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Uitkeringsgerechtigden en vakbeweging  

Het probleem van de koppeling   
De redenering in de regeringsverklaring luidt 
ongeveer als volgt. In de komende periode 
willen we per jaar ongeveer 100.000 banen 
scheppen. Daaraan blijken de werkgevers 
inmiddels behoefte te hebben. Dit betekent, 
tussen haakjes, een verandering van de 
doelstelling. Deze was: bestrijding van de 
werkloosheid en is nu: het scheppen van 
100.000 arbeidsplaatsen vraagt om een 
beheerste ontwikkeling van de inkomens. 
 
Jaarlijkse dlskussie 
Bedoeld zijn de inkomens verdiend in de 
private sektor èn bij de overheid, plus de 
inkomens van uitkeringsgerechtigden. Be-
staat de koppeling, dan gaan dus de resulta-
ten van de inkomensverbeteringen in de 
particuliere sektor de gehele inkomensver-
betering in het land bepalen. Vragen de 
onderhandelaars in de private sektor veel, 
dan kunnen ze daardoor indirekt via de ge-
koppelde ambtenarensalarissen en de uitke-
ringen de doelstelling van 100.000 nieuwe 
arbeidsplaatsen in gevaar brengen. In dat 
geval wordt de koppeling weer losgelaten. 
Een belangrijke vraag is dus: wanneer vra-
gen ze teveel? Zowel de regeringsverklaring 
als de beide onderhandelaars Kok en De 
Vries, die met Lubbers het regeerakkoord in 
elkaar gezet hebben, zijn hierover vaag. "De 
Vries erkende, dat dit tot een jaarlijks weer-
kerende discussie zal leiden in het kabinet, 
of de loonstijging onverantwoord 
is." (Keesings Historisch Archief 1989 pagina 
709.) Dit kan nog leuk worden voor de ver-
houding tussen de bonden binnen de FNV, 
met name tussen de Industriebond en de 
AbvaKabo. 
 
Tegenstellingen liggen klaar 
De bonden in de private sektor plegen zich 
met hun looneisen niet te laten leiden door 
de doelstelling: zó hoog mikken dat we er 
voor ons allen, dus ook de gekoppelde amb-
tenaren en uitkeringsgerechtigden, het maxi-
male uithalen en dan zodanig dat de koppe-
ling nog net niet wordt losgelaten. Zij zullen 
zich in eerste instantie laten inspireren door 
de winsten die in de private sektor zijn ge-
maakt. Het betekent dat jaarlijks waarschijn-
lijk de volgende procedure gaat ontstaan. Er 
worden looneisen gesteld in de private sek-
tor. Het Centraal Plan Bureau zal dan moe-
ten doorrekenen hoe groot de totale inko-
mensstijging zal zijn (inklusief salarissen van 
ambtenaren en uitkeringen). Met dit cijfer in 
de hand zullen overheid en werkgevers dan 
de looneisen in de private sektor bestrijden. 
Door vervolgens te dreigen met het loslaten 
van de koppeling, gebruiken ze ambtenaren 
en uitkeringsgerechtigden als een schild. De 
werknemers in de private sektor kunnen de 
ambtenaren en uitkeringsgerechtigden dan 
ervaren als een zware last, die hen belem-
mert in hun vrijheid. En de ambtenaren kun-
nen de bonden in de private sektor verwijten 
dat zij door hun hoge looneisen (wellicht 
terecht vanwege de winsten) de koppeling in 
gevaar brengen. 

Een dergelijke vertoning met de genoemde 
gevolgen voor de FNV lijkt mij, als gevolg van 
de vage afspraken in het regeerakkoord, 
zeer wel mogelijk. 
 
Arbeidsinkomensquote 
Even aannemelijk is dat bij de vaststelling 
van een onverantwoorde’ loonstijging de 
‘arbeidsinkomensquote’ (AIQ) een rol gaat 
spelen. Deze AIQ is, theoreties gezien, een 
omstreden maar desondanks onuitroeibaar 
kengetal. Het wordt in het politieke cirkuit 
gehanteerd als een indikatie voor het aan-
deel dat arbeid van de ‘koek’ krijgt. Anders 
gezegd: een aanwijzing voor de verdeling 
van de koek tussen de faktor arbeid en de 
faktor kapitaal; wat robuuster: tussen arbei-
ders en kapitalisten. 
In 1989, toen het herstel van de  koppeling 
gulhartig in het regeerakkoord kon worden 
opgenomen, was de AIQ 78 procent. Om de 
AIQ van een paar andere jaren te noemen: in 
de jaren 1985, 1986 en 1987 was deze nog 
respektievelijk 85,4 procent, 83,1 procent 
en 83,6 procent; in 1981 zelfs nog 92 pro-
cent. Tegen de achtergrond van deze cijfers 
uit de tachtiger jaren is het lage nivo van 78 
procent nog kersvers. Voor 1994 mikt het 
kabinet op 77,8 procent. Als ik het zou moe-
ten schatten, denk ik dat 80 procent een 
magiese grens wordt voor de koppeling. 
Misschien met veel sputteren door de PvdA 
een procentje hoger. Gezien de nabijheid 
van deze geschatte magiese grens hoeft er 
niet zoveel te gebeuren. 
Daarom is dat signaal van een eventuele 
dooi zo kwetsbaar. 
 
Produktleve arbeid 
Een belangrijke vraag die in verband met de 
verhoudingen binnen de vakcentrales ge-
steld kan worden, luidt: waarom die koppe-
ling. Kunnen in ieder geval de salarissen van 
ambtenaren niet ook via de markt, zoals in 
de private sektor, tot stand komen? Nee, 
noch de ambtenarensalarissen, noch de 
uitkeringen kunnen via de markt tot stand 
komen. En toch moet er een zekere redelijke 
verhouding zijn met de inkomens in de priva-
te sektor. Vandaar een koppeling. Een en 
ander hangt samen met de verschillende 
posities die werknemers in de private sektor 
en werknemers in de overheidssektor en 
uitkeringsgerechtigden in het kapitalisties 
ekonomies gebeuren innemen. 
Om dit verschil duidelijk te krijgen, moeten 
we ons laten inspireren door de begrippen 

‘produktieve’ en ‘onproduktieve’ arbeid van 
de klassieke ekonomen. Produktieve arbeid 
had bij Marx twee kenmerken. Het was ar-
beid in dienst van de private sektor en tege-
lijkertijd arbeid die, zoals dat heet, meer-
waarde voortbrengt. Vertaald naar de huidi-
ge tijd: arbeid die, globaal genomen, georga-
niseerd wordt door de Industriebond, Voe-
dingsbond, Bouwen Houtbond, Druk en 
Papier en voor een belangrijk deel door de 
Vervoersbond. ‘Produktief’ heeft niets te 
maken met ‘noodzakelijk’ of ‘nuttig’. De 
arbeid van een verpleegkundige in een zie-
kenhuis zou, ook vanuit de logika van het 
kapitaal gezien, zeer wel noodzakelijker 
kunnen zijn - ofschoon niet produktief - dan 
de produktieve arbeid van een werknemer 
die plastic rugkrabbertjes produceert. Amb-
tenaren, verplegend en onderwijzend perso-
neel, om enige voorbeelden te geven, vol-
doen niet aan de omschrijving van pro-
duktieve arbeid a la Marx. Maar ze schep-
pen wel voortdurend de voorwaarden die de 
produktiviteit van de produktieve arbeid 
bevorderen. Een verpleger bijvoorbeeld door 
zijn bijdrage aan het herstel van een werkne-
mer of een lerares door haar bijdrage aan 
een verhoging van de kwaliteit van de ar-
beid. Het betreft de werknemers die min of 
meer door de AbvaKabo georganiseerd wor-
den.*) Zij verkrijgen hun inkomen niet via de 
markt. Hun arbeid wordt betaald uit geld dat 
elders is afgetapt. Aftappunten zijn - de indi-
rekte belastingen buiten beschouwing la-
tend - bedrijven (vennootschapsbelasting) en 
werknemers in de private sektor (loon-/ 
inkomstenbelasting). 
Ambtenaren betalen uiteraard ook belasting, 
maar deze blijft als het ware cirkelen binnen 
de publieke sektor. Het geld waarmee de 
leden van de AbvaKabo betaald worden, is 
de schatkist niet binnengekomen via het 
marktmechanisme of de logika van het kapi-
taal, maar is afgetapt op grond van voor-
schriften (belastingwetten). Logies dat als de 
overheid, vanwege een koppeling, meer gaat 
aftappen, de aftappunten (waaronder ook 
de werknemers georganiseerd in bijvoor-
beeld de Industriebond) gaan sputteren. 
Wellicht wordt dat bij bewuste werknemers 
in de private sektor wat afgeremd door ge-
voelens van solidariteit, maar toch ... De 
uiteindelijke bron van het in de publieke 
sektor verdiende inkomen wordt nu een-
maal gevormd door een aanslag op de priva-
te sektor (winsten en lonen). 
 
Precaire positie 
De positie van de uitkeringsgerechtigden in 
het ekonomies gebeuren is precair. In princi-
pe is hun recht op inkomen gebaseerd op 
mede door henzelf betaalde premies, waar-
mee fondsen zijn gevormd. Het probleem is 
echter dat er geen direkt verband zichtbaar 
is tussen het vullen vàn en onttrekken áán 
de fondsen. Immers, als men van de fond-
sen gebruik moet maken, houdt het netto 
vullen op. Je krijgt dan, oppervlakkig gezien, 
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de oneigenlijke voorstelling van zaken dat de 
één moet zorgen voor het vullen, terwijl de 
ander ervan mag profiteren. Dat degenen 
die er nu gebruik van maken, in het verleden 
bijgedragen hebben aan de totstandkoming 
van de fondsen, is veelal in de vergetelheid 
weggezakt. Daarbij komt dat, als het goed 
gaat met de ekonomie, de fondsen ruimer 
gevuld worden en er minder aan onttrokken 
wordt, terwijl juist dan een zwaarder beslag 
op de fondsen minder in het oog zou sprin-
gen. En als het slecht gaat, wordt het vullen 
minder en wordt er meer aan de fondsen 
onttrokken. En dat komt dan wèl in de pictu-
re. 
Overigens kunnen de fondsen best tegen 
een stootje. De vermogenspositie van de 
sociale verzekeringsfondsen is aan een 
veiligheidsnorm onderworpen. Voor 1989 
was deze 14,9 miljard gulden. In werkelijk-
heid bedroeg het vermogen 22,9 miljard 
gulden. Alle fondsen zaten boven de norm, 
behoudens de AAW/ WAO. Op dit laatste 
kom ik zo terug. Ze kunnen dus wel wat 
hebben. Maar vaak gaat het er niet zozeer 
om hoe de feitelijke situatie is, alswel om 
datgene wat zich in ‘das gesundene Volk-
sempfinden’ heeft vastgezet. 
En daarin is de uitkering een gift. Voeg daar-
bij dat sommige uitkeringen - en dat moet 
ook eerlijk erkend worden -gevoelig zijn voor 
oneigenlijk gebruik. Zo doet zich momenteel 

het probleem voor (ik zou daar nog op terug-
komen) dat de WAO gedeeltelijk gaat funge-
ren als een verkapte werkloosheidsverzeke-
ring. Ze omvat, blijkens recente cijfers, zo’n 
800.000 oud-werknemers en de verwach-
ting is dat dit aantal naar de 1 miljoen zal 
groeien. 
Dat de vermogenspositie van de WAO onder 
de norm blijft, is derhalve verklaarbaar. 
Dit oneigenlijk gebruik zal ‘das gesundene 
Volksempfinden’ eveneens gretig in zich 
opslaan, en daarmee het vooroordeel van 
‘het zijn profiteurs’ voeden. 
En tenslotte komt daar nog bij dat de uitke-
ringsgerechtigden geen organisatie hebben 
die gegrondvest is op een machtsbasis als 
die van een vakbond, omdat ze niet meer 
aan het ekonomies verkeer deelnemen, 
behoudens als konsumenten. Ziedaar de 
positie van de uitkeringsgerechtigde. Tegen 
die achtergrond staat de koppeling van hùn 
uitkeringen. 
Ook de effekten van déze koppeling zullen in 
de berekening van het Centraal Plan Bureau 
meegenomen worden. En ook deze koppe-
ling zal als argument in stelling worden ge-
bracht tegen de looneisen van de werkne-
mers in de private sektor met het oogmerk 
die te matigen. Dat zal nog meer inzicht, 
bewustzijn en gevoelens van solidariteit 
vragen van de leden van de Industriebond, 
Voedingsbond, Bouw- en Houtbond enzo-
voort dan bij de koppeling van de ambtena-

rensalarissen. En anders ontstaat er tram-
melant binnen de vakbeweging. 
Ziedaar de reden van de kwetsbaarheid 
van de koppeling. Ze vraagt om een hoog 
bewustzijn en solidariteit. En kom daar nog 
maar eens om in de verloedering van het 
hedendaagse ‘ik’- tijdperk. 
 
Ik ben benieuwd of dit signaal van Lubbers 
III zóveel om het lijf zal krijgen dat er spra-
ke is van een doorzettende dooi, dan wel 
dat Lubbers III met de koppeling de bon-
den van werknemers in de private sektor, 
ambtenarenbonden en uitkeringsgerech-
tigden tegen elkaar uitspeelt. 
 
Wim Boerboom 
(medewerker Katholieke Universiteit Bra-
bant) 
 
*) Volgens de hiervoor gegeven omschrijving 

vallen onder nlet-produktleve arbeid ook 

werknemers die hun brood verdienen In de 

handel, administratief personeel enzovoort. 

Ofschoon deel uitmakend van de private 

profit-sektor, produceren zij niets, dus ook 

geen meerwaarde. Terwllle van de eenvoud Is 

deze arbeid bulten beschouwing gelaten. 

 

Cijfers In dit artikel zijn ontleend aan Macro 

Economische Verkenningen 1990. 
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