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1 
De onderstaande tabel bevat gegevens over de particuliere consumptie, 

de overheidsconsumptie en de collectieve lasten in procenten van het 
bruto nationaal inkomen. Uit deze tabel blijkt dat in Nederland de hoogste 
collectieve druk bestaat. Het niveau van de particuliere consumptie wijkt 
niet sterk af van het EG-gemiddelde. 

Consumptieve bestedingen en collectieve lasten van de nationale overheid in 
procenten van het bruto nationaal inkomen 1981' 

Partic. Overheids- Totale Collect. 
consumptie cons. cons. lasten 

West-Duitsland 56,3 20,4 76,7 44,6 
Frankri jk 65,1 16,2 81,3 46,1 
Groot-Brittannié 61,5 22,1 83,6 43,4 
Italië 61,6 18,9 80,5 38,7 
België 65,8 18,8 84,6 44,0 
Griekenland 65,1 18,1 83,2 30,4 
Denemarken 55,1 27,9 83,0 51,2 
Nederland 60,5 17,8 78,3 55,9 

' Voor de ontbrekende landen waren geen 
cijfers beschikbaar. 

Bron: OESO, Economie Out look, nr. 34, 
december 1983. 

2 en 3 
De achteruitgang van het reëel besteedbaar inkomen van een modale 

werknemer in het bedrijfsleven werd ten tijde van de indiening van de 
begroting geraamd op -3 a -3,5% in 1983 en 0% in 1984 (exclusief inciden-
teel: -3,5 è -4 en -0,5). 

De ontwikkeling van het reëel beschikbaar inkomen van werknemers in 
de collectieve sector bleef in beide jaren hierbij ten achter. In 1984 gold dit 
ook voor de verschillende categorieën uitkeringsgerechtigden. Verklaring 
voor deze discrepantie vormen de specifieke inkomensmaatregelen welke 
voor deze categorieën zijn getroffen. 

Genoemde cijfers geven slechts gedeeltelijk informatie omtrent de 
macro-ontwikkeling van het gemiddelde huishoudinkomen. Voor informatie 
over de gemiddelde ontwikkeling van het reële beschikbare huishoudinko-
men is bij voorbeeld ook de toename van het aantal inkomens per huishou-
den relevant. 
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4 
De Economie Outlook van juli 1983 die als bron werd gebruikt voor de 

tekst van de memorie van toelichting is in december gevolgd door een 
Outlook waarin de voorzichtig optimistische verwachtingen voor 1983 en 
1984 werden bevestigd. Ook voor Nederland geldt dat in 1983 de gunstige 
gevolgen van het conjuncturele herstel merkbaar zijn. Vooral de consump-
tieve bestedingen hebben zich gunstiger ontwikkeld dan aanvankelijk werd 
verondersteld. Deze feitelijke ontwikkeling in 1983 is mede het gevolg van 
het besluit van het kabinet in de Miljoenennota om, nadat een zekere 
verlaging van het tekort was zeker gesteld, tevens lastenverlichtende maat-
regelen te treffen. Dit heeft de binnenlandse bestedingen ondersteund. 

5 
Koopkrachtontwikkeling vanaf 1980 t/m 1984, werknemers bedrijven exclusief 
incidenteel 

1980 1981 1982 1983 19842 1980/1984' 

Min. loon' - 1 - 2 , 5 a - 3 - 2 a - 2 , 5 - 2 , 5 a - 3 - 2 , 5 è - 3 - 1 2 
Min. + - 1 a - 1 , 5 - 2 - 1 . 5 - 2 , 5 è - 3 - 1 - 8 ,5a-9 
Modaal - 2 - 3 , 5 - 2 a - 2 , 5 - 3 , 5 - 0 , 5 - 1 2 a - 1 2 , 5 
2x modaal - 3 - 3 , 5 a - 4 - 3 a - 3 , 5 - 5 a - 5 , 5 - 0 , 5 - 1 6 , 5 a - 1 7 
4x modaal - 3 a - 3 , 5 - 4 , 5 a - 5 - 3 a - 3 , 5 0 - 2 a - 2 , 5 - 1 4 

1 Exclusief echte minima toeslagen. 
2 Macro-economische uitgangspunten 
voor 1984 cf. MEV 1984, met uit-
zondering van de generieke inkomens-
maatregel; deze bedraagt —3% in plaats 
van —3,5% voor het minimumloon. 

6 
In opdracht van het ministerie voert het Instituut voor Toegepaste 

Sociologie in Nijmegen een onderzoeksproject uit naar de leefsituatie van 
bijstandsontvangers. Een aantal vooronderzoeken is afgerond; het hoofd-
onderzoek is nog in uitvoering. 

Gezien het karakter van een vooronderzoek zijn de op dit moment ter 
beschikking staande resultaten nog tentatief en kunnen daaraan slechts 
met grote voorzichtigheid bevindingen worden verbonden. Met dit voorbe-
houd lijken de belangrijkste gegevens uit het onderzoek waarover is 
gerapporteerd in de publikatie «Bijstandscliënten, hun levensomstandighe-
den en ervaringen» te zijn dat bijstandsontvangers zich na enige tijd aan de 
situatie van bestedingsmogelijkheden op het niveau van het sociaal 
minimum weten aan te passen en dat de hoofden van éénoudergezinnen 
met een bijstandsuitkering ruimere bestedingsmogelijkheden hebben dan 
bijstandsontvangende echtparen. In hoeverre deze conclusies terecht aan 
dit onderzoek verbonden zijn, zal blijken uit het hoofdonderzoek. 

7 
In het kader van het programma van de Commissie Onderzoek Sociale 

Zekerheid wordt momenteel door het Instituut voor Sociaal Beleidsonder-
zoek in Den Haag een literatuurstudie verricht naar de mogelijkheden van 
verschillende vormen van budgetonderzoek. De resultaten daarvan worden 
zeer binnenkort verwacht. 

Uit een intern verrichte studie is gebleken dat onderzoek naar bestedingen 
niet kan leiden tot een antwoord op de vraag naar de toereikendheid van 
een bepaald inkomen. Het zou wel een bruikbaar hulpmiddel kunnen zijn 
voor een nader inzicht in de feitelijke bestedingsmogelijkheden van 
bepaalde inkomensgroepen. Of deze conclusie gewettigd is, zal mogelijk 
blijken uit het genoemde COSZ-onderzoek. De resultaten daarvan kunnen 
mogelijk ook worden gebruikt voor onder andere de nadere invulling van 
de opdracht die de Rijksuniversiteit Leiden is gegeven voor de analyse van 
de medio september vorig jaar in de zogeheten GPD-bladen gepubliceerde 
inkomensenquête. 
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8 
Bij brief van 28 september 1983 zijn alle landen, waarmede Nederland 

een bilateraal verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten, ervan op de 
hoogte gesteld dat Nederland voornemens is de bepalingen ten aanzien 
van het recht op kinderbijslag in de respectieve verdragen aan te passen op 
zodanige wijze dat invoering van het woonlandbeginsel met betrekking tot 
de hoogte van de kinderbijslaguitkering wordt bereikt. De verdragspartners 
zijn uitgenodigd hierover met Nederland besprekingen te voeren. 

In deze brief is voorgesteld als uitgangspunt voor elk gesprek te nemen 
de hoogte van de kinderbijslaguitkeringen krachtens de nationale wettelijke 
regeling van de respectieve landen en/of de kosten van levensonderhoud 
ten behoeve van kinderen in die landen. 

De hoogte van de kinderbijslaguitkeringen krachtens de nationale 
wettelijke regeling kan als een indicatie voor de kosten van onderhoud en 
opvoeding dienen. Indien wordt gesproken over de kosten van levensonder-
houd van kinderen in een land ga ik ervan uit dat het betrokken land 
daarover de relevante informatie zal verschaffen. 

9 
Een geïndexeerd maatschappelijk budget is naar mijn opvatting geen 

reëel alternatief om de hoogte van het sociaal minimum vast te stellen op 
grond van de volgende overwegingen. 

De feitelijke bestedingen van mensen met een minimuminkomen, ook als 
dit op grond van een budget is vastgesteld, zullen zozeer onderling uiteen-
lopen en verschillen van datgene wat bij dit budget wordt verondersteld 
dat daarmee de ratio van de budgetbenadering ernstig wordt ondergraven. 

Een eenmaal vastgesteld budget zou, ongewild, een normatief karakter 
krijgen in die zin dat bestedingen die van dit budget afwijken als niet 
passend zullen worden beoordeeld. Hierdoor wordt de vrijheid om binnen 
de gegeven ruimte de bestedingen zelf te kiezen in diskrediet gebracht. 

De volledige invulling van een dergelijk budget is nauwelijks uitvoerbaar. 
Zo'n budget zou daarom een min of meer globaal karakter krijgen wat aan 
de feitelijke opzet ervan afbreuk zou doen. Bovendien zal het zeer moeilijk 
zijn het juiste midden te vinden tussen enerzijds een minimalistische 
benadering, die het sociaal minimum naar beneden brengt, en anderzijds 
een budget van wenselijk te achten bestedingen zonder dat daarin de 
noodzaaktot het maken van keuzes is verdisconteerd. Van zo'n gemaximeerd 
budget zou een onterechte impuls tot verhoging van het sociaal minimum 
uitgaan. 

10 
Ter adstructie van deze vraag wordt gewezen op het feit dat in de 

maatschappelijke en politieke discussies meer en meer gesproken wordt 
over verschillende toeslagen, gezinstoeslagen, koopkrachttoeslagen, extra 
toeslagen per kind in uiteenlopende situaties. Ongetwijfeld schuilt in een 
ontwikkeling in die richting het gesignaleerde gevaar. Wat betreft een 
gezinstoeslagenregeling als voorgesteld in de adviesaanvraag aan de 
Sociaal-Economische Raad en de Emancipatieraad van 25 mei 1983 over de 
herziening van het stelsel van sociale zekerheid (Gedrukte stukken 17475, 
nr. 6) is dat gevaar evenwel nauwelijks aanwezig. Het gaat daarbij de facto 
immers vooral om het onderbrengen van al bestaande gelijksoortige 
regelingen (de minimumdagloonregelingen van WW en WWV en de 
toeslagenregeling van de AAW) in een ander wettelijk kader. De doorzich-
tigheid van de Nederlandse sociale wetgeving zou daarmee naar mijn 
mening juist worden bevorderd. Een meer gecompliceerde uitvoering zou 
dit ook niet opleveren, als wordt uitgegaan van de voor de hand liggende 
gedachte dat de uitkering en de toeslag op de uitkering door hetzelfde 
orgaan in één bedrag zouden moeten worden uitbetaald. 

11 
Vanuit een oogpunt van eenvoud zou er veel te zeggen zijn voor een 

systematiek, die toelaat dat de uitvoerders van de sociale zekerheidsrege-
lingen wat betreft de draagkrachtmeting zoveel mogelijk of zelfs geheel 
afgaan op reeds door de fiscus met zijn instrumenten verzamelde gegevens. 
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De vraag, op welke gezinstoeslag een uitkeringsgerechtigde aanspraak kan 
maken, zou bij voorbeeld beantwoord kunnen worden met behulp van de 
indeling in de fiscale categorieën alleenverdiener, bijna-alleenverdiener of 
tweeverdiener, én de fiscale gegevens over het inkomen van de betrokkene 
zelf. Een zelfde gedragslijn zou evenwel niet kunnen worden gevolgd ten 
aanzien van de bijstand, omdat voor de hoogte van de bijstand in beginsel 
elke gulden inkomen in een leefeenheid van belang is. Daar kan dus niet 
worden afgegaan op de fiscale categorieën, die een meer globaal karakter 
hebben. Dit zou pleiten tegen het onderbrengen van op de minimumbe-
hoefte-systeem gebaseerde regelingen in één traject. 

Bij de beoordeling van de bruikbaarheid van fiscale instrumenten voor 
de meting van de draagkracht ten behoeve van de sociale zekerheid dient 
voorts niet uit het oog te worden verloren, dat de huidige tweeverdieners-
wetgeving op zich een fase is in een proces en dus een tijdelijke zaak. Hoe 
een en ander in de eindsituatie zal uitvallen, valt op dit moment niet te 
voorzien. 

Een praktisch, maar daarom niet minder zwaarwegend bezwaar tegen 
het in de sociale zekerheid gebruik maken van het fiscale instrumentarium 
is, dat defiscale meting doorgaans eerst ruim na afloop van het belastingjaar 
definitieve resultaten oplevert. Het kan natuurlijk niet zo zijn, dat de uitke-
ringsgerechtigden daar op zouden moeten wachten. 

12 
Zodra het advies van de Sociaal- Economische Raad ontvangen is, zal de 

ambtelijke voorbereiding van de desbetreffende wetsontwerpen worden 
voortgezet. Naar verwachting zullen deze in het vergaderjaar 1984-1985 
kunnen worden ingediend bij de Staten-Generaal. 

13 
Neen. Zoals bekend hebben de huidige voornemens tot stelselherziening 

betrekking op de uitkeringsregelingen bij werkloosheid en bij arbeids-
ongeschiktheid, alsmede op de wijze waarop de bijstand op die regelingen 
aansluit. Bij de uitvoering van deze regelingen is de Sociale Verzekeringsbank 
niet betrokken. 

14 
Naar onlangs is gebleken, zal verder onderzoek naar de veelomvattende 

problematiek waartoe de verwachte demografische ontwikkeling leidt, 
noodzakelijk zijn. Daarbij zullen - zoals het zich thans laat aanzien - ook 
financieringssystemen worden betrokken waarbij reservevorming een rol 
speelt. In een brief die tijdens de behandeling van de begroting van dit 
departement in de Tweede Kamer is toegezegd, zal hierop nader worden 
ingegaan. 

Wat betreft het in de vraag genoemde opbouwsysteem kan voorts 
worden opgemerkt dat daarvan reeds in de huidige AOW sprake is, waar 
het verwerving van rechten op ouderdomspensioen betreft. 

15 
Neen. Door andere vormen van financiering (waarbij in meer of mindere 

mate reservevorming wordt toegepast) wordt weliswaar een andere 
spreiding van de lasten in de tijd bereikt, maar noch de totale last over een 
bepaalde periode, noch het totale beslag dat een bepaalde hoogte van de 
AOW-uitkeringen over een langere periode op de nationale middelen legt, 
verandert. 

16 
In de passage waarop in deze vraag wordt gedoeld, worden enkele 

hoofdlijnen van de adviesaanvraag overde stelselherziening kort aangeduid. 
De vraag staat ter discussie of ook bij medische arbeidsongeschiktheid het 
recht op een uitkering, gerelateerd aan het verdiende loon, in duur zou 
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moeten worden beperkt. Ook in de adviesaanvraag wordt die vraag 
opgeworpen. Uitdrukkelijk wordt daar gesteld, dat voorstellen om de 
uitkeringsregelingen bij arbeidsongeschiktheid in deze zin te wijzigen, in 
deze kabinetsperiode niet kunnen worden verwacht. Geredeneerd vanuit 
de doelstelling van de loondervingsregelingen, zijn er overigens wel goede 
argumenten om te streven naar minder sterk uiteenlopende uitkeringsregi-
mes voor werklozen en voor (medisch) arbeidsongeschikten. Deze gedachte 
is echter nog onvoldoende in de maatschappelijke en politieke discussie 
beleefd en doordacht. Nadere discussie en afweging zijn noodzakelijk. 

17 
Binnen de EG bestaat een grote diversiteit aan sociale zekerheidsstelsels. 

De verschillen tussen de stelsels zijn zo groot, dat pogingen om in de EG 
tot harmonisatie van de sociale zekerheidsstelsels te komen tot op heden 
niet succesvol zijn geweest. De kansen daartoe zijn, gelet op het huidige 
tijdsgewricht bepaald niet verbeterd. Een Nederlands initiatief lijkt daarom 
niet zin vol, te meer daar ook de Europese Commissie, die zoals bekend 
binnen de EG het exclusieve recht heeft voor het doen van voorstellen met 
betrekking tot de communicataire wetgeving, thans geen voorstander is 
van harmonisatie van de sociale zekerheidsstelsels. 

Als randvoorwaarde bij harmonisatie van nationale wettelijke regelingen 
heeft Nederland de verplichtingen, die het op zich heeft genomen krachtens 
overeenkomsten in het kader van de EG, de ILO en de Raad van Europa, in 
achtte nemen. 

18 
Het verdient aanbeveling een goed onderscheid te maken tussen hetgeen 

geregeld wordt in het kader van het (wettelijk) sociale zekerheidsstelsel en 
hetgeen in aanvulling daarop (bovenwettelijk) geregeld wordt in overeen-
komsten tussen werkgevers en werknemers in het kader van de arbeids-
voorwaarden. In de adviesaanvraag aan de SER is ervoor gepleit de 
ambtenaren onder het sociale zekerheidsstelsel te brengen omdat het 
daarbij gaat om algemene voorzieningen en er geen reden is het over-
heidspersoneel hiervan uitte zonderen. Hiertoe is geen pakketvergelijking 
vereist. Naast de in het wettelijk kader geregelde algemene voorzieningen 
kunnen werkgevers en werknemers - ook in de overheidssector - in 
principe verdergaande aanvullende voorzieningen treffen. Pakketvergelijking 
is met name van belang voor het beoordelen van de totale materiële 
aanspraken (wettelijke en bovenwettelijke). 

19 
Het besluit van het bestuur van het Algemeen Arbeidsongeschiktheids-

fonds is genomen op grond van de bevoegdheid die dit bestuur heeft op 
grond van het bepaalde in artikel 2, tweede lid, onder d, van het Koninklijk 
besluit van 14 augustus 1976, Stb. 434 (Voorzieningen-algemene maatregel 
van bestuur). 

De problematiek rond de aanspraken op voorzieningen van de in Nederland 
wonende echtgenotes van grensarbeiders is al eerder onderkend. De 
problemen zijn verderstrekkend dan die van gewezen verzekerden, waarop 
het besluit van het bestuur van het AAF voor bijzondere gevallen betrekking 
heeft. Aan de Sociale Verzekeringsraad is daarom advies gevraagd over 
deze kwestie. Een en ander wordt door de raad bezien bij de opstelling van 
zijn advies inzake de herziening van het Koninklijk besluit van 19 oktober 
1976, Stb. 557 (uitbreiding en beperking kring der verzekerden). 

20 
Het kabinet heeft geen hooggespannen verwachtingen van meer gerichte 

stimulerende maatregelen, vooral als dit de vorm krijgt van het achterwege 
laten van ombuigingen of tijdelijke maatregelen ter stimulering van de 
werkgelegenheid. Deze maatregelen vormen geen duurzaam alternatief 
voor het huidige op structureel herstel van de marktsector gerichte kabi-
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netsbeleid. Doordat in de afgelopen jaren de sanering van de overheidsfi-
nanciën steeds is uitgesteld, bestaat nu vrijwel geen ruimte meer voor 
stimulerend beleid via de uitgavenkant. Via de ontvangstenkant zijn echter 
wel mogelijkheden aanwezig. De ruimte als gevolg van de ombuigingen 
kan immers via lastenverlichting ten goede komen aan de economie. Zo is 
voor 1984 besloten tot lastenverlichting in de premiesfeer nadat enige 
verlaging van het tekort was zeker gesteld. Deze lastenverlichting heeft een 
gunstige invloed gehad op de ontwikkeling van de binnenlandse bestedin-
gen, terwijl ook het proces van arbeidsduurverkorting werd vergemakkelijkt. 

21 
In de periode tot 1990 zal zich nog een aanzienlijke stijging van het 

arbeidsaanbod voordoen. Deze verwachte ontwikkeling vloeit grotendeels 
voort uit demografische factoren en voor een aanzienlijk kleiner deel uit 
een stijging van de beroepsparticipatie van gehuwde vrouwen. Een 
aanzienlijke arbeidsduurverkorting heeft langs verschillende kanten invloed 
op het (potentieel) arbeidsaanbod. 

Herverdeling van werk zal - indien aan de vereiste randvoorwaarden 
wordt voldaan - een gunstige invloed op de werkloosheid kunnen hebben. 
Het werklozenbestand zal daarvoor afnemen, vergeleken met een situatie 
zonder herverdeling van werk. Dit geldt zowel de geregistreerde als de 
ongeregistreerde (verborgen) werkloosheid. Het is echter, gezien het in 
internationaal opzicht nog lage gemiddelde deelnamepercentage van 
gehuwde vrouwen in Nederland, niet te verwachten dat binnen afzienbare 
tijd de arbeidsparticipatie van vrouwen op gelijke hoogte zal komen als die 
van mannen. Wel ligt een aanzienlijke gelijkere verdeling over vrouwen en 
mannen voor de hand, hetgeen in concreto een stijging van het arbeids-
aanbod van gehuwde èn ongehuwde vrouwen betekent, boven wat reeds 
op demografische gronden te voorspellen is. Dit is een element dat in elke 
oplossing die voor het probleem van de te schaarse betaalde arbeid wordt 
onderzocht, nadrukkelijk aanwezig moet zijn, wil deze oplossing niet aan 
realiteitszin inboeten. 

Voor de vraag in hoeverre en op welke termijn het verdelingsprobleem in 
zijn totaliteit oplosbaar is, zijn, behalve het daarop uitdrukkelijk gerichte 
regeringsbeleid, vooral de bereidheid van sociale partners om hieraan mee 
te werken, alsmede externe factoren bepalend. 

22 
Zoals ook vermeld in de (bijgaande)«Schoolverlatersbrief 1984» blijkt de 

doorstroming van schoolverlaters van m.a.v.o., I.b.o. en h.b.o. relatief 
minder gunstig te zijn dan de doorstroming van schoolverlaters van andere 
schoolsoorten. De slechte doorstroming van l.b.o.-schoolverlaters kan 
grotendeels teruggevoerd worden op de blijvende problematische positie 
van gediplomeerden van het lager huishoud" en nijverheidsonderwijs. 

Het feit dat de situatie in de BRD gunstiger lijkt te zijn hangt samen met 
het van Nederland afwijkende opleidingssysteem aldaar. Het merendeel 
van de schoolverlaters (± 70%) verlaat na 9 jaren het dagonderwijs om de 
opleiding te vervolgen in het z.g. duale systeem, waarmee de resterende 
leerplicht van drie jaar vervuld wordt. De jongeren die aldus een opleidings-
plaats verwerven, worden tot de beroepsbevolking gerekend. Lukt het 
echter niet een opleidingsplaats te verwerven, dan dient men terug te 
keren naar het volledig dagonderwijs ten einde aan de leerplicht te voldoen. 
Deze jongeren worden niet als werkloos beschouwd. Het moge duidelijk 
zijn dat door deze oorzaken de officiële jeugdwerkloosheid in de BRD 
aanzienlijk gunstiger oogt. 

Met betrekking tot de ontwikkeling van nieuw beleid ter bestrijding van 
de (langdurige) jeugdwerkloosheid wordt verwezen naar het antwoord op 
de vragen 37 en 38. 

Wat de vakopleiding (van l.b.o.-gediplomeerden) aangaat wijs ik op het 
volgende. 
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Door middel van de Bijdrageregeling Vakopleiding Jeugdigen (BVJ) 
wordt een stimuleringsbeleid gevoerd dat er op gericht is het aantal 
opleidingsplaatsen in het leerlingenwezen te maximaliseren. Mede dank zij 
de BVJ is in cursusjaar 1983-1984 een halt toegeroepen aan de voortdurende 
afbraak van het aantal opleidingsplaatsen in het bedrijfsleven. Gelet op de 
overeenstemming tussen de sociale partners over het belang van vergroting 
van de vakopleidingscapaciteit meen ik voor cursusjaar 1984-1985 op een 
toename van de instroom in het leerlingwezen te mogen rekenen. 

23 
Het kabinet heeft niet het voornemen een indicatief meerjarenplan voor 

arbeidsduurverkorting op te stellen. Wel dient naar het oordeel van het 
kabinet het streven van sociale partners en overheid gericht te zijn op 
voortgaande arbeidsduurverkorting in 1986/1987. 

Het opleggen van een bepaald tempo van arbeidsduurverkorting acht het 
kabinet niet wenselijk. De resultaten, die tot nu toe zijn bereikt, in decentrale 
onderhandelingen op basis van het stichtingsakkoord zijn bevredigend. 

Het kabinet is in zijn overleg met de Stichting van de Arbeid op 16 mei j l . 
bevestigd in zijn verwachting dat hernieuwde onderhandelingen zullen 
leiden tot een voortzetting van dit proces van arbeidsduurverkorting. In 
overleg met de sociale partners zal het kabinet nagaan op welke wijze dit 
proces gestimuleerd kan worden. 

24 
Het rapport is openbaar. Het is ter kennisneming bijgevoegd.1 Het 

rapport beoogt een technische analyse te geven van diverse aspecten die 
de werkgelegenheid positief dan wel negatief zouden kunnen beïnvloeden. 
De analyse is van nut geweest voor de beleidsvoorbereiding. Zo blijkt uit 
de analyse het belang van randvoorwaarden, zoals een min of meer 
evenredige loonmatiging en tenminste handhaving van de bedrijfstijd, 
zoals verwoord in de Werkgelegenheidsnota 1983-1984. 

25 en 26 
Doorvoering van een 32-urige werkweek zal ertoe leiden dat er binnen 

een huishouden in een toenemend aantal gevallen sprake zal zijn van 
meerdere looninkomens, die te zamen in het algemeen boven het sociaal 
minimum uit zullen komen. 

De situatie dat er binnen een huishouden slechts één looninkomen wordt 
verdiend dat onder het dan geldende sociaal minimum ligt, zal slechts in 
beperkte mate voorkomen. De kans dat wij in een van 's rijkswege gefinan-
cierde toeslagenmaatschappij terechtkomen is dan ook gering. In dat licht 
bezien is er dan ook geen sprake van een strijdigheid met de gedachte van 
een terughoudende rol van de overheid bij de primaire inkomensvorming. 

27 
Een van de wegen waarlangs het kabinet herstel van werkgelegenheid 

wil bevorderen is die van herstel van winstgevendheid van het bedrijfsleven. 
De daarvoor noodzakelijke inkomensmatiging was in het regeerakkoord 
opgenomen en is door het stichtingsakkoord en de uitwerking daarvan 
door de c.a.o.-partijen ook daadwerkelijk gerealiseerd. In de meeste gevallen 
nam de inkomensmatiging de vorm aan van het inleveren van de prijscom-
pensaties voor arbeidsduurverkorting. Naar de mate waarin herbezetting 
van de door de arbeidsduurverkorting vrijvallende arbeidsuren plaatsvindt 
dan wel arbeidsplaatsen blijven behouden draagt deze inkomensmatiging 
meer het karakter van matiging voor herverdeling van werk dan wel van 
matiging voor rendementsherstel. 

Het stichtingsakkoord voorziet overigens in beide doelstellingen. In het 
geval van evenredige looninlevering en onvolledige herbezetting is het 

' Nedergeiegd ter griffie, ter inzage voor de geenszins zeker dat vraaguitval optreedt. De daling van de produktiekosten 
leden. die daarbij optreedt, maakt immers een verbetering van de rendements- en 
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internationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven mogelijk, waardoor 
de investeringen en de export kunnen toenemen. Prof. Kolnaar doelt op 
een situatie waarin zelfs bij volledige herbezetting vraaguitval optreedt, 
omdat de inkomensmatiging voor arbeidsduurverkorting doorwerkt naar 
de uitkeringsgerechtigden, met het gevolg dat de loon- en uitkeringssom 
afneemt. Maar ook in dit geval is vraaguitval nog geenszins zeker. Indien 
de verlaging van de uitkeringssom wordt benut voor het verlagen van de 
sociale zekerheidspremies behoeft geen bestedingsuitval plaats te vinden. 
In dit verband kan erop gewezen worden dat het kabinet de ombuigingen 
in 1984 voor een flink deel benut voor het verlagen van de collectieve 
lastendruk. 

Alhoewel de zorg van velen voor de bestedingsontwikkeling begrijpelijk 
is, na de gebeurtenissen vanaf 1980, lijkt deze in het licht van de huidige 
ontwikkelingen wat minder urgent. Zo is de bestedingsontwikkeling in 1983 
gunstiger geweest dan aanvankelijk werd verwacht. Indicatief hiervoor zijn 
de verwachtingen met betrekking tot het verloop van de particuliere 
consumptie: werd in de MEV 1984 nog een daling met 1,5% geraamd, 
blijkens het laatste kwartaalbericht van De Nederlandsche Bank is een 
stabilisering daarvan in 1983 niet onaannemelijk te achten. 

Nu het economisch herstel blijkens de ontwikkelingen in het laatste 
kwartaal van 1983 aan kracht lijkt te winnen, kan mogelijk blijken dat ook 
onze verwachtingen ten aanzien van 1984 te somber waren. 

28 
De voorgenomen ombuigingen uit hoofde van de stelselherziening en de 

aanwending van de ruimte die daardoor ontstaat, staan in principe los van 
de hier geciteerde opvatting. De ombuigingen in verband met de stelsel-
herziening zijn het gevolg van beperkingen naar duur en niveau van een 
aantal relatief gunstige uitkeringsregelingen. Daarnaast zijn uiteraard 
maatregelen mogelijk die het beroep op de sociale zekerheid verminderen. 
Het proces van herverdeling kan leiden tot een vermindering van dat 
beroep op de sociale zekerheid. Vergeleken met de situatie waarbij herver-
deling achterwege blijft, is dan een lagere premie nodig voor de financiering 
van de uitkeringen. Het inkomensoffer ten behoeve van de herverdeling 
kan (gedeeltelijk) worden gecompenseerd door een lager niveau van de 
premies. Het citaat moet in dit licht worden beoordeeld. 

29 
Neen. Ik blijf het een goede zaak vinden te streven naar een 32-urige 

werkweek in 1990. We moeten echter beseffen dat we nog een lange weg 
te gaan hebben voor we zover zijn. Met het stichtingsakkoord van eind 
1982 is pas een eerste stap op de weg naar herverdeling van arbeid gezet. 
De problemen die in de bedrijven moeten worden overwonnen orn die 
- beperkte - verkorting van de arbeidsduur te realiseren zijn niet gering. 

We staan nu aan de vooravond van onderhandelingen over nieuwe 
ca.o.'s. Naar ik hoop zal daarbij een verdere arbeidsduurverkorting een 
van de hoofdelementen van discussie zijn. Een totale verkorting van de 
arbeidsduur met circa 10% zie ik daarbij als zeer wenselijk. Gelet echter op 
de problemen die bij de eerste tranche van de arbeidsduurverkorting naar 
voren zijn gekomen, mag niet worden verwacht dat een arbeidsduurverkor-
ting in deze omvang op vrij simpele wijze geregeld kan worden. Daarom 
ook acht ik het van groot belang het vizier eerst te richten op deze tweede 
tranche en pas wanneer die zijn beslag heeft gekregen te bezien of en hoe 
we een stap verder, naar een gemiddelde arbeidsduurverkorting van 20% 
in 1990, kunnen maken. 

30 
In het kader van het werkgelegenheidsbeleid hebben in de loop van 1983 

twee programma's nadere inhoud gekregen: het f 1 mld.-programma 
additionele werkgelegenheidsprojecten 1984/1985 en het terugploegexperi-
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ment 1984/1985. Door middel van deze programma's zal een investerings-
volume van ca. f2,1 mld. worden gerealiseerd. 

De financiering vindt op de volgende wijze plaats: 

1 mld. Terugploegexperiment 

Addit ionele overheidsmiddelen 1000 min. ca. 90 min . ' 
Bespaarde uitkeringen — ca. 200 min. 
Bijdrage gemeente, provincie, particulieren 300 min . ca. 500 min. 

1 Van de f 100 min . die is uitgetrokken 
voor het terugploegexperiment moet nog 
f 10 min. verdeeld worden over de 
provincies. Dit onderdeel van het 
programma zal zeer binnenkort 
worden afgerond. 

Met de uitvoering van deze programma's wordt een werkgelegenheid 
gecreëerd van ca. 17 000 arbeidsjaren waarbij gestreefd wordt 70% 
langdurig werkloze bouwvakkers in te zetten. 

BIJLAGE I 

Verdeling van 
de terugploeg-

1 2 3 4 5 6 Verdeling van 
de terugploeg-
experimenten 
over de depar-
tementen 

totaal investe-
rings bedrag 

werkgelegen-
heid in arbeids-
jaren 

bijdrage(n) 
derden en/of 
reguliere be-

additionele 
bijdrage v/h 
rijk (x 1 mlp.) 

kolom 4 u itgesplitst naar experimenten 
over de depar-
tementen 

totaal investe-
rings bedrag 

werkgelegen-
heid in arbeids-
jaren 

bijdrage(n) 
derden en/of 
reguliere be-

additionele 
bijdrage v/h 
rijk (x 1 mlp.) bespaarde uit- beslag op 100 min. 

groting kerings gelden 
(x 1 mln. l 

(x 1 min.! i 

VROM 381,1 3811 228,4 152,7 110,081 42,619 (zie bijlage lal 
WVC 308.64 2484 208,236 100,404 71,102 29,302 (zie bijlage Ib) 
BIZA 10,4 112 6,5 3,9 3,472 0,428 (zie bijlage Ie) 
V & W 44,6 337 21,661 22,939 9,337 13,602 (zie bijlage ld) 
EZ 38,9 290 26,993 11,907 8.43 3,477 (zie bijlage Ie) 
O & W 13 145 9 4 4 — (zie bijlage If) 

Totaal 796,64 7179 500,79 295,85 206,422 89,428 

BIJLAGE la 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

Projecten 1 2 3 4 5 6 7 

totaal nveste- werkgelegen- bijdragel n) additionele kolom 4 uitgesplitst naar kolom 6 
rings bedrag heid in ar- derden en/of bijdrage v/h rings bedrag heid in ar- derden en/of bijdrage v/h 

beidsjaren reguliere be- rijk (x 1 min.! bespaarde uit- beslag op omgerekend 
groting keringsgelden 

(x 1 min.) 
100 min. 
(x 1 min.) 

per arbeids-
jaar (x f 1) 

Stadsvernieuwing 
Groot onderhoud 1670voor-
oorlogse woningen ' 75 750 25 50 21,8 28,2 37 600 
Groot onderhoud 13 400 na-
oorlogse woningen' 300 3000 200 100 87,0 13,0 4 333 

Rioleringsprojecten 
Steendijk/Breu kelen 2,2 22 1,2 1 0,462 0,538 24 500 
Hunzel (L) 0.7 7 0,4 0,3 0,147 0,153 21 900 
Emmen 1 10 0,5 0,5 0,21 0,29 29 000 
Meppel 1 10 0,6 0,4 0,21 0,19 19 000 
Vries (Dr.) 1,2 12 0,7 0,5 0,252 0,248 20 700 

Totaal 381,1 3811 228,4 152,7 110,081 42,619 

' Opmerking: 80% langdurig werklozen 
dienen aan de referte-eis te voldoen. 
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BIJLAGE Ib 

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

Projecten 1 

totaal investe- werkgelegerv 
ringsbedrag heid in ar-

beidsjaren 

bijdrage(n) additionele kolom 4 uitgesplitst naar 
derden en/of bijdrage v/h 
reguliere be- r i jk lx 1 min.) bespaarde uit- beslag op 
groting keringsgelden 100 min. 

(x 1 min.) (x 1 min.) 

kolom 6 

omgerekend 
per arbeids-
jaar (x f 1) 

Monumentenzorg 
Restauratie monumenten in 
particuliere eigendom 
Restauratie grote monumenten 
Onderhoud van monumenten 

Kunsten 
Restauratie «De Vereniging» 
te Nijmegen 
Nieuwbouw Residentieorkest/ 
Ned. Danstheater, Den Haag 
Schouwburg/woningen/winkels 
Rotterdam 
Renovatie concertgebouw 
Haarlem 

Sport 
Nieuwbouw recreatiebad Eindh. 
Renovatie motorcircuit Assen 
Accomodatieverbetering betaald 
voetbal organisaties 
Renovatie/uitbreiding zwembad 
Vlissingen 

Overige projecten 
Schouwburg + bibliotheek Zwolle 
Mult i functioneel centrum Epe 
Bibliotheek Schalkhaar 
Dorpshuis Laag Zuthem 

47 399 28,3 18,7 12,37 6,33 15 900 
36 297 26,6 9,4 9,4 - -
28,5 240 18,5 10 7,5 2,5 10 400 

5,8 45 3.3 2,5 1,395 1,105 24 600 

25,25 200 17,5 7,75' 6.2 1,55 7 750 

61 320 47 14 9,92 4,08 12 750 

2,4 25 1 1,4 0,775 0,625 25 000 

26 295 18 8 8 _ _ 
6,5 40 4 2,5 1,24 1,26 31 500 

50 500 30 20 10,5 9,5 19 000 

4,6 23 3,6 1 0,713 0,287 13 400 

12,15 79 7,75 4,4 2,5 1,9 24 000 
2,84 15 2,286 0,554 0,465 0,089 6 000 
0,2 3 0,1 0,1 0,063 0,037 12 300 
0,4 3 0,3 0,1 0,061 0,039 13 400 

Totaal 308,64 2484 208,236 100,404 71,102 29,302 

' Indien een WIR-premie op dit project 
wordt verkregen wordt dit in mindering 
gebracht op de additionele overheids-
bijdrage van 7,75 min. 

BIJLAGE Ie 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 

Projecten 1 

totaal investe-
ringsbedrag 

werkgelegen-
heid in ar-
beidsjaren 

bijdrage(n) 
derden en/of 
reguliere be-
groting 

additionele 
bijdrage v/h 
rijk (x 1 min.) bespaarde uit- beslag op 

keringsgelden 100 m in . 
lx 1 min.) (x 1 min.) 

kolom 4 uitgesplitst naar kolom 6 

omgerekend 
per arbeids-
jaar (x f 1) 

Nieuwbouw politiebureaus 
Stein en Landgraaf 10,4 112 6,5 3,9 3,472 0,428 3 821 
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BIJLAGE ld 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Projecten 1 

totaal investe- werkgelegen-
ringsbedrag heid in ar-

beidsjaren 

bijdrage(n) additionele kolom 4 uitgesplitst naar 
derden en/of bijdrage v/h 
reguliere be- ri jk (x 1 min.) bespaarde uit- beslag op 
groting keringsgelden 100 min, 

(x 1 min.) (x 1 min.) 

kolom 6 

omgerekend 
per arbeids-
jaar (x f 1) 

Stedelijke verkeersvoorzieningen 
Westelijke rondweg Bergen op 
Zoom 
Stationsplein Rotterdam 
Stationsweg Groningen 
Kruispunt De Graafweg Delft 
Reconstructie Stationsomge-
ving Helmond 
Oostelijke randweg Langedijk 
Boelenstraat Drachten 
Marathonweg Vlaardingen 
Savelbergstraat Brunssum 
City tangent Oss 

Projecten van waterschappen 
Ommerkanaal Ommen 
Boezemkade verbeteringen 
Waterschap De Oude Veenen 
(Leiderdorp) 
Boezemkade verbeteringen 
Waterschap De Ommedyck 
(Zoetermeer) 
Gemaal Vlotwetering Hoogheem-
raadschap Delfland 
Kadeverbetering Waterschap 
Groot Haarlemmermeer 

3,5 25 1,5 2,0 0,775 1,225 49 000 
2 84 6 6,0 2,604 3,396 40 400 
3,3 22 1,3 2,0 0,682 1,318 59 900 
1,3 10 0,6 0,7 0,310 0,390 39 000 

5 37 2,9 2,1 1,147 0,953 25 800 
3,5 28 1,5 2,0 0,588 1,412 50 430 
1,5 11 0,7 0,8 0,231 0,569 51 700 
2,5 20 1,1 1,4 0,420 0,980 49 000 
2,0 16 0,9 1,1 0,336 0,764 47 750 
1,5 12 0,7 0,8 0,252 0,548 45 700 

0,8 

3,1 20 

0,4 

1,533 

0,4 

1,567 

0,126 

0,620 

0,274 

0,947 

45 600 

47 350 

0,6 10 0,314 0,286 0,210 0,076 7 600 

3,0 28 1,5 1,5 0,868 0,632 22 570 

1,0 8 0,714 0,286 0,168 0,118 14 750 

Totaal 44,6 337 21,661 22,939 9,337 13,602 

BIJLAGE Ie 

Ministerie van Economische Zaken 

Projecten 1 2 3 4 5 6 7 

totaal investe- werkgel egen- bijdrage(n) additionele kolom 4 uitgesplitst naar kolom 6 
rings bedrag heid in ar- derden en/of bijdrage v/h rings bedrag heid in ar- derden en/of bijdrage v/h 

beidsjaren reguliere be- rijk (x 1 min. I bespaarde uit- beslag op omgerekend 
groting keringsgelden 

(x 1 min.) 
100mln . 
(x 1 min.) 

per arbeids-
jaar (x f 1) 

Sluis Arkervaart Nijkerk 10,9 90 8,1 2,8 2,79 0,01 111 
Bedrijfsterrein (aanleg) 
Hilversum 7,6 50 5,1 2,5 1,55 0,95 19 000 
Herinrichting promenade 
Veendam 2,7 30 1,35 1,35 0,93 0,42 14 000 
Herinrichting bedrijfsterrein 
Leiden 8,9 60 7,6 1,3 1,3 - -
Spoorlijn Bergen op Zoom 
(«chloorlijntje») 6,3 50 2,7 3,6 1,55 2,05 41 000 
Jachthaven Grouw 2.5 10 2,143 0,357 0,31 0,047 4 700 

Totaal 38,9 290 26,993 11,907 8,43 3,477 
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BIJLAGE If 

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 

Projecten 1 2 

totaal investe- werkgelegen-
ringsbedrag heid in ar-

beidsjaren 

VerLouwing Universiteits-
bibliotheek Leiden 3 45 
Nieuwbouw Gaubius Instituut 
Leiden 10 100 

Totaal 13 145 

3 4 5 6 7 

bijdrage(n) additionele kolom 4 uitgesplitst naar kolom 6 
derden en/of bijdrage v/h 
reguliere be- rijk (x 1 min.) bespaarde uit- beslag op omgerekend 
groting keringsgelden 100 min. per arbeids-

(x 1 min.) (x 1 min. jaar lx f 1) 

2 1 1 

7 3 3 

9 4 4 
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BIJLAGE II 

Regionale verdeling rijksaandeel terugploegoperatie' 

Gro- Fries- Drenthe Overijssel 
ningen land 

Gelderland 

ISP Twente overig Nijme- overig 
gen 

Utrecht Nrd. Holland Zd. Holland Zee- Nrd. Brabant Limburg 
land 

A'dam ove- R'dam overig Hel- overig PNL overig 
mond 

Lande-
lijk 

co 
- i 
CA 

CD 

3 
CD 

< 
CD 

ca 
03 
CL 
CD 

—\ 
O)' 
O) 

cc 
0 0 
OJ 

I 
co 
00 

o o 
X 
< 
CD 
3 

O 

o 

VROM 
Groot onderhoud voor-
oorlogse woningen2 

Groot onderhoud na-
oorlogse woningen2 

Rioleringsprojecten 

WVC 
Restauratie particuliere 
monumenten 
Restauratie grote 
monumenten 
Onderhoud monumenten2 

Kunsten 
Sport 
Overige projecten 

BIZA 
Politiebureaus 

V & W 
Stedelijke verkeers-
voorzieningen 
Waterschapsprojecten 

EZ 
I nf rastructuu rverster-
kende projecten 

o& w 
Universiteit Leiden 

1,89 

4,52 

1,03 
0,38 

1,2 

2,0 

3,15 

5,83 

1,20 1,06 

0,64 
0,35 

1,2 

0,8 

1,35 0,36 

1.8 

3,82 
1.4 

0,36 

0,35 
0,35 

3,15 

0,4 

4,8 

10,15 

0,70 

2,85 

1,0 

0,20 

4,5 

4,62 1,89 10,83 7,71 0,81 9,33 3,27 50,1 

12,77 5,33 
2,2 

12,26 16,08 2,51 18,6 8,64 
0,3 

100,5 
3,9 

0,31 

0,82 
0,89 

2,5 
2,2 

0,65 

2,8 

2,47 

0,20 
0,61 

5,57 3,95 0,25 

0,64 
0,38 

1,4 
2,5 

2,0 6,0 
0,29 

2,5 

2,1 
3,35 

1,3 

4,0 

0,53 1,95 

2,1 2,8 

3,6 

7,9 

1,1 

18,7 

2,60 2,28 0,60 9,4 
0,58 1,78 2,06 1,93 10 

14 7,75 25.6 
2,95 1,0 12,25 2,2 31,5 

5,1 

7,9 

18,9 
4,0 

11,9 

4,0 

Totaal 13,57 13,39 11,23 24,68 27,56 12,7 38,37 72,37 8,63 51,27 27,89 301,63 

• f * 
cu 

1 Reguliere begroting + 100 min. + terug-
ploegen. 
2 Tentatieve regionale verdeling. 
3 Wegens afrondingsverschillen is de 
totaaltelling horizontaal en verticaal niet 
identiek. 



BIJLAGE III 

Regionale verdeling 

Additionele werkgelegenheidsprojecten 

m 
CD 

3 
CD 

< 
CD 

CD 
O) 
Q -
CD 

C£> 
00 
00 
I 

co 
00 

o o 
X 
< 
CD 
3 

O 

o 

4 ^ 

CU 

Uitvoerend Ministerie Gro Fries- Drenthe Over ijssel Gelderl; ind Utrecht Nrd. Holland Zd. Holl and Zee- Nrd . Brabant Liml x i rg Lande-

ningen land land li jk ningen land land li jk 

ISP Twente overig Nijme- overig A'dam ove- R'dam overig Hel overig PNL overig 
gen ng mond 

1. BIZA 
— politiebureaus 5,0 5,0 11,0 9,0 30,0 
2. O en W 
— nieuwbouw 11,0 10,0 25,5 3,5 50,0 
3. L en V 
— landinrichting 1,9 7,4 1,6 0,7 4,5 10,2 5,0 5,5 15,3 1,5 10,6 2,3 6,5 73,0 
— openluchtrecreatie 1,9 6,0 3,1 2,9 0,2 0,9 3,2 3,6 6,0 7,1 0,2 3,4 3,6 0,2 42,3 
— natuurbehoud 0,3 3,1 1,1 0,3 2,2 0,8 1,4 8,4 0,5 2,6 0,6 0,3 24,7 
— bosbouw 1,7 0,8 1,4 3,9 7,4 1,8 3.9 1,1 1,3 8,3 2,2 35,02 

4. E Z . 
— reg. werkg. projecten 2,8 3,1 4,6 1,4 2,5 2,5 3,0 2,5 2,0 1,5 3 0 , 0 ' 
5. V e n W 
— reg. stedel. verkeers-
voorzieningen 2,7 1,0 1,8 5,4 1,6 2,0 2,0 1,9 6,6 25,0 
— dijkverzwaring 34,0 31,0 52,0 83,0 25,0 225,0 
6. W.V.C 
— restauraties 1,8 4,0 0.6 2,4 3,3 3,4 4,8 1,7 2,3 0,4 2,8 2,8 0,6 32,0 3 

— soc. cult . accommodaties 0,9 0,9 0,8 1,0 2,4 1,7 2,3 10,0 
— soc. cult . activiteiten 1,2 1,0 0,6 0,4 1,2 2,0 1,0 2,2 4,6 0,2 4,0 1,6 20,0 
7. VROM 
— groot-onderhoud 1,0 2,9 0,6 1,7 7 / 1 6,5 19,5 44,1 0,3 8.0 3,3 95,0 
— woonhuismonumenten 1,7 5,7 0,6 0,2 8,1 0,5 1,8 2,3 15,5 2,3 9,0 7,7 1,3 7,1 3,6 0,6 68,0 
— bevordering bedrijvig-
heid 0,1 0,3 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 0,8 0,6 4 , 6 ' 
— rijksgebouwendienst 16,0 8,0 5,0 19,9 14,3 15,0 3,5 13,0 5,3 100,0 
— bodemsanering 5,9 1,8 2,8 10.5" 

Subtotaal 73,0 73,1 16,5 60,0 73.4 40,3 129,5 254,9 34,9 64,5 45,7 875,1 

N.B.: EZ Industriebeleid 
1 Diversen 2,9 min. • - • Volvo-Ca r - - 70,0 
2 Diversen 1,2 min. 
J Onvoorzien 1,1 min. 
s Incl. 4,1 min. ten behoe 

_ n p f a n t i a n ders 40,0 2 Diversen 1,2 min. 
J Onvoorzien 1,1 min. 
s Incl. 4,1 min. ten behoe 

4 te bepal 
te bepal 

ders 
o!4 

14,5 

2 Diversen 1,2 min. 
J Onvoorzien 1,1 min. 
s Incl. 4,1 min. ten behoe ve van 6 nog 

nog 

te bepal 
te bepal e n • • 

o!4 
14,5 

Centrale Militaire Apotheek in het 
ISP. Totaal 1000,0 



31 
Volgens de laatst beschikbare gegevens functioneerden er begin 1984 in 

den lande 54 regionale en 52 lokale toetsingscommissies. Met betrekking 
tot het aantal uitgebrachte afwijzende adviezen zijn geen cijfers voorhanden, 
evenmin als over gevallen waarin van negatieve adviezen is afgeweken. 

32 
Op dit moment zijn er geen algemene afzonderlijke gegevens beschikbaar 

over de doorstroming in en uit het werklozenbestand van de categorie 
jonge werklozen. Bezien wordt momenteel op welke wijze dergelijke 
stromen wèl zichtbaar gemaakt kunnen worden. Enige stroomgegevens 
betreffende de categorie schoolverlaters bestaan echter wel: deze zijn 
opgenomen in de schoolverlatersbrief 1984. Daaruit blijkt, datzo'n 80% 
van alle schoolverlaters 1983 zich heeft laten inschrijven bij het GAB. In 
1983 waren dat er ruim 180 000. Van de schoolverlaters 1982 bleek na een 
jaar nog 18% te zijn ingeschreven in het bestand. 

De ultimo maart geconstateerde daling van de jeugdwerkloosheid is 
gebruikelijk voor de tijd van het jaar. De iets gunstiger ontwikkeling van de 
werkloosheid in de afgelopen maanden weerspiegelt zich in een wat 
sterkere afneming van het aantal jeugdige werklozen. Over de periode van 
één jaar bekeken nam de jeugdwerkloosheid aanzienlijk minder snel toe 
dan de totale werkloosheid, nl. 3% resp. 9%. Overigens zal de jeugdwerk-
loosheid in de zomer weer sterk oplopen als de nieuwe lichting schoolver-
laters zich aandient. 

Medio februari waren 49 000 schoolverlaters een jaar of langer bij het 
GAB als werkzoekenden ingeschreven. Het probleem van de langdurige 
werkloosheid staat grotendeels los van bovenstaande minder ongunstige 
ontwikkeling. Het aantal langdurig werkloze jongeren neemt zowel absoluut 
als relatief toe. Met betrekking tot de langdurige werkloosheid blijken 
jongeren niet van het totaalbeeld af te wijken. De toeneming van het aantal 
langdurig werklozen beliep tussen februari 1983 en februari 1984 zowel 
voor het totaal als voor de jeugd iets meer dan 40%. 

35 
Aangenomen wordt dat hier gedoeld wordt op de circulaire van de 

minister van WVC van 26 januari 1984, waarin deze aan de gemeenten f 15 
min. ter beschikking heeft gesteld voor het opzetten van projecten welke in 
het bijzonder zijn gericht op werkloze jongeren, die door het reguliere 
arbeidsmarktbeleid nauwelijks bereikt worden, met name randgroep-jonge-
ren, jongeren uit minderheden en meisjes met beperkte schoolopleiding. In 
dit verband wordt erop gewezen dat projecten als deze in beginsel ook 
(maar dan alleen voor hen die een uitkering ingevolge de WW of de WWV 
ontvangen) in het kader van artikel 36 van de WWV kunnen worden 
georganiseerd, en voor overige beroepsmatige niet-actieven in de proefge-
bieden in het kader van de ontwikkelingsprojecten Specifiek Welzijn, dan 
wel in een beperkt aantal andere experimentele kaders. 

Behalve dat de in de circulaire bedoelde projecten door WVC globaal 
worden getoetst met betrekking tot de daar aangegeven voorwaarden voor 
wat betreft de aard van de activiteiten en de doelgroep, zullen zij ook 
moeten voldoen aan de in de circulaire van staatssecretaris De Graaf van 
22 juli 1983 neergelegde richtlijnen, waaronder voorlegging aan de daarin 
genoemde toetsingscommissies. Overigens zal bij de uitvoering van 
bedoelde projecten overleg plaatsvinden tussen de departementen van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid. 

36 
Met de Stichting van de Arbeid is afgesproken de discussie over het 

derde arbeidscircuit aan te houden tot de toetsing van het werken met 
behoud van uitkering nader is geregeld in een (ontwerpvan) wet Onbeloonde 
Arbeid van Uitkeringsgerechtigden. Het streven is omtrent dit voornemen 
op korte termijn aan de SER een gerichte adviesaanvrage voor te leggen, 
zodat het voorstel nog voor het begin van het nieuwe vergaderjaar bij de 
Tweede Kamer kan worden ingediend. 
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37 en 38 
Zoals bekend vindt dezer dagen overleg plaats met de Stichting van de 

Arbeid ten einde te bezien of in een gezamenlijke aanpak nieuwe en 
mogelijk zelfs onorthodoxe maatregelen kunnen worden getroffen ter 
bestrijding van (langdurige) werkloosheid onder jongeren. Daarbij gaat de 
aandacht in de eerste plaats uit naar het scheppen van extra tijdelijke 
arbeidsplaatsen, waar mogelijk tegen gebruikelijke arbeidsvoorwaarden 
c.q. op basis van het minimumloon. In hoeverre daarnaast nog minder 
orthodoxe maatregelen nodig zijn, valt helaas niet te bezien. Zo nodig zal 
het kabinet daarover nadere suggesties ontwikkelen. 

39 
Weinig begrippen zijn zo vaak en zo verscheiden gedefinieerd als het 

begrip verzorgingsstaat. Naar mijn beste weten is de term geïntroduceerd 
door prof. P. Thoenes. Hij definieerde dit begrip als een maatschappijvorm, 
die gekenmerkt wordt door een op democratische leest geschoeid systeem 
van overheidszorg, dat zich - bij handhaving van een kapitalistisch produk-
tiesysteem - garant stelt voor het collectieve sociale welzijn van haar 
onderdanen (De elite in de verzorgingsstaat, Leiden 1962). 

Sleutelwoorden in bijna alle omschrijvingen van de verzorgingsstaat zijn 
«overheid», «zorg» en «garantie». En hoewel ik het eens ben met een van 
mijn voorgangers, prof. dr. G. M. J. Veldkamp, dat we het begrip verzor-
gingsstaat niet mogen beschouwen als statisch en met een vaste onveran-
derbare inhoud (Nederlandse Gedachten, 2 augustus 1980), meen ik dat 
ook in een beschrijving van de verzorgingsstaat-nieuwe-stijl genoemde 
sleutelwoorden een vooraanstaande plaats dienen te hebben, maar 
aanvulling behoeven. 

Als definitie van die verzorgingsstaat-nieuw-stijl zou ik bovengegeven 
omschrijving van prof. Thoenes willen aanvullen met de woorden « in 
een maatschappelijk kader waarin een houdbaar evenwicht is gevonden 
tussen de verantwoordelijkheidsgebieden van overheid, burgers en 
maatschappelijke organisaties». Deze toevoeging beoogt aan te geven dat 
de verzorgingsstaat van de toekomst ingebed zal moeten zijn in een 
verantwoordelijke samenleving. Het objectief beoogt aan te geven dat de 
inrichting van de «verzorgingsstaat» niet uitsluitend afhankelijk kan zijn van 
en bepaald worden door de overheid. Aan die gedachte heb ik getracht in 
de memorie van toelichting - in het bijzonder in par. 2 van hoofdstuk I 
- enige uitwerking te geven. 

40 
Het door mij aangekondigde overleg met werkgevers- en werknemersor-

ganisaties is met name bedoeld om te vernemen welke de ervaringen zijn 
met de arbeidsduurverkorting voor jongeren in samenhang met de verlaging 
van het wettelijk minimumjeugdloon. 

Het overleg met werkgevers en werknemers heeft nog niet plaatsgevon-
den. Zoals ik tijdens de behandeling van de Kortingswetjes in de Tweede 
Kamer reeds heb aangegeven, wil ik eerst de reactie van de SER op de 
adviesaanvrage van 3 mei 1983 over de consequenties van arbeidsduurver-
korting voor het aanpassingsmechanisme van het minimumloon en de 
sociale uitkeringen afwachten. In deze adviesaanvrage is namelijk ook 
advies gevraagd over het begrip «normale arbeidsduur» in de Wet mini-
mumloon en minimumvakantiebijslag, waarbij de motie-Oomen een rol 
speelt. 

Overigens is uit onderzoek van de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden 
(DCA) gebleken dat werkgevers en werknemers de verlaging van de 
minimumjeugdlonen per 1 juli 1983 in een groot aantal gevallen hebben 
aangegrepen om te komen tot een verlaging van de minimumjeugdloon-
schalen in de ca.o.'s, zonder daarbij afspraken te maken over arbeidsduur-
verkorting. De ruimte is derhalve gebruikt voor het realiseren van een 
loonkostenverlaging, (nog) niet voor arbeidsduurverkorting. 
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41 
Het kabinet moet zich over het advies van de commissie-Geelhoed met 

betrekking tot wetsvoorstel 16703 (vakbondswerk in de onderneming) 
- waarin, zoals bekend, is aanbevolen het wetsvoorstel zonder meer in te 
trekken - nog nader beraden. Het parlement zal van het kabinetsbesluit ter 
zake zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. 

42 
Een korting op de uitkeringspercentages heeft ook gevolgen voor andere 

bepalingen in de sociale werknemersvoorzieningen. Zo zal bij voorbeeld in 
de gevallen waarin het uitkeringspercentage mede bepalend is voor de 
vaststelling van de anticumulatiegrens bij samenloop van de uitkering met 
andere uitkeringen, moeten worden bezien, of ook de anticumulatiegrens 
wijziging dient te ondergaan. Een korting op de daglonen is wetstechnisch 
eenvoudiger omdat deze niet noopt tot wijziging van andere in de wet 
voorkomende bepalingen. Volstaan kan worden met de bepaling, dat waar 
in de wet dan wel in krachtens de wet genomen besluiten wordt gesproken 
van dagloon als dagloon wordt aangemerkt het gekorte dagloon. 

43 
Hoewel een korting op de daglonen een vergelijkbaar effect heeft op de 

uitkeringen als een korting op de uitkeringspercentages, houdt een korting 
op de daglonen geen vooruitlopen op stelselherziening in, omdat een 
dergelijke korting de uitkeringspercentages in beginsel onaangetast laat. 

Door te kiezen voor een vermindering van de daglonen heeft het kabinet 
aangegeven niet voortijdig een keuze te willen doen, die eerst na de 
advisering door de SER over de stelselherziening, mede op het punt van de 
uitkeringspercentages, dient te worden gemaakt. 

44 
Ten aanzien van de AAW/WAO is het op dit moment niet mogelijk inzicht 

te verschaffen in de omvang van ten onrechte uitbetaalde uitkeringen. Naar 
opgave van de Sociale Verzekeringsbank was in 1982 sprake van 16 
gevallen van ten onrechte uitbetaalde AOW. Hiermee was een bedrag 
gemoeid van ca. f100000. In alle gevallen is het te veel betaalde voor 100% 
teruggevorderd. Overigens hadden alle terugvorderingen betrekking op 
overlijdensgevallen waarvan de datum van overlijden te laat ter kennis van 
de Sociale Verzekeringsbank kwam. In de AWW is, eveneens naar opgave 
van de Sociale Verzekeringsbank, in 1982 geen sprake geweest van 
terugvordering of kwijtschelding van ten onrechte uitbetaalde uitkeringen. 

In dit verband zij er nog op gewezen, dat wanneer gedurende de looptijd 
van een van genoemde uitkeringen (AAW, WAO, AOW, AWW) ten onrechte 
te veel wordt uitbetaald, het te veel betaalde, over het algemeen, geheel 
wordt verrekend met de uitkeringen in de daarop volgende maanden. 
Dergelijke verrekeningen worden niet statistisch geregistreerd, zodat geen 
inzicht verschaft kan worden in de mate waarin dit voorkomt. Gezien het 
bovenstaande kan het tweede deel van de vraag ontkennend worden 
beantwoord. Wel verdient nog vermelding, dat de SVR een onderzoek heeft 
ingesteld naar het terugvorderingsbeleid van de bedrijfsverenigingen. Het 
ter zake opgestelde rapport, met de daarin opgenomen aanbevelingen, zal 
binnenkort aan de orde worden gesteld in het periodieke overleg van de 
Raad met de Federatie van Bedrijfsverenigingen. Dit zal er toe kunnen 
leiden, dat tot een meer gestructureerd en gecoördineerd terugvorderings-
beleid van de bedrijfsverenigingen wordt gekomen. Een verscherping van 
de terugvorderingsbepalingen acht ik vooralsnog niet nodig. 

45 
Ter uitvoering van de motie-Linschoten/Hermsen (kamerstuk 17 697, nr. 

15, zitting 1982-1983) welke door de Tweede Kamer is aanvaard, heeft 
staatssecretaris De Graaf - zoals ook uit het antwoord op vraag 8 blijkt - bij 
brief van 28 september 1983 alle landen, waarmee Nederland een bilateraal 
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verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten, ervan op de hoogte 
gesteld dat Nederland voornemens is de bepalingen ten aanzien van het 
recht op kinderbijslag in de respectieve verdragen aan te passen op 
zodanige wijze dat invoering van het woonland-beginsel met betrekking tot 
de hoogte van de kinderbijslaguitkering wordt bereikt. De verdragspartners 
zijn uitgenodigd hierover met Nederland besprekingen te voeren. 

Inmiddels hebben de bilaterale verdragspartners zich bereid verklaard 
het overleg over deze zaak te openen. De besprekingen met deze landen 
zullen in de tweede helft van 1984 worden gevoerd. In het kader van de 
EEG wordt op ambtelijk niveau gesproken over de uniformering van het 
systeem van kinderbijslaguitkeringen. Zoals bekend wordt htans in Veror-
dening (EEG) 1408/71 met betrekking tot de kinderbijslagbetalingen zowel 
het woonland" als het werkland-principe gehanteerd. Reeds in 1980 zijn 
voor de uniformering van de kinderbijslaguitkeringen voorstellen bij de 
commissie EG ingediend. Deze voorstellen zijn thans weer in bespreking. 
Nederland ijvert in dit verband voor invoering van het woonland-beginsel. 

Voor het einde van dit jaar zal het parlement van de resultaten van de 
verschillende onderhandelingen op de hoogte worden gesteld. 

46 
Dit SER-advies zal naar verwachting op 18 mei a.s. worden vastgesteld. 

47 
Het ligt niet voor de hand incidentele en partiële wijzigingen aan te 

brengen in taken en bevoegdheden van SVR en SVB, nu de voorbereiding 
van wetgeving tot instelling van een onafhankelijk beheersingsorgaan in 
een vergevorderd stadium is. 

48 
Volgens artikel 27 van de Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de 

Raden van Arbeid mag een Raad van Arbeid niet beraadslagen of besluiten 
indien hij niet voltallig is. 

De raadsleden worden benoemd bij ministeriële beschikking op aanbeve-
ling van centrale organisaties van werkgevers en werknemers. 

Inderdaad zijn er gevallen bekend, waarin het vinden van kandidaten 
voor bepaalde vacatures problemen oplevert. Doorgaans zijn vacatures 
binnen enkele maanden vervuld, maar een enkele keer duurt het een jaar of 
nog langer. Toch levert dit in de praktijk geen onoverkomelijke problemen 
op, omdat er voor elk lid een plaatsvervanger is benoemd. De situatie als 
bedoeld in artikel 27 komt dan ook vrijwel niet voor. Indien er een enkele 
keer toch problemen dreigen te ontstaan, wordt in overleg met de betrokken 
organisaties desnoods tijdelijk een kandidaat door een andere organisatie 
voorgedragen dan die welke deze voordracht zou moeten doen. 

49 
In de aan de SER en de Emancipatieraad voor te leggen adviesaanvrage 

met voorstellen tot een algehele herstructurering van de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet zullen zeker verschillende alternatieven worden 
betrokken. Zoals meermalen al door de Regering is verwoord, doet de 
huidige AWW geen recht aan de veranderingen in de rolopvatting van 
vrouwen en mannen. Wil men aan de gelijke behandeling van vrouwen en 
mannen meer recht doen, dan komt men voor een vernieuwde algemene 
nabestaandenvoorziening te staan. Uiteraard zal bij deze herbezinning op 
uitgangspunten rekening moeten worden gehouden met maatschappelijke 
ontwikkelingen op kortere én op langere termijn. De werkzaamheden met 
betrekking tot de bedoelde adviesaanvrage zijn nog niet in een zodanig 
stadium dat hierover thans al concretere mededelingen kunnen worden 
gedaan. 
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50 
Na overleg met de Stichting van de Arbeid heb ik besloten de heer drs. 

A. W. Dek - gepensioneerd voorzitter van de Raad van Bestuur van Ennia 
N.V. en thans in verband met deze werkkring nog verbonden aan enige 
Aegon-dochters in de Verenigde Staten - voor te dragen tot benoeming in 
de functie van voorzitter van de Pensioenkamer voor de periode van 
maximaal 1 jaar. Dit stemt mij tot voldoening, omdat juist in de beginfase 
van de Pensioenkamer een voorzitter nodig is, die over specifieke deskun-
digheid en ruime praktische ervaring beschikt om met name ook de 
organisatorische vraagstukken op de juiste wijze te behandelen. Ik ga ervan 
uit dat de formele en feitelijke start van de Pensioenkamer op 1 september 
a.s. zal plaatsvinden. Er vinden overigens reeds gesprekken plaats over de 
definitieve vervulling van het voorzitterschap, waarbij uiteraard ook het 
gevoelen van de Stichting van de Arbeid zal worden afgetast. 

51 en 52 
In de adviesaanvrage van 25 mei 1983 over de stelselherziening is het 

oordeel van de SER en de ER gevraagd over een verplichte werkloosheids-
regeling op minimumniveau voor zelfstandigen. Die regeling zou volgens 
de adviesaanvrage gepaard moeten gaan met een overeenkomstige 
premiebetaling door deze groep. Een standpunt in dezen zal het kabinet 
eerst innemen nadat de adviezen zijn uitgebracht. 

53 
In de grensgebieden vindt geregeld overleg plaats tussen bedrijfsvereni-

gingen, sociale diensten, fiscus en officieren van justitie over de bestrijding 
van grensoverschrijdend misbruik en oneigenlijk gebruik op het terrein van 
de sociale zekerheid. Ook zijn er regelmatig contacten met de Duitse 
justitiële instanties en de uitvoeringsorganen van de Duitse sociale zeker-
heidsregelingen. Uit deze samenwerking is in het verleden een aantal grote 
acties voortgekomen, waaronder de controle-actie in Groesbeek. Bij dit 
soort acties vindt veelal vooroverleg plaats met de bevoegde Duitse 
autoriteiten. 

Of controle-acties gehouden worden, hangt af van de informatie die de 
betrokken instanties bereikt. Uit het feit, dat een geregeld gecoördineerd 
overleg plaats heeft en uit de controles die in het verleden zijn gehouden, 
moge blijken, dat grensoverschrijdende fraude op het terrein van de 
sociale zekerheid speciale aandacht krijgt bij de fraudebestrijding in de 
grensgebieden. 

54 
Met betrekking tot het voorontwerp tot wijziging van artikel 36 van de 

Wet Werkloosheidsvoorziening heeft de commissie-Geelhoed in haar 
onlangs uitgebrachte eindrapport een aantal voorstellen gedaan. De 
commissie onderschrijft de doelstellingen van het wijzigingsvoorstel en 
stelt voor daaraan nog toe te voegen die van de beheersing der overheids-
uitgaven en die van de decentralisatie. 

Ten aanzien van de huidige financieringsstructuur (100% rijksvergoeding 
van de directe uitvoeringskosten), ter vervanging waarvan dezerzijds een 
drietal alternatieven is overwogen), gaat de voorkeur van de commissie uit 
naar het budgetsysteem. Daarbij wordt de rijksbijdrage aan de gemeenten 
in het kader van artikel 36 WWV toegekend op basis van een verdeelsleutel, 
i.c. een bedrag per plaatselijk geregistreerde werkloze. Voorts doet de 
commissie nog een voorstel met betrekking tot de toetsing door de 
rijksconsulent sociale voorzieningen van de door de gemeenten georgani-
seerde activiteiten en de daaraan verbonden kosten. 

Het door de commissie-Geelhoed uitgebrachte advies zal binnenkort aan 
de ministerraad ter beslissing worden voorgelegd. Afhankelijk daarvan zal 
het ontwerp in het interdepartementale overleg worden gebracht onder 
andere met het oog op een nieuwe financieringsopzet. 
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55 
Op 15 mei j l . is een adviesaanvrage aan de SER gezonden met betrekking 

tot een voorstel van wet om de minimumleeftijd voor toetreding tot de 
sociale werkvoorziening op 18 jaar te stellen. Daarbij is gevraagd spoed te 
betrachten met de advisering. Naar verwachting zal het voorstel van wet 
medio 1984 kunnen worden ingediend. 

56 
Het streven om in de huidige omstandigheden de weer toenemende 

vraag zoveel mogelijk ten goede te doen komen aan de daarvoor geschikte 
ingeschreven werkzoekenden berust op mijn nadrukkelijke goedkeuring. 
Daarnaast wordt onverminderd getracht door allerlei arbeidsvoorzienings-
maatregelen ingeschrevenen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt 
extra kansen te geven (beroepsoriëntatie, scholing, plaatsingsbevorderende 
maatregelen, maatregelen voor langdurig werklozen, enz.). 

57 
Van een werkloze werknemer, die aanspraak maakt op een uitkering 

wegens werkloosheid, mag worden verwacht dat hij waar mogelijk initia-
tieven neemt om zijn werkloosheid te beëindigen en zelf arbeidsinkomen te 
verwerven. De rechtsgrond van de (actieve) sollicitatieplicht, die naast 
andere verplichtingen aan een werkloosheidsuitkering wordt verbonden, is 
hierin gelegen. De werkloze werknemer kan voor het voldoen aan die 
verplichting ook gebruik maken van andere kanalen dan de actieve bemid-
deling naar vacatures door het arbeidsbureau. Het oordeel van het arbeids-
bureau over de arbeidsmarktperspectieven van een werkloze werkzoekende 
kan voor een uitkeringsorgaan een indicatie zijn voor de beoordeling voor 
de al dan niet soepele toepassing van de sollicitatieplicht. 

58 
Voor alle duidelijkheid onderstreep ik dat de arbeidsbureaus een middel 

vormen voor de arbeidsbemiddeling. Het streven van arbeidsvoorziening 
om een groter aandeel te verkrijgen in het aantal beschikbare vacatures is 
gebaseerd op haar doelstelling een zo goed mogelijke bijdrage te leveren 
aan verbetering en versnelling van het bemiddelingsproces zowel ten 
gunste van werkgevers als van ingeschreven werkzoekenden. 

59 
Zoals bekend heeft de toenmalige minister van Sociale Zaken op 19 mei 

1980 advies gevraagd over een nieuw te scheppen wettelijk kader voor het 
te voeren arbeidsvoorzieningsbeleid. Op 9 mei j l . heeft de SER een unaniem 
interim-advies op hoofdlijnen vastgesteld; hierbij wordt ingegaan op een 
nieuwe arbeidsvoorzieningsstructuur, te weten een tripartite bestuursvorm 
en op de financiering van arbeidsvoorziening. Op 22 november 1983 heb ik 
reeds aan de SER kenbaar gemaakt een van de oorspronkelijke adviesaan-
vrage afwijkende institutionele opzet van arbeidsvoorziening niet op 
voorhand af te wijzen. De SER stelt de overige advisering van een aantal 
nadere te regelen probleemvelden (bij voorbeeld de definitie van het 
begrip arbeidsbemiddeling) in hoge mate afhankelijk van de te kiezen 
institutionele structuur. 

Op basis van het interim-advies zullen op het departement voorbereidin-
gen worden getroffen om tot een nadere invulling van de beleidsvoornemens 
op die punten te komen en deze aan de SER voor te leggen. Nadat de SER 
zijn eindadvies heeft uitgebracht, zal de voorbereiding van een ontwerp-
Arbeidsvoorzieningswet kunnen worden afgerond. 

60 
In de huidige arbeidsmarktsituatie richten de GAB's zich met name op 

het verwerven van voldoende vacatures en het effectief behulpzaam zijn 
voor werkgevers bij het vinden van geschikte kandidaten. Door een 
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betere serviceverlening aan de werkgevers zijn deze meer geneigd om hun 
vacatures bij de arbeidsbureaus te melden. Ervaringen uit de afgelopen 
periode bevestigen deze benadering. 

Omdat de geautomatiseerde behandeling van vacatures nog onvoldoende 
is verwezenlijkt, brengt de vacaturebehandeling op de arbeidsbureaus veel 
werk met zich mee. Het nu al verplicht melden van vacatures zou betekenen 
dat niet in voldoende mate adequate activiteiten door de arbeidsbureaus 
kunnen worden ontwikkeld om de vacatures te vervullen. 

Reeds geruime tijd wordt gewerkt aan de invoering van een automatise-
ringsprogramma voor de arbeidsbureaus; dit verloopt niet probleemloos. 
Op dit moment wordt het programma geëvalueerd. Aan de hand van de 
evaluatieresultaten kan onder meer worden bepaald op welke wijze de 
geautomatiseerde behandeling van vacatures volledig gerealiseerd kan 
worden. Daarmee zal duidelijk zicht komen op het tijdstip waarop de Wet 
verplichte vacaturemelding daadwerkelijk kan worden ingevoerd. Ik ben 
derhalve voornemens om een verplichte vacaturemelding in te voeren, 
maar ik moet daarbij het tijdstip waarop dit kan gebeuren laten afhangen 
van de technische mogelijkheden. 

61 
Neen. Het is mij niet bekend hoeveel mensen in 1982 en/of 1983 via 

tijdelijk werk bij een uitzend/uitleenbureau een vaste baan hebben gekregen. 
Slechts met betrekking tot het uitzenden door de Stichting Uitzendbureau 
Arbeidsvoorziening Start in 1982 is mij bekend dat 4125 uitzendcontracten 
(= 17,4%) werden omgezet in een vast dienstverband. 

62 
Er bestaat geen strijdigheid tussen mijn opvattingen over de bemiddeling 

en de eis van langdurige werkloosheid voor verschillende arbeidsvoorzie-
ningsmaatregelen en werkgelegenheidsprojecten. Met de term bemiddeling 
wordt uitdrukkelijk bedoeld het in aanmerking brengen van werkloze 
werkzoekenden voor reguliere vacatures in het arbeidsproces. De door de 
overheid getroffen maatregelen zoals werkgelegenheidsprojecten - waar-
door vacatures worden gegenereerd - zijn in het algemeen expliciet 
bedoeld voor categorieën werklozen met een moeilijke arbeidsmarktpositie 
ten einde voor hen betere kansen te scheppen. 

63 
Het zwaartepunt van de intensivering van de bestrijding van de jeugd-

werkloosheid ligt bij het ontwikkelen van een gezamenlijke actie door 
werkgevers, werknemers en de overheid. Daartoe maakt allereerst het plan 
dat de sociale partners in de industrie ingebracht hebben in de Stichting 
van de Arbeid een belangrijk onderwerp van discussie uit in het voorjaars-
overleg. Zo nodig zal het kabinet nog met aanvullende suggesties komen. 

64 
Over de nota van het Openbaar Lichaam Rijnmond «Werk voor alle 

jongeren - Garantieplan Rijnmond», is oriënterend overleg geweest met 
een delegatie uit Rijnmond; de regering heeft nog geen standpunt ingeno-
men. Aan het Openbaar Lichaam Rijnmond is gevraagd zijn plan te laten 
sporen met de voorstellen die in de «Werkgelegenheidsnota 83/84» zijn 
gedaan. Een dergelijk plan zal, alvorens het tot uitvoering wordt gebracht, 
met name moeten voldoen aan de thans in voorbereiding zijnde Wet 
Onbetaalde Arbeid door Uitkeringsgerechtigden, waarvan een ontwerp 
binnenkort aan het parlement zal worden aangeboden. 

65 
Bij toetsing van ontslagaanvragen ingevolge het BBA 1945 maken de 

directeuren GAB's geen onderscheid naar nationaliteit of herkomst van de 
betrokken werknemers, derhalve ook niet ten aanzien van migrerende 
werknemers. In de richtlijnen behorend bij artikel 6 van dit besluit is onder 
meer vermeld, dat werknemers met een vreemde nationaliteit met Neder-
landers dienen te worden gelijkgesteld. 
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66 
Deze evaluatie is op 26 maart j l . door de staatssecretaris van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw mr. A. Kappeyne van de Coppello, 
aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. 

67 
Bij de beleidsontwikkeling van het zogenaamde terugploegexperiment 

1984/1985 hebben de gedachten zoals verwoord in «Bouwen werkt» een 
belangrijke rol gespeeld. 

In het lopende terugploegexperiment zijn enige projecten opgenomen 
die zijn aangemeld in het kader van «Bouwen werkt». De uitvoering van het 
terugploegexperiment wordt op de voet gevolgd. Het experiment loopt 
echter nog te kort om een definitief oordeel over de voortgang te kunnen 
geven. 

68 en 69 
Ik neem aan dat vragenstellers doelen op het rapport van een onderzoek 

verricht in opdracht van de Rijksuniversiteit van Groningen dat eind 1981 is 
uitgebracht door het Verkeerskundig Studiecentrum van de Rijksuniversiteit 
van Groningen. In aansluiting op dit onderzoek is door dezelfde onderzoekers 
een omvangrijker onderzoek gestart, waarvan de resultaten binnenkort 
beschikbaar komen. Zodra die resultaten bekend zijn, zal staatssecretaris 
Kappeyne van de Coppello zich nader beraden over een standpunt ter zake 
in overleg met de collega's van Verkeer en Waterstaat. 

70 
Bij brief van 16 september 1983 (gedrukte stukken 17600, XV, nr. 129) 

heeft staatssecretaris Kappeyne van de Coppello de Voorzitter van de 
Tweede Kamer laten weten dat de invoering van de Arbowet in de tweede 
helft van 1984 verwacht kan worden voor de overheidssector. Deze uitbrei-
ding van het werkingsgebied van de wet heeft niet alleen betrekking op het 
burgerlijk overheidspersoneel maar ook op het militair personeel. Op dit 
moment is overleg gaande in de Arboraad over de concept-algemene 
maatregelen van bestuur, betrekking hebbend op artikel 2, lid 2 en lid 5. 

Het advies van de Arboraad omtrent de invoering van de Arbowet voor 
overheid en militairen wordt zeer binnenkort verwacht. Op dat moment kan 
de exacte datum van inwerkingtreding worden bepaald. Naar het zich nu 
laat aanzien, kan dit nog geschieden binnen de in de brief van 16 september 
1983 genoemde tijdsperiode. 

71 
De Arboraad is bijna gereed met het advies over bedrijfsgezondheids-

diensten en bedrijfsveiligheidsdiensten (artikelen 18 en 19). Zodra het 
advies is ontvangen, kan de voorbereiding voor de inwerkingtreding van 
artikel 19 ter hand worden genomen. 

72 
Het door mij gevoerde overwerkbeleid geschiedt ten principale in het 

kader van de Arbeidswet 1919. Deze wet is in haar algemeenheid niet van 
toepassing op overheidspersoneel. Werk- en rusttijden met betrekking tot 
overheidspersoneel vallen onder de verantwoordelijkheid van mijn collega 
van Binnenlandse Zaken. Overigens is niet gebleken dat op de departemen-
ten een «structureel percentage overwerk» wordt gehanteerd. Wel wordt 
getracht in het kader van de werkgelegenheid structureel overwerk zoveel 
mogelijk terug te dringen. 

73 
Het beleidsplan zal vermoedelijk begin juni door de ministerraad worden 

behandeld en daarna als adviesaanvraag aan de Emancipatieraad worden 
gezonden. 
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74 
Ten aanzien van het advies van de commissie-Geelhoed inzake het 

wetsontwerp vrouwen heeft het kabinet op dit moment (17 mei 1984) nog 
geen beslissing genomen. 

75 
Pas sinds juni 1982 worden door de Rijks Psychologische Dienst (RPD) 

aan overheidsadvertenties voor personeelwerving toegevoegd de zinnen: 
«De overheid wil meer vrouwen in dienst nemen. Daarom worden vooral 
ook zij uitgenodigd te solliciteren». Over de effecten daarvan is op dit 
moment niets te zeggen, omdat daarnaar nog geen onderzoek is gedaan. 
Wel gaat de RPD momenteel na waar mogelijkheden voor zo'n onderzoek 
zijn. 

76 
In de Werkgelegenheidsnota 1983/1984, kamerstuk 18102, nrs. 1 en 2, 

wordt op blz. 45 aangegeven op welke wijze de regering met name bij de 
rijksdienst deeltijdarbeid wil bevorderen. Tijdens de behandeling van de 
begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer heb 
ik naar aanleiding van de notitie van mevrouw Groenman van D'66 over 
door haar gesignaleerde knelpunten met betrekking tot deeltijdarbeid 
toegezegd voor de zomer de Tweede Kamer een reactie te doen toekomen. 

Wat betreft de positie van deeltijdwerkers in dienst van de overheid bij 
arbeidsduurverkorting verwijs ik naar de brief van de minister van Binnen-
landse Zaken van 7 maart 1984, kamerstuk 18100, nr. 44. 

Wat betreft de positie van deeltijdwerkers in de gepremieerde en gesub-
sidieerde sector heb ik in mijn brief van 11 april 1984 (kenmerk 666) 
Dir.AIV) aan de werkgevers- en werknemersorganisaties in de gepremieerde 
en gesubsidieerde sector, waarvan afschrift aan uw Kamer is gezonden, 
een beroep gedaan op deze organisaties om bij de in 1984 aan de orde 
zijnde arbeidsduurverkorting deze categorie werknemers uit te zonderen. 

77 
Het Rijkswachtgeldbesluit maakt geen onderscheid tussen deeltijd- en 

volletijdwerkers. Alle inkomsten die ontstaan nadat op wachtgeldstelling 
heeft plaatsgevonden, worden verrekend volgens de bestaande anticumu-
latiebepalingen. In genoemd voorbeeld betekent dit, uitgaande van een 
wachtgeld van 80%, dat de deeltijdwerker de inkomsten uit 6 uur arbeid 
kan behouden naast de wachtgelduitkering. 

78 
Vervallen. 

79 
De berichten in de pers kunnen aanleiding hebben gegeven tot een wat 

vertekend beeld. Bij de betreffende projecten wordt zoveel mogelijk 
aangesloten bij mogelijkheden en behoeften van vrouwen uit minderheden. 
Doordat binnen de groepen vrouwen uit minderheden verschillen bestaan 
in mogelijkheden en behoeften, gaf die aansluiting in sommige gevallen 
enige problemen. 

80 
In de ambtelijke nota «meer kinderopvang: het belang van ouders en 

kinderen» van de Interdepartementale Werkgroep Kinderopvang wordt in 
het algemeen aandacht geschonken aan kinderopvang bij overheidsinstel-
lingen. In het in voorbereiding zijnde voorlopige regeringsstandpunt over 
de IWK-nota zal daarop worden ingegaan. De uikomsten van de behoefte-
onderzoeken van de departementale werkgroepen worden derhalve slechts 
in globale z in -n l . als indicatie voor de noodzaak van dergelijke voorzieningen 
- maar niet specifiek bij de beleidsontwikkeling betrokken. 
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81 
Mij is niet precies bekend welke departementen dergelijke onderzoeken 

hebben gehouden en wat daarvan de uitkomsten zijn. Ik zal de minister van 
Binnenlandse Zaken, als eerst verantwoordelijke voor het overheidsperso-
neelsbeleid, verzoeken deze gegevens te doen verzamelen. 

82 
De kosten van kinderopvang bij overheidsinstellingen zijn verhoudings-

gewijs niet hoger dan van vergelijkbare voorzieningen elders. 

83 
Vooralsnog is in de nieuwbouw van de departementen van Onderwijs 

en Wetenschappen en Buitenlandse Zaken geen ruimte gereserveerd voor 
kinderopvang. De mogelijkheid daartoe is wel een punt van aandacht 
geweest maar een dergelijke voorziening bleek niet te passen in de geldende 
normen. In samenhang met het voorlopig regeringsstandpunt naar 
aanleiding van de IWK-nota zal dit onderwerp nader overwogen moeten 
worden. 

84 
In het kader van het beleid ter bestrijding van seksueel geweld tegen 

vrouwen en meisjes wordt deskundigheidsbevordering van alle instanties 
en personen die te maken kunnen krijgen met (de gevolgen van) seksueel 
geweld, van groot belang geacht. Met WVC zal bekeken worden op welke 
wijze de voorlichting aan artsen en andere hulpverleners het beste kan 
geschieden. 

85 
De indruk bestaat dat in de opleiding en bij nascholingscursussen van 

artsen tot dusver onvoldoende aandacht wordt besteed aan het probleem 
van seksueel geweld. Bij artsen en andere hulpverleners bestaat op dit 
moment nog een grote mate van onbekendheid met dit probleem. Signalen 
van bij voorbeeld vrouwenmishandeling worden vaak niet tijdig onderkend, 
waardoor voortzetting van het geweld kan plaatsvinden. Getuige het 
congres van het Nederlands Genootschap van Huisartsen in het najaar van 
1983 over geweld in het gezin, groeit echter ook in die kringen het inzicht 
dat vrouwenmishandeling een veel voorkomend verschijnsel is en dat 
huisartsen een belangrijke rol kunnen spelen in de herkenning ervan en in 
de hulp en opvang. 

86 
Bevorderd zal worden dat het probleem van seksueel geweld in al zijn 

uitingsvormen meer zichtbaar wordt gemaakt. Diverse onderzoeken zullen 
worden verricht, waarbij met name veel aandacht zal worden gegeven aan 
het gericht presenteren van onderzoeksgegevens aan instanties en personen 
die een rol (kunnen) spelen bij de bestrijding van seksueel geweld. Zie ook 
het antwoord op vraag 84. 

86a 
Deze aangelegenheid behoort tot de verantwoordelijkheid van de 

minister van Binnenlandse Zaken. 

87 
Met betrekking tot het huidige beleid ten aanzien van de remigratie moge 

ik in de eerste plaats verwijzen naar de op 15 september 1983 door de 
regering uitgebrachte Minderhedennota (Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 
16102, nrs. 20-21, blz. 155 e.v.) en voorts naar het verslag van het met de 
Bijzondere Commissie voor het Minderhedenbeleid van de Tweede Kamer 
ter zake gevoerde overleg op 5 maart jl. (Handelingen, 64e UCV). 
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Het streven van de regering is gericht op een zodanige invulling van de 
samenleving dat leden van minderheidsgroepen als ingezetenen van 
Nederland niet alleen zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten hebben, 
maar dat algemene voorzieningen in die samenleving ook daadwerkelijk 
voor hen toegankelijk zijn. Dit sluit niet uit dat niet alle leden van minder-
heidsgroepen hun verblijf hier te lande wensen te laten voortduren. 
Hoewel derhalve het beleid van de regering primair gericht is op de in 
Nederland verblijvende minderheden en niet op het vertrek van hen, heeft 
de regering niettemin bij herhaling verklaard oog te hebben voor hen die 
wensen terug te keren naar het land van herkomst. 

De keus tussen blijven of teruggaan is onlosmakelijk verbonden met elke 
migratiebeweging. De beslissing om de stap uiteindelijk te zetten wordt 
beïnvloed door een groot aantal factoren, zowel in het land van herkomst 
als in het gastland. Al in de ontwerp-Minderhedennota (april 1981) werd op 
het terrein van de remigratie een duidelijke keus gemaakt en werd de vrije 
keus van de migrant vooropgesteld. In de Minderhedennota - en ik wil dat 
met nadruk stellen - wordt deze lijn doorgetrokken. 

Het uitgangspunt van een beleid rond remigratie, een terminologie 
waaraan ik de voorkeur geef omdat remigratie geen doel op zich zelf is, 
bevat drie elementen, te weten 1 een vrijwillige, persoonlijke en 2 een 
bewuste, verantwoorde keus van en 3 een reëel uitzicht op een redelijk 
bestaan voor de remigrant. In de Minderhedennota wordt hierover opge-
merkt dat steun slechts verantwoord is, indien er een redelijke mate van 
zekerheid bestaat dat betrokkene zich na aankomst in zijn land van herkomst 
economisch staande zal kunnen houden, d.w.z. wanneer hij verzekerd is 
van een middel van bestaan. Centrale punten van het beleid zoals verwoord 
in de remigratieparagraaf van de Minderhedennota zijn: 

- stopzetting van het terugkeerprojectenprogramma (met uitzondering 
van de Spaanse projecten); 

- presenteren van een basisfaciliteit die globaal dezelfde elementen 
bevat als de Remigratiesubsidieregeling Suriname, te weten reiskosten,. 
(deel van de) verhuiskosten, een bedrag ter bestrijding van de kosten van 
levensonderhoud gedurende ± de eerste 3 maanden en incidenteel in 
noodgevallen extra steun; 

- aankondiging van aanvullende faciliteiten (vakscholing, overleg/samen-
werking bedrijfsleven en landen van herkomst/kredietfaciliteiten in het 
kader van betaalbare huisvesting en zelfstandige bedrijfshuisvesting); 

- afwijzen van een z.g. terugkeeroptie (dit geldt uitsluitend ten aanzien 
van niet-Nederlanders). 

Beleidsmaatregelen dienen mijns inziens in te spelen op de behoeften 
van de remigrant en samen te hangen met de aard van de aanvankelijke 
migratie én met de mogelijkheden in de landen van herkomst. Deze 
maatregelen zijn thans nog niet concreet geformuleerd. 

Het scheppen van voorwaarden voor een perspectief biedende terugkeer 
vereist de nodige zorgvuldigheid. In het eerder genoemde overleg met de 
Tweede Kamer heeft staatssecretaris Kappeyne van de Coppello toegezegd 
zo mogelijk nog voor het zomerreces met een nota te komen, waarin een 
nadere uitwerking wordt gegeven van de hoofdlijnen van het remigratiebe-
leid, zoals dat in de Minderhedennota is geschetst. Deze nota zal onder 
meer het standpunt van de regering bevatten ten aanzien van het advies 
van de SVR dd. 6 maart 1984 met betrekking tot de remigratieproblematiek 
in relatie tot de sociale zekerheid. Daarnaast zal worden ingegaan op de 
mogelijkheid eventueel een aanvullende voorziening te creëren die losstaat 
van het stelsel van sociale zekerheid. 

88 
Ik ben daartoe gaarne bereid, voor zover betrekking hebbende op de 

periode 1983-1984. 
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89 
In het rapport «minderheden ... minder recht» zijn al die wetsbepalingen 

geïnventariseerd waarin uitdrukkelijk onderscheid wordt gemaakt tussen 
Nederlanders en ingezetenen van niet-Nederlandse nationaliteit. Vele van 
die bepalingen hebben echter een goede grond en zijn ook niet in strijd te 
achten met het, onder meer in artikel 1 van de Grondwet neergelegde, 
gelijkheidsbeginsel. Er is geen aanleiding tot wijziging van dergelijke 
bepalingen over te gaan. Onder coördinatie van de Directie Coördinatie 
Minderheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken is een interdepar-
tementale ambtelijke werkgroep in het leven geroepen waarin systematisch 
wordt onderzocht welke van de geïnventariseerde bepalingen wél in strijd 
moeten worden geacht met het gelijkheidsbeginsel, of anderszins in het 
kader van het huidige minderhedenbeleid niet meer wenselijk zijn. Het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vertegenwoordigd in 
die werkgroep, die zijn werkzaamheden in maart heeft aangevangen. 

90 en 91 
Na de overgang van DCE van CRM naar SZW heeft de buitendienst van 

CRM op grond van het afgesloten convenant een aantal taken voor het 
DCE-beleid kunnen voortzetten. Op dit moment worden nog in enkele 
provincies voor een beperkt aantal projecten door de buitendienst van 
WVC enkele diensten verleend ten behoeve van de DCE; het gaat hier met 
name om de vrouwenbureaus. Voor de projecten die na de overgang van 
DCE naar SZW zijn gestart, functioneert momenteel geen buitendienst. 

92 
Op grond van meer recent cijfermateriaal is gebleken dat de gemiddelde 

werkloosheidslasten per werkloze werknemer in 1983 kunnen worden 
gesteld op ca. f30 000 per jaar. Voor 1984 zal dit bedrag mede onder 
invloed van de voorgestelde maatregelen naar raming ca. f28 500 per jaar 
gaan bedragen. 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 
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Inleiding 

Naar verwachting zullen binnenkort zo'n 250.000 jongeren de schoolbanken verlaten 
en zich aandienen op de arbeidsmarkt. In deze jaarlijkse schoolverlatersbrief wordt 
informatie gegeven over de doorstroming van schoolverlaters naar de arbeidsmarkt 
zoals deze zich het afgelopen jaar heeft voorgedaan en zoals deze te verwachten is voor 
1984. 
Bij het beleid met betrekking to t het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid 
staat de tenuitvoerlegging van het Jeugd Werk Plan nog steeds centraal. Bij de 
beleidsontwikkeling wordt steeds sterker rekening gehouden met een onderscheid in 
een tweetal categorieën. 
Aan de ene kant zijn jeugdigen veelal goed opgeleid en goedkoop, terwij l het merendeel 
zo snel mogelijk aan de slag w i l ; eigenschappen die het grotendeels ontbreken van 
werkervaring zeker kunnen compenseren. 
Anders gesteld is het met de categorie zeer langdurig werkloze jongeren. Het kabinet 
beraadt zich momenteel over de mogelijkheid van extra beleidsinitiatieven (naast het 
JWP) voor speciaal deze groep teneinde te voorkomen dat een deel van de opgroeiende 
generatie buiten de sfeer van de reguliere arbeid valt. 
Niet alleen het kabinet maakt zich zorgen over de jeugdwerkloosheid. Zowel op 
landelijk als regionaal niveau beraden zich momenteel verschillende partijen over de 
mogelijkheid om aan de oplossing van dit vraagstuk een bijdrage te leveren. Voor al die 
groeperingen (organisaties van werkgevers en werknemers, lokale overheden, 
Contactcentra Onderwijs-Arbeid e.a.) kan deze brief relevante informatie bevatten. 

Schoolverlaters 1983. 

De werkloosheid onder schoolverlaters beneden de 23 jaar is in absolute zin 
toegenomen van 76.147 in 1982 tot 115.763 in 1983 (jaargemiddelden). 
Nam in 1982 het aandeel van de schoolverlaters in de totale jeugdwerkloosheid af; in 
1983 was er sprake van een toename. 

Het aandeel van schoolverlaters in de totale jeugdwerkloosheid steeg het afgelopen jaar 
van 40%tot 4 7 % . De jeugdwerkloosheid is hiermee weer nadrukkelijker een 
toetredersprobleem geworden. 

Uitstroom uit het volledig dagonderwijs. 

Een kwantitatief overzicht van de uitstroom uit het volledig dagonderwijs per 
schooltype en onderwijsniveau wordt gegeven in de tabellen 1 en 2. Uit deze gegevens 
valt op te maken dat na hec " topjaar" 1980 het aantal schoolverlaters voortdurend is 
gedaald. 
Ook voor 1983 (zie tabel 10A) wordt een daling verwacht. De afname van het totale 
aantal schoolverlaters doet zich in versterkte mate voor op AVO- en LBO-niveau; op 
MBO- en HBO-niveau is daarentegen sprake van een stijgende uitstroom. 
De daling van het totaal aantal schoolverlaters wordt niet primair veroorzaakt door 
demografische factoren, maar is het gevolg van een verlengde onderwijsdeelname, die 
aanzienlijk forser is dan werd verwacht. 
Een jaar geleden schatte het CPB het aantal schoolverlaters voor 1983 op 260.000. 
Inmiddels gaat men ervan uit dat in 1983 niet meer dan 240.000 jongeren de 
arbeidsmarkt hebben betreden. Op grond van de slechte werkgelegenheidsperspectieven 
hebben kennelijk ca. 20.000 jongeren extra besloten nog enige t i jd onderwijs te blijven 
volgen. 
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Dit zgn. wachtkamereffect zal over enige jaren een opwaartse druk veroorzaken met 
betrekking tot de omvang van de jaarlijkse groep schoolverlaters. De te verwachten 
daling van de onderwijsuitstroom ten gevolge van het afnemende geboorteniveau zal 
hierdoor enige jaren worden opgeschoven. Het gegeven dat in 1983 naar verwachting 
ca. 20.000 jongeren extra besloten hebben alsnog binnen het onderwijs te blijven, heeft 
niet alleen in kwantitatief maar ook in kwalitatief opzicht effecten voor de huidige en 
toekomstige uitstroom. 

Uit gegevens over de doorstroming binnen het onderwijs bl i jk t dat een belangrijk deel 
van deze groep doorstroomt naar beroepsonderwijs, m.n. MBO (vooral MTO en in 
mindere mate MEAO en MHNO) en HBO (vooral HEAO). Een ander deel kiest voor 
"profielverbetering" en bl i j f t na het verkrijgen van het diploma binnen dezelfde 
onderwijssoort. 
Tenslotte probeert een deel van deze groep alsnog een diploma te halen, waardoor 
reeds nu het voorti jdig schoolverlaten afneemt. 

1.2. Inschrijvingen van schoolverlaters bij het arbeidsbureau. 

Het totaal aantal inschrijvingen van schoolverlaters beschikbaar voor bemiddeling 
bedroeg in 1983 naar schatting 181.400; 76% van de totale uitstroom uit het volledig 
dagonderwijs. 
Evenals de afgelopen jaren maakten wederom de meisjes meer gebruik van de diensten 
van het arbeidsbureau dan de jongens. 
Uit tabel 3 kan worden afgelezen dat er tot en met 1982 sprake was van een 
voortdurende toename in absolute en relatieve zin van het aantal schoolverlaters dat 
zich to t het arbeidsbureau wendde. 
Deze tendens heeft zich - tegen de verwachting in - niet doorgezet. In 1983 is het aantal 
inschrijvingen vooral onder meisjes teruggelopen. Mede gelet op het feit dat het hier 
gaat om schattingen (het feiteli jk aantal inschrijvingen is gecorrigeerd voor 
dubbeltellingen) is over deze ontwikkel ing weinig met zekerheid te zeggen. 

1.3. Doorstroming naar de arbeidsmarkt. 

Per ul t imo februari 1984 stonden 117.700 schoolverlaters (onder de 23 jaar) 
ingeschreven als werkzoekende. Hiervan waren er 31.300 één jaar of langer 
ingeschreven. 
In tabel 5a worden enige gegevens gepresenteerd die inzicht geven in de doorstroming 
van schoolverlaters op de arbeidsmarkt. 

Van de groep(en) die in juni 0-6, resp. 6-12 maanden ingeschreven stonden, was na nóg 
6 maanden in 1982 53%, resp. 60% en in 1983 58%,resp. 62% nog steeds aanwezig in 
het werklozenbestand. 
Hieruit volgt dat de in de vorige schoolverlatersbrief geconstateerde verslechtering van 
de perspectieven voor langdurige werklozen zich ook in 1983 heeft doorgezet. 
Van de groep die in juni 12 tot 18 maanden ingeschreven stond was na nóg 6 maanden 
in 1982 61% en in 1983 63% nog steeds aanwezig in het bestand. 
Dat de doorstroomkansen van deze laatste categorie niet slechter zijn hangt 
vermoedelijk samen met de diverse voorzieningen gericht op jongeren die langer dan 
één jaar werkloos zijn. 
Binnen alle drie de categorieën liggen de uitstroomkansen voor mannen steeds enkele 
procenten hoger dan voor vrouwen. 
In tabel 5b is de doorstroming van schoolverlaters naar de arbeidsmarkt nog eens in 
beeld gebracht. 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18100 XV en 18100 J, nr. 144a 29 



Het afgebeelde stroomprofiel maakt duidelijk dat - ondanks de eerste voorzichtige 
tekenen van economisch herstel • de snelheid waarmee schoolverlaters aan werk komen 
voorlopig nog afneemt. 

1.4. De probleemcategorieën op de arbeidsmarkt. 

De beschrijving van de arbeidsmarktpositie van subcategorieën schoolverlaters, naar 
niveau en richting van vooropleiding en naar geslacht werd vroeger mede op de kans op 
werkloosheid van beperkte duur gebaseerd. 
Het verschijnsel dat een aanzienlijk deel van de schoolverlaters enige t i jd werkloos is, 
beperkt in ernstige mate het onderscheidend vermogen van het begrip "kans op 
werkloosheid van beperkte duur". De massaliteit van het aantal schoolverlaters dat 
kortdurig werkloos is, is meer een indicatie van het inschrijfgedrag dan van de 
arbeidsmarktpositie. Derhalve zal als indicator voor het arbeidsmarktperspectief alleen 
maar de mate van langdurige werkloosheid worden beschouwd. 

In de tabellen 6a en b worden de resultaten gepresenteerd van een bewerking van de 
onderwijsmatrix (in-, door- en uitstroom van het onderwijssysteem), om meer zicht te 
krijgen op ontwikkelingen bij de groep schoolverlaters zonder enig diploma 
(drop-outs). 

In tabel 7 wordt een indicatie gegeven van de verschillen in kansen op langdurige 
werkloosheid naar vooropleiding en geslacht, aangeduid als de kans om een 
inschrijvingsduur van meer dan 12 maanden te bereiken. Bij de berekening van deze 
kans op langdurige werkloosheid wordt het werkloosheidsbestand (12 tot 18 maanden 
inschrijvingsduur) vergeleken met de desbetreffende uitstroom uit het volledig dag-
onderwijs uit het jaar ervoor. 
Enige vooronderstellingen die bij deze tabel moesten worden gehanteerd zijn 
aangegeven in de toelichting op tabel 7. 
Door middel van een statistische analyse van de gegevens in de tabellen 8 en 9 kan een 
beschrijving worden gemaakt van de mate waarin langdurige werkloosheid (ook hier 
aangeduid als 12 maanden en langer ingeschreven) voorkomt onder subgroepen 
schoolverlaters. 

Uit een nadere analyse van de gegevens in de tabellen 7, 8 en 9 zijn de volgende 
conclusies te trekken over de arbeidsmarktpositie van subcategorieën schoolverlaters, 
onderscheiden naar niveau van vooropleiding (a), richting van vooropleiding (b) en naar 
geslacht (c). 

a. Verschillen qua niveau van vooropleiding. 

Van oudsher doen zich de grootste problemen ten aanzien van (blijvende) 
inpassing in het arbeidsproces voor bij de categorie die zonder enig diploma het 
dagonderwijs verlaat. Hoewel het percentage drop-outs slechts in geringe mate 
is gedaald (1,3%, zie tabel 6b) is de absolute daling aanzienlijk te noemen, nl. 
5.000. De afname van het aantal drop-outs was in 1982 bij de mannen 
aanzienlijk groter dan bij de vrouwen. Hoewel dit op zich een positieve 
ontwikkeling genoemd kan worden die bijdraagt aan een betere onderwijs-
kwalificatie van de jaarlijkse uitstroom uit het dagonderwijs, ligt het voor de 
hand dat de huidige arbeidsmarktsituatie een grote invloed heeft op het niet 
verlaten van de school. Het is de vraag of en in hoeverre het onderwijssysteem 
in kan spelen op de wensen van sterk op de praktijk georiënteerde jonge 
mensen die nu hun weg naar de arbeidsmarkt versperd weten. 
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Bij onderlinge vergelijking van de niveaus valt op dat de kans op langdurige 
werkloosheid het grootst is voor de niveaus 2 (MAVO en LBO) en 5 (HBO). 
Met name niveau 3 (HAVO, VWO en MBO) onderscheidt zich in gunstige zin 
(zie tabel 7). 

Binnen de niveaus is de verhouding tussen kort- en langdurige werkloosheid het 
meest ongunstig bij de niveaus 1 en 6. 
Het beste is wederom niveau 3 (HAVO, VWO en MBO). De niveaus 2, resp. 5 
en 7 nemen een statistisch gemiddelde positie in (zie tabel 8). 
Over de arbeidsmarktpositie van jongeren behorend tot niveau 1 (drop-outs 
e.d.) kan gesteld worden dat, hoewel de kans op langdurige werkloosheid niet 
hoger ligt dan de gemiddelde kans op langdurige werkloosheid van 
schoolverlaters, de werkloosheid van deze categorie in bijzondere mate een 
langdurig karakter heeft. Dit wordt verklaard door het gegeven dat voor een 
deel van de drop-outs de concrete aanleiding om uit het dagonderwijs te 
stappen gelegen is in de feitelijke mogelijkheid een of ander baantje te krijgen. 

Doordat zij vaker banen verwerven van ti jdeli jke aard of in minder stabiele 
segmenten van de arbeidsmarkt bestaat grote twijfel of zij in staat zijn hun baan 
te behouden. 
Indien zij dan werkloos worden zijn ze niet meer als schoolverlater te 
herkennen. Dit probleem van mogelijke repeterende werkloosheid zal in de 
tweede helft van 1984 nader onderzocht worden. 

Over de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters behorend tot niveau 7 
(academici) kan opgemerkt worden dat de kans op langdurige werkloosheid 
lager ligt dan de gemiddelde kans op langdurige werkloosheid van 
schoolverlaters. Binnen de categorie werkloze academische schoolverlaters 
bl i jkt de verhouding kort • versus langdurige werkloosheid niet af te wijken van 
de totale categorie schoolverlaters. Binnen de totale groep schoolverlaters 
nemen de academici dus een gunstige plaats in. 

b. Verschillen qua richting van vooropleiding. 

Bij beschouwing van de duur van de werkloosheid per opleidingsrichting 
kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 
Voor niveau 1 (drop-outs e.d.) geldt dat het grote aandeel van langdurig 
werkloze schoolverlaters teruggevoerd kan worden op: schoolverlaters met 
uitsluitend (buitengewoon) lager onderwijs, uitvallers uit het LHNO en 
uitvallers uit het LEAO. 
Voor niveau 2 geldt dat de enigszins boven het gemiddelde liggende kans op 
langdurige werkloosheid geheel teruggevoerd kan worden op de problematische 
positie van LHNO-schoolverlaters. Op de sterke samenhang met het kenmerk 
geslacht wordt onder c nader ingegaan. 
Het LTO en de MAVO steken gunstig af wat betreft het voorkomen van 
langdurige werkloosheid. 
Voor niveau 3 kan gesteld worden dat de kans op langdurige werkloosheid 
relatief gering is, met name voor HAVO/VWO-abituriënten. 

Binnen het MBO is de verhouding kort- versus langdurige werkloosheid relatief 
ongunstig voor het MHNO en de Middelbare Opleiding Onderwijzend Personeel. 
Met betrekking tot niveau 5 kan worden vastgesteld dat de tamelijk ongunstige 
kans op langdurige werkloosheid voor HBO-schoolverlaters in grote mate te 
herleiden valt to t schoolverlaters van pedagogische-, sociale- en kunstacademies. 
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Met name bij schoolverlaters afkomstig van het HEAO komen relatief weinig 
langdurig werklozen voor. 

c. Verschillen qua geslacht. 

De kans op langdurige werkloosheid van schoolverlaters bl i jkt voor vrouwen 
iets groter te zijn dan voor mannen. Dit verschijnsel wordt in grote mate 
bepaald door de aard van de vooropleiding. Zo is bij de MAVO de situatie voor 
meisjes aanzienlijk gunstiger dan bij het LBO. Schoolverlaatsters van 
HAVO/VWO blijken zelfs een zeer geringe kans op langdurige werkloosheid te 
hebben. 
In het LBO wordt de zwakke positie van meisjes bepaald door het grote aantal 
LHNO-gediplomeerden onder de meisjes. De van oudsher zwakke vertegen-
woordiging van meisjes in het technisch onderwijs bl i jkt nauwelijks te 
veranderen. Alleen bij het MTO komen relatief wat meer vrouwen voor. 
Geconcludeerd kan worden dat de zwakkere positie van vrouwelijke 
schoolverlaters op de arbeidsmarkt te herleiden is tot de aard van het genoten 
onderwijs (LHNO, MHNO, Sociale- en pedagogische academie). 
Ondanks het feit dat algemeen het belang onderkend wordt van het doorbreken 
van traditionele rolpatronen in de studiekeuze, is dit nog maar nauwelijks te 
merken in de feitelijke schoolkeuze. In het technisch onderwijs zijn meisjes b.v. 
nog steeds sterk ondervertegenwoordigd. Dit roept twijfels op over de 
effectiviteit van Studievoorlichting en Begeleiding. De vraag rijst of naast 
intensivering van dergelijke traditionele voorzieningen niet tevens gepoogd zou 
moeten worden in structurele zin de arbeidsmarktrelevantie van "zwakke" 
opleidingen wat op te krikken. 

Samenvattend kunnen ten aanzien van de schoolverlaters de volgende probleemcate-
gorieën voor de arbeidsmarkt aangewezen worden: 

schoolverlaters die alleen basisonderricht hebben genoten en drop-outs uit 
LHNO en LEAO. Weliswaar is de kans op werkloosheid voor de totale groep 
niet zeer groot, maar onder de werklozen uit deze categorie treft men zeer veel 
langdurig werklozen aan. 
meisjes met een LHNO-opleiding en meer in het algemeen het huishoud" en 
nijverheidsonderwijs op alle niveaus (i.t.t. het technisch" en het economisch" en 
administratief onderwijs op de diverse niveaus). 
de schoolverlaters uit het HBO van de opleidingen uit de sociaal", culturele- en 
pedagogische sfeer en het kunstonderwijs. 
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2. Enkele sectoren van beroepsonderwijs 

2.1. Algemeen 

In toenemende mate wordt ook door de overheid het belang van beroepsonderwijs/vak-
opleiding onderkend, voor behoud en herstel van werkgelegenheid met name in de 
marktsector. Dit komt o.a. tot uitdrukking in het beleid t.a.v. het Kort- Middelbaar 
Beroepsonderwijs en het leerlingwezen. 

Naast de voorgestane uitbreiding van het K-MBO wordt d.m.v. de Bijdrageregeling 
Vakopleiding Jeugdigen (naar het zich laat aanzien succesvol) gepoogd te stimuleren 
dat de reeds enige jaren in gang zijnde afbrokkeling van het leerlingwezen wordt 
omgezet in een groei van deze opleiding. 
Ook het bedrijfsleven heeft gedurende het cursusjaar 1983/'84 stappen ondernomen 
om haar eigen verantwoordelijkheid dienaangaande vorm te geven. In een aantal 
sectoren werd bijvoorbeeld een deel van de prijscompensatie aangewend voor de 
ondersteuning van de praktijkcomponent van het leerlingwezen. 
Daarnaast is in algemene zin de belangstelling voor het beroepsonderwijs in een 
stroomversnelling geraakt ten gevolge van het overleg dat het afgelopen jaar is gevoerd 
tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijsveld over voorstellen van de zgn. Commissie 
Wagner gericht op een versterking van de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het 
beroepsonderwijs. In dat zgn. Open Overleg is o.a. afgesproken in de komende jaren 
gezamenlijk te streven naar een verdubbeling van de instroom in het primair 
leerlingwezen tot ca. 50.000. 

2.2. Leerlingwezen 

In de tabellen 11a en 11b wordt de ontwikkeling geschetst van de instroom en het 
bestand van het primair leerlingwezen per opleidingssector gedurende de cursusjaren 
1980/'81 t /m 1983/'84. 
In tabel 12 staan gegevens over de instroom in de schoolcomponent van het primair 
leerlingwezen. 
De instroom in het primair leerlingwezen is, na een voortdurende daling vanaf 1980, 
volgens de (voorlopige) gegevens in het lopende cursusjaar tenminste gestabiliseerd. 
Deze cijfers zijn wellicht aan de lage kant. Zo konden bijvoorbeeld de belangrijke 
metaalsector alsmede de kappers medio maart 1984 nog slechts een schatting van de 
instroom geven. Medio mei 1984 zullen meer definitieve cijfers beschikbaar zijn. 
Het l i jkt niet ondenkbaar dat dan een groei van de instroom geconstateerd zal worden. 
Met betrekking tot het totale bestand van het primair leerlingwezen valt een licht 
herstel op in de metaalsector. Dit herstel is met name te danken aan een sterke groei in 
de automobielbranche. 
Daarnaast vertoonden ook de horeca, handel- en kantoor, textiel en land- en tuinbouw 
een flinke toename van het aantal nieuwe leerovereenkomsten, tegenover een lichte 
afname in de sectoren van de bouw en de verzorgende en dienstverlenende beroepen. 

Instroom naar vooropleiding. 

In tabel 12 wordt een overzicht gegeven van de instroom in de schoolcomponent*) van 
het primair leerlingwezen. Hieruit bl i jkt dat gedurende het cursusjaar 1982/'83 het 

• Het gaat hier om jongeren die beroepsbegeleidend onderwijs volgen, waarvan niet bekend is welk deel tevens een 
leerovereenkomst heeft afgesloten. 
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aandeel van schoolverlaters t.o.v. niet-schoolverlaters in de instroom is gestegen. Dit 
geldt zowel voor abituriënten van het LBO als van het AVO. 
De kwantitatieve verhouding LBO/AVO is nauwelijks gewijzigd. 
Voorts toont deze tabel een verdere daling van de instroom in de schoolcomponent tot 
ca. 32.000 leerlingen. 
Omdat vergelijkbare gegevens voor het cursusjaar 1983/'84 nog niet bekend zijn is niet 

aan te geven of zich het lopend cursusjaar in de instroom van de schoolcomponent 
eveneens een stabilisatie/lichte groei heeft voorgedaan. Wél zijn gegevens bekend over 
de instroom van LTO/ITO-schoolverlaters in de praktijkcomponent van het 
leerlingwezen. 
Hieruit bl i jkt dat het aantal LTO/ITO-schoolverlaters dat er in slaagde een 
leerovereenkomst af te sluiten met ca. 1.000 is gestegen tot ca. 8.000. 
Het aantal van de betreffende schoolverlaters, dat instroomde in de schoolcomponent 
van het leerlingwezen, maar er niet in slaagde tevens een leerovereenkomst af te sluiten, 
daalde met een duizendtal tot ca. 6.000. 

2.3. Kort-Middelbaar Beroepsonderwijs. 

In tabel 13 wordt een overzicht gegeven van de instroom in het K-MBO naar 
vooropleiding. Ook hier vertoont de instroom van LTO-leerlingen een zekere groei. 
Een en ander impliceert dat voor de categorie LTO/ITO-schoolverlaters de 
mogelijkheden om een beroepsopleiding te volgen aanzienlijk is toegenomen. 

Verdeling naar sectoren 

De meest omvangrijke sector van het leerlingwezen, de metaal (41,9% van het bestand 
per 31-12-82) neemt in het K-MBO een tweede plaats in (28,6%). 
De op één na omvangrijkste sector in het leerlingwezen, bouw en hout, (15,8%) bezet 
in het K-MBO-bestand een bescheiden 4e plaats (9,7%). Opmerkelijk is de omvang van 
de sector Handel in het K-MBO (39,7%) in vergelijking met het leerlingwezen, (zie 
verder tabel 14). 

Verdeling naar geslacht 

Absoluut bezien is het aantal meisjes in het primair leerlingwezen in 1982/'83 t.o.v. 
1981/'82 afgenomen van ca. 8.700 tot ca. 8.100. Door de sterke totale daling van het 
aantal leerlingen met lok steeg het aandeel van meisjes in die periode volgens gegevens 
van het Ministerie van O & W van 17 naar 19,2%. 
In dezelfde periode daalde het percentage meisjes in het K-MBO van 45,3 naar 40.2%. 
De participatie van meisjes in het K-MBO bli j f t daarmee evenwel nog steeds 
aanmerkelijk hoger. 
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3. Bestemming van jeugdigen op de arbeidsmarkt. 

In de schoolverlatersbrieven ligt tot nu toe de nadruk op gegevens omtrent de 
aanbodzijde. Gegevens over de instroom van schoolverlaters als afzonderlijke categorie 
naar diverse economische sectoren zijn niet aanwezig. Wel zijn er op grond van de 
arbeidskrachtentelling (AKT) gegevens beschikbaar over het aandeel van jeugdigen 
(<25 jaar) in de diverse sectoren. Dergelijke gegevens zijn tenminste een indicatie voor 
de arbeidsmarktmogelijkheden van schoolverlaters. 

Een andere beperking is gelegen in het feit dat er geen AKT-gegevens beschikbaar zijn 
over jeugdigen in 1981. Dit laatste is ondervangen door het jeugdaandeel in de 
werkgelegenheid in 1981 te schatten aan de hand van een in 1982 door het CBS in 
opdracht van de EEG uitgevoerde enquête. 
Tenslotte wordt als afsluiting bij deze inleidende opmerkingen gewezen op het feit dat 
het materiaal gebaseerd is op werkzame personen (waaronder ook zelfstandigen e.d.) en 
dus niet alleen op werknemers. 

Uit de gegevens van tabel 15 kunnen enige algemene conclusies getrokken worden: 

In absolute aantallen zijn de meeste jeugdigen werkzaam in achtereenvolgens de 
medische- en maatschappelijke dienstverlening, de overige dienstverlening (w.o. 
overheid) en overige industrie. 
In relatieve zin komen de grootste jeugdaandelen in % van het totaal voor in 
achtereenvolgens de medische- en maatschappelijke dienstverlening, de 
detailhandel en de sector bank- en verzekeringswezen e.d. 

Binnen de sectoren tekent zich tot en met 1981 met betrekking tot het aantal werk-
zame (jeugdige) personen de volgende ontwikkeling af: 

De sector landbouw en visserij bl i jkt door de jaren betrekkelijk stabiel te zijn 
ten aanzien van het aantal werkzame personen. 
Het aandeel van de jeugd bli jkt echter geleidelijk op te lopen. 
Omdat het niveau van het jeugdaandeel in deze sector zeer laag is kan niet 
anders dan geconcludeerd worden dat dit een gevolg is van een reeds ver 
voortgeschreden vergrijzing. 
De sector metaal bl i jkt tot 1981 gestadig te krimpen. 
Het aantal jeugdigen neemt ongeveer evenredig af. Overigens bl i jkt het 
jeugdaandeel in deze sector tamelijk laag te zijn. 
De ontwikkeling van het aantal jeugdigen in de overige takken van industrie is 
niet gunstig. Overigens kunnen uit het beschikbare materiaal geen 
ontwikkelingen per afzonderlijke bedrijfstak zichtbaar worden gemaakt. 
In de bouw is het jeugdaandeel vrijwel constant, ook bij het begin van de grote 
conjuncturele terugval tussen '79 en ' 8 1 . 
In de sector detailhandel is van oudsher veel jeugd werkzaam. Hoewel deze 
sector qua omvang vrij stabiel l i jkt te zijn kan de ontwikkeling van de omvang 
van het jeugdaandeel teleurstellend genoemd worden. 
Het aantal werkzame personen in de groothandel, horeca e.d. bl i jkt fors toe te 
nemen terwijl het aantal jeugdigen op een betrekkelijk stabiel peil ligt. 
In de sector transport e.d. zijn betrekkelijk weinig jongeren werkzaam, doch 
het jeugdaandeel kan zeer stabiel worden genoemd. 
Bij het bank- en verzekeringswezen loopt het jeugdaandeel geleidelijk terug. 
In absolute zin bl i j f t het aantal jeugdigen echter wel gelijk. Zij profiteren echter 
nauwelijks van de expansie van de werkgelegenheid in die sectoren. 
In de snel expanderende sector medische- & maatschappelijke dienstverlening is 
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de ontwikkeling van het jeugdaandeel positief te noemen. 
Dit is tevens de sector waar verhoudingsgewijs de meeste jeugdigen voorkomen. 
In de sector overige dienstverlening (overheid e.d.) b l i jk t de snelle expansie 
tussen '77 en '81 geheel aan de jeugd voorbij te zijn gegaan. Het jeugdaandeel is 
hierdoor op een zeer laag peil gekomen. 

Samenvattend kan gesteld worden dat in sectoren als landbouw, metaal, transport en 
overheid weinig jeugd voorkomt. Gelet ook op het feit dat zich meer schoolverlaters 
dan vroeger aanbieden tekent een voor de jeugd zich verslechterende situatie af. 

Van de groei van het aantal werkzame personen tussen '77 en '81 (290.000) kan slechts 
een zeer gering deel (ca. 20.000) toegeschreven worden aan een toename van het aantal 
werkzame jeugdigen. 
In met name "kr impende" sectoren dreigt het gevaar van vergrijzing, waarbij de 
continui'teit van bedrijven op langere termijn bezien aan grote gevaren blootstaat. 
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Schoolverlaters 1984. 

De verwachte uitstroom uit het volledig dagonderwijs. 

In tabel 10A is de ontwikkel ing van het aantal schoolverlaters weergegeven tot en met 
1992. Uit deze gegevens bl i jk t dat de uitstroom uit het volledig dagonderwijs de 
komende jaren verder zal toenemen. Het aantal schoolverlaters zal rond 1987 zijn 
hoogtepunt bereiken en in 1992 wederom op het huidige niveau zijn beland. 

Ontwikkelingen in 1984. 

Voor het jaar 1984 wordt het aantal schoolverlaters geschat op circa 250.000. Een jaar 
geleden werd door het C.P.B, het aantal schoolverlaters voor 1984 nog geschat op ca. 
260.000. Het lager uitkomen van de schatting voor 1984 hangt voor een belangrijk deel 
samen met het feit dat jongeren, gegeven de slechte werkgelegenheidsperspectieven, in 
groten getale de voorkeur blijken te geven aan een langere onderwijsdeelname. 
De afname van de onderwijsuitstroom wordt in hoofdzaak veroorzaakt door drie 
ontwikkelingen: 
a. een toename van de doorstroming naar vervolgonderwijs; 
b. een afname van het voorti jdig schoolverlaten; 
c. een toename van het aantal zgn. "profielverbeteraars" (personen die binnen 

eenzelfde onderwijsniveau een extra kwalificatie behalen). 
Zoals reeds in paragraaf 1.1. werd aangeduid is bij het kiezen voor een vervolgopleiding 
(in plaats van een toetreding tot de arbeidsmarkt) vooral een beweging waar te nemen 
in de richting van het beroepsonderwijs. In het bijzonder het MBO (MTO, MEAO en 
MHNO) en het HBO (vooral HEAO) bli jken hierbij een belangrijke plaats in te nemen. 
Een vergelijking van de (feitelijk bekende) uitstroom uit het volledig dagonderwijs in 
1982 (zie tabel 1) en de voorspelde uitstroom in 1984 (zie tabel 10B) levert de 
volgende conclusies op: 

het aandeel van de meisjes in de uitstroom van de lagere trap van het AVO zal 
relatief sterk afnemen; 
het aandeel van jongens in de hogere trap van het AVO zal afnemen, terwijl dat 

van meisjes stijgt; 
het aantal schoolverlaters uit het LBO neemt af; dit geldt in gelijke mate voor 
meisjes en jongens; 
het aantal vrouwelijke schoolverlaters uit MBO en HBO zal in 1984 (in verge-
li jking met de mannen) relatief sterk toenemen; de toename voor mannen 
bedraagt respectievelijk 13% en 3% terwijl deze voor vrouwen neerkomt op 
respectievelijk 28% en 13%. 

Het leerlingwezen in het cursusjaar 1984/'85. 

Zoals reeds aangegeven in paragraaf 2. is in het cursusjaar 1983/'84 de afbrokkeling van 
de instroom in het primair leerlingwezen tenminste een halt toegeroepen. 
In het kader van het eerdergenoemde Open Overleg Wagner is door overheid, 
bedrijfsleven en onderwijsveld gezamenlijk de intentie uitgesproken in de komende 
jaren te streven naar een verdubbeling van de instroom in het primair leerlingwezen tot 
circa 50.000. 

Hierdoor is een gunstig klimaat rond het leerlingwezen ontstaan. 
Vanuit de overheid zal met kracht het beleid worden voortgezet ter stimulering van dit 
groeiproces. 
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Ook voor 1984/'85 is in het kader van het meerjarenbeleid f. 135 miljoen uitgetrokken 
voor de ondersteuning van de praktijkcomponent van het leerlingwezen, door middel 
van de Bijdrageregeling Vakopleiding Jeugdigen 1984. 
Van deze f. 135 miljoen is f. 5 miljoen uitgetrokken voor z.g. innovatieve activiteiten 
ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe opleidingen ter ondersteuning van 
innovatie in het bedrijfsleven. De subsidiestructuur van de B.V.J. is gehandhaafd. 
Dit wi l zeggen dat de subsidiestroom loopt via opleidingsfondsen, die nu in alle 
sectoren opgericht zijn. Per brief zijn ook dit jaar de fondsen uitgenodigd 
beleidsplannen bij het Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening in te dienen 
waarin onder meer een goed onderbouwd streefcijfer voor de instroom in de sector en 
een plan ter realisatie daarvan opgenomen moet worden. 
De instroom-afspraken in de diverse opleidingssectoren tenderen naar een zekere groei. 
Gedeeltelijk tracht men deze groei te realiseren door een extra accent op 
Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteiten en deeltijdcontracten te leggen. 
Indien deze ontwikkeling zich doorzet kan in het cursusjaar 1984/'85 zeker een eerste 
stap gezet worden op weg naar bovengenoemde doelstelling. 
Voor het K-MBO is voor 1984/'85 ten opzichte van het lopend cursusjaar een groei van 
de instroom van circa 8.100 tot circa 15.000 gepland. Dit alles betekent dat met name 
voor LBO- en MAVO-schoolverlaters de mogelijkheden om een beroepsopleiding te 
volgen in belangrijke mate vergroot zullen worden. 

Ontwikkeling van de onderwijs-uitstroom op (middel)lange termijn. 

In tabel 10 B wordt een prognose gegeven van de uitstroom uit het volledig 
dagonderwijs naar vooropleiding gedurende de periode 1984-1992. Opvallend in deze 
tabel zijn de volgende tendenzen: Het aandeel van niveau 2 in de uitstroom zal dalen, 
met name door een geprononceerde daling van de uitstroom van LBO- meisjes, en in 
mindere mate door de daling van de uitstroom van de MAVO. 
Wat betreft niveau 3 tekent zich af dat het aandeel van meisjes in het AVO sterk zal 
toenemen. 

Het aantal gediplomeerde mannelijke schoolverlaters van de HAVO zal volgens deze 
prognose fors dalen van ca. 5000 in 1984 tot ca. 2.000 in 1992. Het aantal meisjes dat 
deze onderwijsvorm verlaat, zal zich in dezelfde periode stabiliseren. Hierdoor bl i j f t de 
HAVO voor de meisjes meer dan voor de jongens fungeren als eindonderwijs. 

Wat betreft het MBO is onder de mannen een fl inke stijging te verwachten, bij de 
meisjes eerder een zekere stabilisatie. Dit is tenminste opmerkelijk na de forse stijging 
bij de meisjes van 19.500 in 1981 tot ca. 27.000 in 1984. 

Het aandeel van het HBO (niveau 5) in de uitstroom neemt fl ink toe, zowel bij de 
mannen als bij de vrouwen. Bij de vrouwen geldt dit echter in sterkere mate: van ca. 
13.000 (1984) tot ca. 18.000 (1992). 
Bij de mannen is dit respectievelijk ca. 14.000 en ca. 16.000. 
Ook bij het WO neemt het aandeel van de vrouwen sterk toe. 

Samenvattend is een verdere verhoging van het opleidingsniveau te constateren die met 
name geldt voor de meisjes. 

De Directeur-Generaal 
voor de Arbeidsvoorziening 

mr. F.H.A.M. Kruse 
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Tabel 1 

A. Uitstroom uit het volledig dagonderwijs 

mannen vrouwen 

1980 1981 1982* 1980 1981 1982* 

kleuteronderwijs 800 800 800 700 700 700 
gewoon lager onderwijs 1.257 1.150 2.365 1.125 1.151 1.726 
buitengewoon onderwijs 2.967 2.608 2.868 1.762 1.677 1.861 

vwo/havo/mavo 
lagere trap 
zonder diploma 4.775 5.181 3.781 5.877 6.335 5.434 

met diploma 4.395 3.711 2.492 10.021 8.663 7.166 

hogere trap 
zonder diploma 6.069 6.353 6.204 6.416 6.387 6.300 

met diploma 8.070 7.796 6.291 13.641 14.071 13.136 

lager beroepsonderwijs 
zonder diploma 13.856 12.266 10.175 8.577 6.990 6.894 

met diploma 33.414 30.064 30.928 20.278 18.496 17.001 

middelbaar beroepsonderwijs 
zonder diploma 10.763 11.244 10.991 10.374 10.512 10.671 

met diploma 13.442 14.254 15.532 20.054 19.514 21.187 

hoger beroepsonderwijs 
zonder diploma 8.927 8.844 &918 4.813 5.349 4.080 

met diploma 12.871 12.834 13.365 10.768 10.803 11.379 

wetenschappelijk onderwijs 
zonder dipJoma 7.861 6.331 5.464 3.403 2.906 2.732 
met diploma 8.147 8.131 9.031 2.685 2.944 3.552 

totaal 137.614 131.567 127.205 120.494 116.498 113.819 

* Voorlopige cijfers. 
Bron: C.B.S.-Onderwijsstatistieken. 

B. Uitstroom uit 6e leerjaar gewoon lager onderwijs naar bestemming. 

mannen vrouwen 

1981 1982 1983* 1981 1982 1983* 

totaal (absoluut) 117.465 116.506 112.500 

% % % 
waarvan in het volgend schooljaar 
vwo/havo/mavo 64,0 64,4 65,4 
lager beroepsonderwijs 35,1 34,7 33,6 
geen volledig dagonderwijs** 0,9 0,9 1,0 

117.686 116.641 111.700 

% % % 

74,1 74,5 75,2 
25,5 25,1 24,2 

0,4 0,4 0,6 

* Voorlopige cijfers. 
** Inclusief geringe aantallen die naar overig volledig dagonderwijs gaan. 
Bron: C.B.S. Mededeling No. 7815/januari 1984. 
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Tabel 2. Ontwikkelingen in de uitstroom uit het volledig dagonderwijs 1979 • 1982 
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Laatstgenoten mannen vrouwen 
onderwijs 1979 1980 1981 1982* 1979 1980 1981 1982* 

Totaal absoluut 131 138 132 127 118 120 116 114 
(x1000) 

waarvan in %** 
• onderwijs voorafgaand 

aan voortgezet onderwijs 3,8 3,7 3,5 4,7 2,9 3,0 3,0 3,8 

• algemeen voortgezet onderwijs 
lagere trap: 
zonder diploma 3,9 3,5 3,9 3,0 5,5 4,9 5,4 4,8 
met diploma 3,3 3,2 2,8 2,0 8,8 8,3 7,4 6,3 

lager beroepsonderwijs: 
zonder diploma 10,5 10,1 9,3 8,0 7,1 7,1 6,0 6,1 
met diploma 25,9 24,3 22,9 24,3 17,8 16,8 15,9 14,9 

• algemeen voortgezet onderwijs, 
hogere trap: 
zonder diploma 5,1 4,4 4,8 4,9 5,6 5,3 5,5 5,5 
met diploma 6,1 5,9 5,9 5,0 11,3 11,3 12,1 11,5 

• middelbaar beroepsonderwijs: 
zonder diploma 7,3 7,8 8,5 8,6 8,8 8,6 9,0 9,4 
met diploma 9,9 9,8 10,8 12,2 16,5 16,6 16,8 18,6 

hoger beroepsonderwijs en 
wetenschappelijk onderwijs 
zonder diploma 8,1 12,2 11,5 9,7 5,0 7,0 7,1 6,0 
met diploma 16,1 15,3 15,9 17,6 10,7 11,1 11,8 13,1 

* Voorlopige cijfers. 

* * In verband met afronding is de som der percentages niet alt i jd 100. 

Bron: C.B.S.-Onderwijsstatistieken. 



Tabel 3. Uitstroom uit het volledig dagonderwijs en inschrijvingen bij het 
GAB van schoolverlaters (afgerond op honderdtallen) 

1 „..., III 

Uitstroom Bij GAB inge- Kolom II als 
volledig schreven % van 1 
dagonderwijs schoolverlaters 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

mannen 
vrouwen 

132.200 
114.400 

50.800 
54.700 

38 
48 

Totaal 246.600 105.500 43 

mannen 
vrouwen 

131.200 
118.400 

48.100 
64.100 

37 
54 

Totaal 249.600 112.200 45 

mannen 
vrouwen 

137.600 
120.500 

56.500 
66.100 

41 
55 

Totaal 258.100 122.600 48 

mannen 
vrouwen 

131.600 
116.500 

80.200 
86.700 

61 
74 

Totaal 248.100 166.900 67 

mannen 
vrouwen 

127.200*) 
113.800 

94.500 
103.500 

74 
91 

Totaal 241.000 198.000 82 

mannen 
vrouwen 

126.000**) 
114.000 

88.400 
93.000 

70 
82 

Totaal 240.000 181.400 76 

') Voorlopige cijfers C.B.S. 
') Prognose C.P.B. 
') Gecorrigeerd voor dubbeltellingen. 
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Tabel 4a. Ontwikkeling van de geregistreerde werkloosheid van schoolverlaters 

onder de 23 jaar in 1983, exclusief part-time. 

Mannen Vrouwen Totaal 

Februari 1983 < 17 
17 
18 

19 t/m 22 

2.999 
8.243 

10.056 
19.069 

3.512 
9.949 

13.567 
25.444 

6.511 
18.192 
23.623 
44.513 

Totaal 40.367 52.472 92.839 

Mei 1983 < 17 
17 
18 

19 t/m 22 

3.217 
8.500 

10.088 
18.733 

3.494 
9.734 

13.715 
26.754 

6.711 
18.234 
23.803 
45.487 

Totaal 40.538 53.697 94.235 

Augustus 1983 < 17 
17 
18 

19 t/m 22 

4.413 
13.228 
15.729 
32.025 

5.105 
14.322 
20.622 
42.044 

9.518 
27.550 
36.351 
74.069 

Totaal 65.395 82.093 147.488 

November 1983 < 17 
17 
18 

19 t/m 22 

3.319 
9.453 

12.985 
29.820 

4.284 
11.471 
17.606 
39.551 

7.603 
20.924 
30.591 
69.371 

Totaal 55.577 72.912 128.489 

Tabel 4b. Geregistreerde werkloosheid van schoolverlaters onder de 23 jaar 

in 1981, 1982 en 1983 (exclusief part-time). 

Jaargemiddelde absoluut*) Jaargerr iddelde in % 

1981 1982 1983 1981 1982 1983 

Mannen _ 
< 17 ir. 3.243 3.577 3.487 15.4 11,1 6.9 

17 4.750 6.814 9.856 22,6 21,1 19,5 
18 4.212 7.435 12.215 20,0 23,0 24,2 

19 t/m 22 8.857 14.466 24.911 42,0 44,8 49,4 

Totaal 

22 

21.062 32.292 50.469 100,0 100,0 100,0 

Vrouwen 
< 17 ir. 4.707 4.541 4.099 15,0 10,3 6,3 

17 6.860 8.269 11.369 21,9 18,9 17,4 
18 7.332 11.121 16.378 23,4 25,4 25,1 

19 t/m 22 12.432 19.924 33.448 39,7 45,4 51,2 

Totaal 

22 

31.331 43.855 65.294 100,0 100,0 100,0 

Totaal 
< 17 ir. 7.950 8.118 7.586 15,2 10,7 6,6 

17 11.610 15.083 21.225 22,2 19,8 18,3 
18 11.544 18.556 28.592 22.0 24,4 24,7 

19 t/m 22 21.289 34.390 58.360 40,6 45,1 50,4 

Totaal 

22 

52.393 76.147 115.763 100,0 100,0 100,0 

*) op basis van kwartaalcijfers. 
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Tabel 5a. Doorstroming van schoolverlaters*) 

Duurgroep: Mannen Vrouwen Totaal 

% % % % % % % 

Van de schoolverlaters die in de maand juni 
1981 1982 1983 1981 1982 1983 1981 1982 1983 

van nul tot zes maanden waren ingeschreven 

bij het GAB, waren na zes maanden nog 

ingeschreven: 41 51 55 48 56 61 45 53 58 

Van de schoolverlaters die in de maand juni 

van 6 tot 12 maanden waren ingeschreven 

bij het GAB, waren na zes maanden nog 

ingeschreven: 55 58 60 57 61 64 56 60 62 

Van de schoolverlaters die in de maand juni 

van 12 to t 18 maanden waren ingeschreven 

bij het GAB, waren na zes maanden nog 

ingeschreven: 68 61 61 65 61 65 66 61 63 

*) Deze tabel is gebaseerd op gegevens over de voorwaardelijke blijfkans van ingeschreven schoolverlaters met een 

inschrijvingsduur van 0-6, 6-12 en 12-18 maanden in de maand juni. 
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Tabel 5b. Doorstroomprof iel van schoolverlaters. 

Na x maanden is y % van het oorspronkelijke bestand*) van ingeschrevenen nog werkloos. 

1982 1983 

Mannen Vrouwen Totaal Man nen Vrouwen Totaal 

3 maandep 70 70 70 74 70 72 

6 maanden 50 52 51 54 54 54 

9 maanden 35 38 37 40 42 41 

1 2 3 

^ duur in maanden 

Bron: Arbvo (Afdeling Toegepast Arbeidsmarktonderzoek). 
) De gegevens hebben betrekking op schoolverlaters die zich in de eerste helft van het kalenderjaar hebben laten inschrijven bij het GAB. 



Tabel 6a. Percentage LBO- en AVO-leerlingen dat zonder diploma 
het volledig dagonderwijs verlaat*. 

mannen vrouwen 

1978/'79 1979/'80 1980/'81 1981/'82 1978/79 1979/'80 1980/'81 1981 /'82 
% % % % % % % % 

lbo 6,1 5,8 5,1 4,2 5,0 5,1 4,3 4,3 

brugjaar avo 1,0 1.0 1,4 1,0 0,8 0,5 0,8 0,8 

mavo 2,8 2,2 2,4 1,9 3,8 3,1 2,9 2,6 

vwo/havo leerjaar 2, 3 1,0 1,5 1,5 0,9 0,5 1,2 1,8 1,1 

havo leerjaar 4 5 7,6 7,6 7,9 7,3 8,4 7,8 7,5 7,1 

vwo leerjaar 4, 5,6 3,1 3,0 3,2 3,6 3,3 3,6 3,4 3,5 

Bron: C.B.S.-Onderwijsmatrices 1978 t/m 1982. 

Inclusief leerlingen die reeds in het bezit waren van een diploma van een ander (lager) onderwijsniveau, 
(bijvoorbeeld: een mavo-gediplomeerde die er niet in is geslaagd een havo-diploma te behalen). 

Tabel 6b. Aantal drop-outs** binnen de totale uitstroom uit LBO en AVO. 

Mannen 

abs. % 

Vrouwen 

abs. % 

Totaal 

abs. % 

1977/'78 22.100 30,5 

1978/'79 23.200 32,3 

1979/'80 22.400 31,7 

17.900 27,1 

19.400 29,2 

18.600 28,7 

40.000 28,9 

42.600 30,8 

41.000 30,3 

1980/ '81*** 22.100 33,7 

1981/'82 18.400 30,7 

18.000 29,5 

16.900 30,2 

40.100 31,7 

35.300 30,4 

Onder drop-outs wordt verstaan: leerlingen die het LBO en AVO zonder diploma hebben verlaten 
en evenmin in het bezit zijn van enig ander diploma van het voortgezet onderwijs. 

Met ingang van het schooljaar 1980/'81 is een herberekening uitgevoerd van het aantal drop-outs. 
Een en ander houdt verband met geactualiseerde inzichten omtrent het aantal (mislukte) opstromers 
naar een "hoger" onderwijstype dat • zoals reeds aangeduid bij de voetnoot bij tabel 6a • niet tot de 
categorie drop-outs gerekend kan worden. 
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Tabel 7. Vergelijking uitstroom uit het volledig dagonderwijs met gegevens over langdurige werkloosheid onder 
schoolverlaters naar vooropleiding en geslacht. 

(1) 
Uitstroom uit het volledig 
dagonderwijs 

(2) 
Werkloosheid 12 t/m 17 mnd. 
augustus 1983 + februari 1984 

(3) 
Kans op werkloosheid 
x0,01 

Niveau Mannen Vrouwen Totaal 
abs. abs. abs. 

Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal 

1. Basisonderwijs + 
uitvallers 1ste cyclus 
voortgezet onderwijs 25.264 21.634 46.898 3.811 3.979 7.790 15,1 18,4 16,6 

2. Totaal 45.206 35.498 80.704 7.482 10.182 17.664 16,6 28,7 21,9 

waarvan AVO (MAVO) 10.087 14.033 24.120 

waarvan LBO 35.119 21.465 56.584 

1.775 2.991 4.766 

5.707 7.191 12.898 

17,6 21,3 19,8 

16,3 33,5 22,8 

3. Totaal 34.047 41.640 75.687 4.856 5.860 10.716 14,3 14,1 14,2 

waarvan AVO (HAVO/ 
VWO) 17.490 20.247 37.737 

waarvan MBO 16.557 21.393 37.950 

2.616 2.209 4.825*) 

2.240 3.651 5.891 

15,0 10,9 12,8 

13,5 17,1 15,5 

5. HBO 13.657 11.495 25.152 2.332 2.929 5.261*) 17,1 25,5 20,9 

7. WO 9.031 3.552 12.583 1.204 658 1.862 13,3 18,5 14,8 

TOTAAL 127.205 113.819 241.024 19.685 23.608 43.293 15,5 20,7 18,0 

*) Inclusief ingeschreven werklozen met een kandidaatsexamen uit het wetenschappelijk onderwijs. 

Toelichting 

Om een beeld te krijgen van de doorstroomsnelheid van het onderwijs naar een arbeidsplaats wordt in tegenstelling tot 
voorgaande jaren het begrip kans op langdurige**) werkloosheid geïntroduceerd. Hierbij wordt een relatie gelegd tussen 
onderwijsvorm en werkloosheidsduur. 
Bij de berekeningen van het laatst behaalde diploma, nodig voor de vergelijking met de werkloosheidsgegevens, wordt er vanuit 
gegaan dat de ongediplomeerde uitstroom van een bepaald onderwijstype bij benadering qua vooropleiding hetzelfde is 
samengesteld als de instroom in dit type. 
Voor de berekening geldt de volgende vooronderstelling: 
schoolverlaters 1982 lieten zich in de periode februari 1982 • februari 1983 inschrijven bij het G.A.B. 

**) gedefinieerd als twaalf maanden en langer. 
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Tabel 8. Ingeschreven werkloze schoolverlaters beschikbaar voor bemiddeling*) 

naar vooropleiding (niveau & richting) en duur van inschrijving : jaargemiddelde 1983**) 

Niveau Omschrijving niveau en richting vooropleid ng naar duur inschrijving Omschrijving niveau en richting vooropleid ng 

0 tot 12 maanden 12 maanden en langer Totaal 

% % 
1 basisonderwijs 

waarvan: 
14.839 60 9.901 40 24.740 

(buitengewoon) lager onderwijs 

uitvallers (drop-outs) uit: 

2.920 50 2.889 50 5.809 

mavo/lavo 2.247 66 1.142 34 3.389 

havo/vwo 1.639 74 567 26 2.206 

lager agrarisch onderwijs 353 70 151 30 504 

lager technisch onderwijs 3.898 68 1.861 32 5.759 

lager nautisch onderwijs 29 71 12 29 41 

lager economisch en administratief onde rwijs 925 63 546 37 1.471 

lager huishoud" en nijverheidsonderwijs 2.828 51 2.733 49 5.561 

lagere trap voortgezet onderwijs 43.156 63 
waarvan: 
• mavo/lavo 

lager agrarisch onderwijs 
lager technisch onderwijs 
lager nautisch onderwijs 

• lager economisch en administratief onderwijs 
lager huishoud" en nijverheidsonderwijs 
overig onderwijs 

hogere trap voortgezet onderwijs 29.932 78 
waarvan: 

havo/vwo 

middelbaar agrarisch onderwijs 
middelbaar technisch onderwijs 
middelbaar nautisch onderwijs 
middelbaar econ. en administratief onderwijs 
middelbaar huishoud" en nijverheidsonderwijs 
middelbaar (para-l medisch onderwijs 
middelbaar sociaal-cultureel onderwijs 
middelbare opleiding onderwijzend personeel 
overig onderwijs 

hoger beroepsonderwijs 11 662 
waarvan: 

hoger agrarisch onderwijs 314 

hoger technisch onderwijs 1.819 
hoger nautisch onderwijs e.d. 179 
hoger economisch en administratief onderwijs e.d. 654 
hoger huishoud" en nijverheidsonderwijs e.d. 252 
hoger (para) medisch onderwijs 1.390 
hoger sociaal-cultureel onderwijs 2.236 
hogere opleiding onderwijzend personeel 3.913 
kunstonderwijs 792 
overig onderwijs 113 

wetenschappelijk onderwijs; candidaats 860 

wetenschappelijk onderwijs; doctoraal 3.977 

72 

78 
79 
92 
89 
78 
82 
68 
69 
58 
80 

59 

72 

16.150 

8226 

4.503 

27 

22 

28 

91 22 
480 21 

16 8 
82 11 
71 22 

301 18 
1.071 32 
1.786 31 

577 42 
28 20 

593 41 

1.527" 28 

59.306 

12.880 77 3.912 23 16.792 

1.393 75 467 25 1.860 

13.856 78 3.846 22 17.702 

113 84 22 16 135 
4.066 74 1.458 26 5.524 

10.602 62 6.375 38 16.977 

246 78 70 22 316 

38.158 

13.070 77 3.904 23 16.974 

968 80 242 20 1.210 

4.107 80 1.058 20 5.165 

174 90 19 10 193 

3.420 86 550 14 3.970 

4.838 75 1.579 25 6.417 

1.052 86 177 14 1.229 

1.193 79 326 21 1.519 
841 74 291 26 1.132 

269 77 80 23 349 

16.165 

405 
2.299 

195 
736 
323 

1.691 
3.307 
5.699 
1.369 

141 

1.453 

5.504 

Totaal 104.426 (72%) 40.900 (28 %) 145.326 

*) Inclusief beschikbaar voor part-time arbeid, werkzaam op AW en in de WSW. 

) Gemiddelde van februari, mei, augustus en november 1983. 
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Tabel 9. Ingeschreven werkloze schoolverlaters beschikbaar voor bemiddeling*) 
naar vooropleiding en geslacht : jaargemiddelde 1983**). 

Mannen Vrouwen Totaal 
abs. % abs. % abs. % 

lager onderwijs 3.251 4,7 2.558 3,4 5.809 4,0 
afgebroken a.v.o. 2.360 3,4 3.235 4,2 5.595 3,8 
afgebroken l.b.o. 6.601 9,6 6.735 8,8 13.336 9,2 

totaal niveau I 12.212 17,8 12.528 16,4 24.740 17,0 

m.a.v.o. 6.648 9,7 10.144 13,3 16.792 11,5 
I.t.o 17.079 24,8 623 0,8 17.702 12,2 
l.h.n.o. 330 0,5 16.647 21,7 16.977 11,7 
overig l.b.o. 3.415 5.0 4.420 5,8 7.835 5,4 

totaal niveau II 27.472 40,0 31.834 41,6 59.306 40,8 

h.a.v.o./v.w.o. 8.499 12,4 8.475 11,1 16.974 11,7 
m.t.o. 4.223 6,1 942 1,2 5.165 3,6 
m.e.a.o. 2.161 3,1 1.809 2,4 3.970 2,7 
m.h.n.o. 188 0,3 6.229 8,1 6.417 4,4 
overig m.b.o. 1.517 2,2 4.115 5,4 5.632 3,9 

totaal niveau III 16.588 24,1 21.570 28,2 38.158 26,3 

h.t.o. 2.035 3,0 264 0,3 2.299 1,6 
h.s.c.o. 1.076 1.6 2.231 2,9 3.307 2,3 
h.o.o.p. 2.121 3,1 3.578 4,7 5.699 3,9 
overig h.b.o. 2.580 3,7 2.280 3,0 4.860 3,3 

totaal niveau V 7.812 11,4 8.353 10,9 16.165 11,1 

w.o. candidaats (VI) 1.005 1,5 448 0,6 1.453 1,0 

w.o. doctoraal (VII) 3.689 5,4 1.815 2,4 5.504 3,8 

Totaal 68.778 100,2% 76.548 100,1% 145.326 100,0% 

*) inclusief beschikbaar voor part-time arbeid, werkzaam op AW en werkzaam in de WSW. 

**) Gemiddelde van februari, mei, augustus en november 1983. 
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Tabel 10a. Ontwikkeling van het aantal schoolverlaters 1982 • 1992 (x 1000) 

Mannen Vrouwen Totaal 

1982 128 117 245 

1983 126 114 240 

1984 130 120 250 

1985 136 127 263 

1986 143 133 276 

1987 146 136 282 

1988 145 136 281 

1989 139 133 272 

1990 136 130 266 

1991 133 125 258 

1992 129 121 250 

Bron: Centraal Planbureau 1984. 

Tabel 10b. Prognose Ui ts t room uit het volledig dagonderwijs naar voo ropleiding 

1984 • 1992 

Mannen Vrouwen 

1984 1988 1992 1984 1988 1992 

kleuteronderwijs 1.373 1.226 1.172 1.328 1.187 1.132 

(gew.) lager-onderwijs 2.779 2.660 2.450 2.795 2.711 2.493 

(buitengew.) onderwijs 3.524 4.104 3.619 2.109 2.283 1.920 

v.w.o./h.a.v.o./m.a.v.o. 

lagere trap 

zonder diploma 4.589 4.053 3.296 5.454 5.056 4.286 

met diploma 1.715 890 655 3.878 1.598 1.249 

hogere trap 

zonder diploma 6.094 6.137 5.194 7.552 8.297 7.314 

met diploma 5.103 2.545 2.208 13.524 13.380 11.713 

lager beroepsonderwijs 

zonder diploma 10.613 9.746 7.968 3.883 3 3 3 7 2.587 

met diploma 24.867 21.641 16.970 13.803 10.728 7.569 

midd. beroepsonderwijs 

zonder diploma 14.533 20.233 18.124 14.118 18.004 14.753 

met diploma 17.516 23.640 22.888 27.146 34.336 29.145 

hoger beroepsonderwijs 

zonder diploma 9.367 10.300 10.594 4.917 5.813 6.111 

met diploma 13.824 14.619 16.162 12.868 15.394 18.072 

wetenschappelijk onderwij l 

zonder diploma 5.111 4.975 5.178 2.418 2.873 3.341 

met diploma 9.388 18.108 12.413 4.199 10.793 9.252 

Totaal 130.396 144.877 128.891 119.992 135.790 120.937 

Bron: Centraal Planbureau 1984. 
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Tabel 11a. Instroom primair leerlingwezen. 
Aantal nieuw afgesloten lok's per 31 december 1980, 1981,1982, en 1983. 

1980*1 1981*) 1982") 1983**) 

1. METAALSECTOR 13.809 10.315 9.43S 8.067 

waarvan: 
VAM (automobielbranche) 2.936 1.953 1.954 1.850 
VEV (electro techn. vak.onderwijs) 3.564 2.528 2.039 1.781 
Bemetel J Stichting 
Smecoma \ Opleidingen 
Philips \ Metaal 

3.038 2.822 ) Bemetel J Stichting 
Smecoma \ Opleidingen 
Philips \ Metaal 

948 665 3.373 2 .500* * ' l 
Bemetel J Stichting 
Smecoma \ Opleidingen 
Philips \ Metaal 372 269 I 
Gawalo (sanitaire inst.) 1.094 682 I 1.186 1.117 
Centrale verwarming 887 432 ) 

Procesindustrie 655 692 654 520 
Carrosserie en Wagenbouw 232 196 172 224 
Opticiens 83 76 57 75 

2. BOUWSECTOR 6.408 4.666 4.045 3.838 

waarvan: 
SVB (bouw) 4.444 3.145 2.634 2.615 
SVS (schilders) 1.137 1.027 832 799 
Wegenbouw 827 494 579 424 

VERZORGENDE EN DIENST -
VERLENENDE BEROEPEN 

waarvan: 
Kappers 
Verzorgende beroepen 

VOEOINGS & GENOTMIDDELEN 

waarvan: 
Slagers 
Bakkers 
Banketbakkers 
Levensmiddelenindustrie 

4.063 

2.062 
2.001 

3.038 

1.102 
1.936 

2.008 

3.389 

1.551 
1.838 

1 . 5 0 0 * " ) 
1.547 

1.799 

1.133 846 712 749 
637 601 581 580 
312 237 211 192 
379 324 211 278 

HANDEL EN KANTOOR 1.924 1.404 2.149 

waarvan: 
Ecabo 507 404 336 1.223 
Detailhandel 1.417 ca. 1.000 889 926 

6. HORECA 1.628 1.178 1.016 1.520 

7. GRAFISCHE INDUSTRIE 1.021 718 394 500 

8. HOUT & MEUBEL 835 586 409 473 

9. HAVEN EN VERVOER 

waarvan: 

844 855 687 694 

Scheepvaart 365 304 280 211 
Wegvervoer 300 395 274 382 
Havenbedrijven 179 156 133 101 

10. TEXTIEL 

waarvan: 

413 309 284 402 

Confectie industrie 355 251 237 358 
Betex 
Maatkleding 

58 57 
1 

47 44 

11. LEDER EN RUBBER 118 65 32 20 

Schoenmakerij 70 40 1) 11 
Schoenindustrie 48 25 32 20 

12. LAND- EN TUINBOUW 2.442 2.308 2.292 2.484 

13. BOSBOUW 66 110 125 96 

TOTAAL 36.032 27.590 25.048 25.089 

1) Opgenomen in de SOM. 
* Bron: C.B.S. 

* * Voorlopige opgave van de landelijke opleidingsfondsen. 
* • * Raming. 
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Tabel 11b. Bestand primair leerlingwezen. 
Aantal leerlingen met LOK per 31 december 1980, 1981, 1982 en 

1980-) 1981M 1982") 1 9 8 3 " ! 

METAALSECTOR 

waarvan: 
VAM (automobielbranche) 

VEV {elektro techn. vak. onderwijs) 
Bemetel J Stichting 
Smecoma , Opleidingen 
Philips ' Metaal 
Gawalo sanitaire install. 
Centrale Verwarming 
Procesindustrie 
Carrosserie en Wagenbouw 
Opticiens 

25.286 

6.634 
5.724 
4.970 
1.874 

686 
2 4 9 7 
1.183 

987 
570 
161 

22892 17033 17.617 

5.410 2 783 4 000 
5.056 4.264 3.974 
5.369 | 
1.458 \ 

685 \ 

5.369 | 
1.458 \ 

685 \ 
6 688 5.897 

5.369 | 
1.458 \ 

685 \ 
2.034 | 1.431 1.845 

935 t 
1.273 1.305 1.300 

516 422 450 
156 140 151 

BOUWSECTOR 

waarvan: 
SVB (bouw) 
SVS (schilders) 
Wegenbouw 

11.142 9.486 8.503 7.551 

7.832 6.494 5.672 4.957 
1.920 1.802 1.676 1.587 
1.390 1 190 1.155 1.007 

VERZORGENDE EN DIENST 
VERLENENDE BEROEPEN 5.948 

waarvan: 
Kappers 3.461 2.510 3 044 2.924 
Verzorgende beroepen 3 398 3 1 8 1 3.245 3.024 

4. VOEDINGS& GENOTMIDDELEN 

waarvan: 

4.161 3.501 3 132 3.461 

Slagers 1.714 1.400 1.121 1.004 
Bakkers 1.144 1.051 1.040 1.566 
Banketbakkers 696 520 624 540 
Levensmiddelenindustrie 607 530 347 351 

5. HANDEL EN KANTOOR 

waarvan: 

3.215 2.680 3.100 4.025 

Ecabo 833 680 1.347 2.012 
Detailhandel 2.382 ca. 2.000 1.753 2.013 

6. HORECA 2.742 2.151 1.958 3.242 

7. GRAFISCHE INDUSTRIE 2.233 1.853 1.328 1.000 

8. HOUTSi MEUBEL 1.431 1.048 929 861 

9. HAVEN EN VERVOER 

waarvan: 

1.358 1.469 1.334 1.388 

Scheepvaart 582 547 495 528 
Wegvervoer 501 646 561 660 
Havenbedrijven 275 276 278 200 

10. TEXTIEL 

waarvan: 

672 567 509 610 

Confectie industrie 592 469 412 526 
Betex 
Maatkleding 

79 
1 

97 
1 

96 
1 

83 
1 

11. LEDER EN RUBBER 172 178 45 45 

Schoenmakerij 109 133 

Schoenindustrie 63 45 45 45 

12. LAND' EN TUINBOUW 4.636 4.558 4.646 4.873 

13. BOSBOUW 128 156 264 218 

TOTAAL 64.035 56.230 49.070 50.839 

1) Opgenomen in de SOM. 
• Bron: C.B.S. 

* * ) Voorlopige opgave van de landelijke opleidingsfondsen. 
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Tabel 12. Instroom in de schoolcomponent van het primair leerlingwezen 
naar vooropleiding. 

Schoolverlaters 

absoluut % van totaal 

1980/'81 1981/'82 1982/'83 1980/'81 1981/'82 1982/'83 

LTO/ITO 18.350 14.501 13.616 45,5 39,4 42,4 

LHNO/IHNO 5.036 4.356 3.812 12,5 11,8 11,9 
Overig LBO 1.615 1.738 1.294 4,1 4,7 4,0 

Totaal LBO 25.001 20.595 18.722 62,1 55,9 58,3 

GLO/BUO 14 23 22 0,1 0,6 0,7 
MAVO 3.487 3.020 2.811 8,6 8,2 8,8 
Overig AVO 449 431 400 1,1 1,2 1,2 

Leerlingwezen 751 1.475 852 1,9 4,0 2,7 

Overig onderwijs 1.188 926 1.484 3,0 2,5 4,6 

Totaal 30.890 26.470 24.291 76,8 71,9 75,6 

Niet-schoolverlaters 
absoluut % van totaal 
1980/'81 1981/'82 1982/'83 1980/'81 1981/'82 1982/'83 

LTO/ITO 3.430 3.541 3.017 8,5 9,6 9,4 

LHNO/IHNO 809 786 636 2,0 2,2 2,0 
Overig LBO 587 422 339 1,4 1,1 1,1 

Totaal LBO 4.826 4.749 3.992 11,9 12,9 12,4 

GLO/BUO 228 142 170 0,5 0,4 0,5 
MAVO 1.210 1.244 1.124 3,0 3,4 3,5 

Overig AVO 360 401 320 0,9 1,1 1.0 
Leerlingwezen 888 521 229 2,2 1,4 0,7 

Overig onderwijs 1.942 3.280 1.987 4,7 8,9 6,2 

Totaal 9.464 10.337 7.822 23,2 28,1 24,4 

Totaal 

absoluut 

1980/'81 1981/'82 1982/'83 1980/'81 1981A82 1982/'83 

LTO/ITO 21.780 18.042 16.633 54,0 49,0 51,7 

LHNO/IHNO 5.845 5.142 4.448 14,5 14,0 13,9 
Overig LBO 2.202 2.160 1.633 5,5 5,9 5,1 

Totaal LBO 29.827 25.344 22.714 74,0 68,9 70,7 

GLO/BUO 242 165 192 0,6 0,5 0,6 
MAVO 4.697 4.264 3.935 11,6 11,5 12,3 
Overig AVO 809 832 720 2,0 2,3 2,2 

Leerlingwezen 1.639 1.996 1.081 4,1 5,4 3,4 

Overig onderwijs 3 140 4.206 3.471 7,7 11,4 10,8 

Totaal 40.354 36.807 32.113 100,0 100,0 100,0 

Bron: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 

Teldata 1/11 -'80, 1/11-'81 en 1/11-'82. Inclusief leerlingen zonder arbeidsovereenkomst. 
Exclusief de leerlingwezenopleidingen resorterend onder de verantwoordelijkheid van de 
ministeries van Economische Zaken en Landbouw en Visserij. 
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Tabel 13. Instroom in het K-MBO naar vooropleiding 

absoluut in % van i totaal 
198GV81 1981/'82 1982/'83 1980/'81 1981/'82 1982/'83 

LTO/ITO 817 1.209 1.386 27,9 29,3 31,7 
LHNO/IHNO 806 1.121 1,111 27,5 27,1 25,5 
Overig LBO 518 725 656 17,7 17,6 15,1 

Totaal LBO 2.141 3.055 3.153 73,1 74,0 72,3 

GLO/BUO 2 5 4 0,1 0,1 0,1 
MAVO 605 822 840 20,7 19,9 19,3 
Overig AVO 68 61 54 2,3 1,5 1,2 
Leerlingwezen 18 32 42 0,6 0,8 1,0 
Overig onderwijs 93 154 264 3,2 3,7 6,1 

Totaal 2.927 4.129 4.357 100,0 100,0 100,0 

Bron: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 
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Tabel 14. Bestand primair leerlingwezen en K-MBO per sector. 

Sector absoluut % 
primair LLW K-MBO primair LLW K-MBO 

1981/'82 1982/'83 1981/'82 1982/'83 1981/'82 1982/'83 1981/'81 1982/'83 

1. Metaal 25.101 22.312 1.364 1.860 42,2 41,9 27,8 28,6 

2. Bouw/hout 9.858 8.453 349 632 16,6 15,8 7,1 9,7 

3. Verzorgende en 
dienstverl. ber. 7.068 7.186 837 923 11,9 13,5 17,0 14,2 

4. Voedings- en 

genotmiddelen 4.128 2.941 393 436 6,9 5,5 8,0 6,7 

5. Handel en kantoor 4.300 4.376 1.914 2.583 7,2 8,2 38,9 39,7 

6. Horeca 3.299 3.151 5,6 5,9 

7. Grafische industrie 1.935 1.355 3,3 2,5 

8. Hout en meubel 1.081 1.084 1,8 2,0 

9. Haven en vervoer 1.473 1.334 60 68 2,5 2,5 1,2 1,1 

10. Textiel 567 509 1.0 1,0 

11. Leder & Rubber 303 273 0,5 0,5 

12. Overige 317 378 • 0,5 0,7 

Totaal 59.430 53.352 4.917 6.502 100,0 100,0 100,0 100,0 

Oriëntatie/schakeling • 789 960 

Bron: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 

Gegevens leerlingwezen inclusief leerlingen zonder leerovereenkomst. 

Exclusief de leerovereenkomsten van land- tuin- en bosbouw. 
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Tabel 15. Werkzame personen naar BEDRIJFSKLASSE; waarvan het aantal jeugdige (<25 jaar) 

werkzame personen; AKT 1977 en AKT 1979, en voorlopige gegevens AKT 1981. 

1977 1979 1981 

totaal wv. jeugd 2 als % totaal wv. jeugd 2 als % totaal wv. jeugd* ) 2als% 
(x 1000) (x 1000) van 1 (x 1000) (x 1000) van 1 (x 1000) (x 1000) van 1 

Landbouw & Visserij 280,5 36,0 13 280,4 39,4 14 275,6 41 15 

Metaalnijverheid 509,3 96,0 19 494,5 91,3 18 482,1 86 18 

Overige nijverheid 
(excl. bouw) 672,6 131,6 20 647,0 167,6 26 676,9 148 22 

Bouwnijverheid 499,9 106,3 21 508,6 112,3 22 472,9 100 21 

Detailhandel 414,8 128,8 31 424,6 133,1 31 421,7 125 30 

Groothandel, horeca e.d. 432,5 97,0 22 468,5 105,9 23 475,9 100 21 

Transport e.d. 309,6 54,0 17 321,3 55,4 17 320,7 56 17 

Banken e.d. 347,0 94,6 27 379,8 98,8 26 396,3 98 25 

Medische & Maatsch. 

dienstverlening 436,8 145.5 33 460,5 143,8 31 542,3 186 34 

Overige dienstverlening 902,5 205,7 23 953,7 159,4 17 1.031,6 176 17 

Totaal 4.805,5 1.095,5 23 4.938,9 1.107,0 22 5.096,0 1.116 22 

Bron: Sociale Maandstatistiek C.B.S. '83/4. 
C.B.S.: Arbeidskrachtentelling 1977, 1979. 
Sociaal Economische Maandstatistiek, Jaargang 1 nr. 1 (Artikel van M.G.K. Einerhand & M.J. Meesters) 

*) Schattingen op basis van de uitkomsten van C.B.S. jeugdonderzoek (EG-onderzoek). 
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