385/2 

64 extra aandacht versterking van de regionale sociaal-
economische structuur 386/2 

65 verhoging van 25 miljoen naar 35 miljoen van de midde
len voor uitvoering van de Perspectievennota 386/3 

66 verhoging van de middelen Voor de investerindfspremie-
regeling met ƒ 100 miljoen 

67 in het kader van de I.S.P. extra beleidsinspanningen 
richten op het Noorden 387/2 

68 budgettaire mogelijkheden van de directie van de eco
nomische voorlichtingsdienst verruimen 388/1 

69 specifieke steun aan het middelgrote en kleinere be
drijf door advisering, begeleiding en hulp bij het 
tot stand brengen van de export van deze onderne
mingen 388/1 

70 onderzoeken of een 'keurmerk1 als middel van export
bevordering nuttig kan zijn 388/1 

71 aanpassing ambtelijke organisatie aan de behoefte van 
een effektief exportbevorderingsbeleid 388/2 

72 instellen van een exportraal als een meer direct op 
exportbevordering gericht overlegorgaan met het be
drijfsleven 388/2 

61 winst-werk relatie in WIR tot uitdrukking brengen Op 
meso-niveau 385/1 

62 instelling van bedrijfstakraden en dus het institutio
nele kader scheppen voor breed opgezet sector-structuur-
beleid 385/1 

Nummer Omschrijving Vindplaats 



3. Middelen 
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Nummer Omschrijving Vindplaats 

73 

74 

75 

76 
77 
78 
79 

80 

81 
82 

toeristisch beleid intensiveren (Nederland vakantie
land) 388/2 
een verbetering van het produkt dat het toeristisch 
bedrijfsleven levert 
nagaan met RPS en handelsbanken welke mogelijkheden er 
zijn voor stimulatie en leningen ten behoeve van 
woningisolatie 388/3 
een strak prijsbeleid 389/1 
lastenverlichting bedrijfsleven 389/1 
verbetering afzetvolume bedrijven 389/1 
verlaging normatieve plafond voor toename overheids-
tarieven van 5% naar 3^% 389/2 
vrijwillige medewerking van (vrije) beroepsgroepen 
zien te krijgen voor gegevens inkomen 389/2 
openbaarheid van inkomens op langere termijn 389/3 
afbouw van het verschil tussen nominaal en reëel in
komen bij vrije beroepen en vergelijkbare werknemers 389/3 

4. Uitgangssituatie I 

1 Nederlandse economie verkeert in weinig rooskleurige 
situatie 38Ö/1 

2 Factor kapitaal is bottleneck 380/1 
3 er is een zekere overcapaciteit 380/2 
4 selectieve groei is ook groei 380/3 
5 in samenleving nog veel zinvolle behoeften onvervuld 380/3 
6 er is sprake van verschuiving van behoeften veeleer 

dan verzadiging ervan t 380/3 
7 in derde wereld zijn meest elementaire behoeften Vaak 

nog niet vervuld 380/3 
8 in Nederlandse behoeften veelal individueel gericht 380/3 
9 in Nederlandse afwenteling van collectieve lasten 380/3 
10 in advies SER gesproken van de vicieuze spiraal van 

opeenvolgende collectieve lastenstijgingen en de 
afwenteling ervan op de rendementen en dé daarmee 
samenhangende afbrokkelende aktiviteiten in de markt-
sektor 380/3 
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Uitgangssituatie I (vervolg) 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

11 technologische ontwikkelingen in het verleden in niet 
geringe mate hebben bijgedragen aan de groei van de 
welvaart 381/1 

12 economische groei positieve kanten heeft 381/1 
13 mogelijkheden tot uitbreiding overheidsuitgaven zijn 

beperkt, het zal dus ten laste van particuliere in
komens komen 382/1 

14 enige tienduizenden arbeidsplaatsen zijn onbezet " 382/1 
15 geen enkele andere economische orde garandeert een meer 

intensieve aanwending van menselijke creativiteit 382/2 
16 het is een illusie te menen dat het bedrijfsleven het 

zonder gerichte steun van de overheid zou kunnen doen 382/3 
17 er kleven onvolkomenheden aan het marktmechanisme 

zoals monopolies, kartelvorming, congesties énz. 382/3 
18 WIR heeft essentiële functie en moet niet worden 

aangetast 382/3 
19 in Nederland wordt meer dan 90% van de niéuwe funda

mentele kennis van buiten onze grenzen gegenereerd 383/1 
20 circa 50% van onze werkgelegenheid wordt in bedrijven 

met minder dan 500 mensen geschapen 383/1 
21 financieringsmiddelen voor innovatie zijn sterk risi

codragend 383/1 
22 in chemie wordt gewerkt aan toekomstvisie en daarbij 

behorende researchdoelen 383/1 
23 Nederland behoort tot toplanden wat betreft uitgaven 

innovatiebeleid, circa 50% wordt via het wetenschappe
lijk circuit uitgegeven 383/2 

24 zeer gering percentage (5%) komt aan industrieel onder
zoek ten goede 383/2 

25 resterende percentages komen ten goede van landbouw, 
sociale wetenschappen en andere categorieën 383/2 

26 met begrotingsgelden die voor ontwikkelingskrediet 
ter beschikking staan worden nu circa 120 aanvragen 
per jaar behandeld 383/3 

27 echte innovatie-investeringen bedragen ongeveer 10% 
van innovatieuitgaven 384/1 



Uitgangssituatie (vervolg) 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

het bestaande instrumentarium heeft zich van oudsher 

gericht op het begeleiden van andere aspecten van hèt 

innovatieproces in projektvorm. De factoren personeels

kosten 65%, investeringen 10% en materieelkosten 25% 

nemen daarbij een voorname plaats in 384/2 

Uitvoeringstechnische problemen wat betreft energie

toeslag WIR hebben met name betrekking op wijze waar

op afbakeningstechnieken worden ontwikkeld 384/2 

mogelijkheden om binnen het kader van de WIR zo fn 

milieutoeslag te ontwerpen worden beperkt door de 

richtlijnen van de Europese Commissie 384/3 

aan arbeidsplaatsencriterium behalve praktische ook 

principiële bezwaren, namelijk dat de verbonden en 

effecten op micronivo per onderneming heel anders 

kunnen liggen dan op macronivo 

voor welslagen van effectief sectorbeleid is opstel

ling van overlegpartners essentieel 

bedrijven die bij de overheid om steun komen, komen 

uit sectoren met een grote arbeidsintensiteit die nu 

geconfronteerd worden met de concurrentie uit lage-

lonen-landen 386/1 

algemene verhoging van het activiteitennivo en de 

daarmee gepaard gaande vérbetering van de werkgelegen

heidssituatie met enige vertraging doorwerkt op het 

Noorden (+ Limburg) mede via zogenaamde overlöopefféc-

ten van investeringen in met name het Westen 387/1 

in het Noorden relatief veel aanwezige kleinschalige 

bedrijven profiteren extra van de WIR 387/1 

het Noorden heeft voordeel van de specifieke regio

nale stimulering die besloten ligt in de WIR-SIR-

combinatie, de BRT en tot op zekere hoogte de ROT in 

de WIR 

het Nederlands-exportpakket brengt naar aard en omvang 

met zich mee dat wij prijsvolger zijn 387/2 

in het in Nederland vigerende stelsel van automatische 

prijscompensatie gaat het louter om dé prijsstijging 

van de binnenlandse bestedingen. Dat brengt met zich mee 

dat ruilvoetverliezen geheel ten laste van de rendemen

ten gaan 387/2 

384/3; 385/1 

386/1 
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Uitgangssituatie (vervolg) 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

39 

40 

41 

kosten voor overheid van het lopende isolatieprogramma 

zijn thans al ƒ 250 miljoen per jaar wat betreft sub

sidies en klimleningen voor woningwetwoningen alsmede 

uitvoeringskosten 388/3 

voor inkomens van hogere beroepsgroepen wordt nu een 

matiging beleid gevoerd 389/2 

ontwikkeling norminkomens van jaar tot jaar weerspie

gelt de ontwikkeling van het inkomens van vergelijk

bare werknemers, inclusief een eventuele aftopping 

van de prijscompensatie, waarnaar eveneens was ge

vraagd 389/3 

5. Beleidsbaserende verwachting 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

investeringen zijn dermate kostbaar dat het nauwelijks 

aan te nemen is dat het bedrijfsleven bij hét huidige 

rendementsnivo deze zo noodzakelijke activiteiten kan 

ontplooien 380/3 

nieuwe technieken maken het mogelijk dat niéuwe be

drijfstakken tot ontwikkeling komen, dat nieuwe pro-

dukten worden gemaakt en verkocht en dat bestaande 

voor een groter publiek toegankelijk worden gemaakt 381/1 

invoeren van technische vernieuwingen neemt de mens 

arbeid uit handen die als onaangenaam en eentonig 

wordt ervaren 381/1 

in beschouwde periode het arbeidsaanbod structureel 

met 110.000 manjaren zal toenemen 382/1 

de komende jaren zal het feitelijke arbeidsaanbod 

daarbij (zie 4) achterblijven (80.000) 382/1 

werkgelegenheid zal zich met 130.000 manjaren uit

breiden 382/1 

WIR kan nooit de totale innovatieproblematiek oplos

sen, of zelfs maar tot de grenzen stimuleren 384/2 

tijdelijke toename werkloosheidscomponent in Noorden 387/2 
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6. Effekten 

Nummer Omschrijving Vindplaats 

10 

11 

12 

13 

wij vullen geen braakliggende capaciteit op, wij schep

pen nieuwe 280/2 

investeringen creëeren niet alleen aan de aanbodkant 

van de economie een meer gewenste situatie, 

bovendien zij bedacht dat investeringen op zich als be-

stedingscategoriën eveneens de vraag naar arbeid sti

muleren 380/2 

beoogde kostenmatiging zal vernietiging van arbeids

plaatsen tegengaan 381/2 

globale maatregelen niet als helend geneesmiddel voor 

moeilijkheden van onze economie en ze zijn in omvang 

niet voldoende om in 1979 een omslag tot stand te 

brengen 381/2 

pakket van maatregelen kan op zich zelf bezien de werk

loosheid op middellange termijn met 10.000 a 15.000 per

sonen verminderen 381/3 

met behulp van arbeidsmarktbeleid is het mogelijk het 

aantal onbezette arbeidsplaatsen met 30.000 è 40*000 

terug te dringen 382/1 

in de overheidssektor en in de door de overheid gefi

nancierde instellingen zullen bij 55.000 arbeidsplaatsen 

erbij komen 382/1 

in marktsektor wordt een uitbreiding van het aantal ar

beidsplaatsen met 40.000 voorzien 382/2 

samen met WIR-innovatiecomponent zal met het al bestaan

de en uit te breiden innovatieinstrutoentarium een gecon

centreerde actie op dit terrein mogelijk zijn 384/1 

dit kan met zich meebrengen dat, een of meer onder ne

mingen die in die bedrijfstak werkzaam zijn, hun werkzaam

heden zullen moeten staken (in verband met sectorstruc

tuur politiek) 385/2 

Bestek '81 zal uitwerken in een structurele versterking 

niet alleen van de gehele economie in het land, doch 

ook van het Noorden 387/1 

van de WIR kunnen extra gunstige effecten voor het 

Noorden worden verwacht 387/1 


