• 1968

Geheugen van de polder

Ten tijde van de oliecrisis van 1973/1974 kondigde
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de regering tien autoloze zondagen af (in de periode
4 november 1973 tot en met 6 januari 1974).

Knevelwet-Roolvink houdt deur op de kier
Einde geleide loonpolitiek

De geleerden zijn er niet over uit. Wanneer kwam er nu eigenlijk
precies een einde aan de geleide loonpolitiek?
Was dat tijdens het kabinet-De Quay dat van 1959 tot 1963
regeerde – het eerste naoorlogse kabinet waarin de Partij van
de Arbeid geen zitting had en dat steunde op confessionele
partijen en de VVD? Van dit kabinet werd een soepeler benadering
verwacht van het tot dan toe behoorlijk rigide loonbeleid. Of
moeten we dat einde situeren in 1963, toen het College van
Rijksbemiddelaars – dat tot dan toe een centrale rol speelde in de
loonvorming – een stap terug deed ten gunste van de Stichting
van de Arbeid? Of is de inwerkingtreding van de Wet op de
loonvorming in 1970 toch een beter markeringspunt?
Deze loonwet, in 1968 ingediend, legde de loonvorming geheel in
handen van sociale partners, maar bepaalde ook dat de regering
loonmaatregelen mocht afkondigen wanneer het algemeen
belang dit vereiste. In kringen van sociale partners, waar men
langzamerhand overtuigd was geraakt van het belang van vrije
loonvorming, sprak men over de ‘knevelwet-Roolvink’, genoemd
naar de minister die de wet indiende.
Het einde van de geleide loonpolitiek is, kortom, niet zo heel
precies vast te stellen. Misschien moeten we ons daarom
beperken tot de constatering dat in de jaren zestig en zeventig de
regeringsvinger in de loonpap minder en minder werd. Uiteindelijk
leidde dat tot het gedecentraliseerde loonbeleid zoals we dat ook
nu nog kennen.

oliecrisis: autoloze zondag en Looningreep
Op basis van artikel 10 in de
Wet op de loonvorming kan
de minister van Sociale Zaken,
‘indien naar zijn oordeel een zich
plotseling voordoende noodsituatie van de nationale economie,
veroorzaakt door één of meer
schoksgewijze optredende
externe factoren’, maatregelen
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nemen ‘ten aanzien van het
peil van de loonkosten en
algemene regels vaststellen
betreffende lonen en andere op
geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden’.
Van deze mogelijkheid maakte
de overheid in de jaren zeventig geregeld gebruik. Dat deed

bijvoorbeeld de regeringDen Uyl in 1973/1974. Onder
druk van de oliecrisis – die
sterk stijgende prijzen en hoge
werkloosheidscijfers tot gevolg
had – besloot het kabinet in
te grijpen: vanaf 1 januari 1974
mocht het initiële maandloon
nog met maximaal 45 gulden

bruto omhoog; de automatische
prijscompensatie werd beperkt.
In 1987 is de wet zodanig gewijzigd dat ingrijpen alleen nog
maar mogelijk is in zeer uitzonderlijke situaties. Sindsdien zijn
looningrepen uitgebleven; wel
dreigen bewindslieden er bij tijd
en wijle mee.

Feit is dat de periode vanaf 1945 tot halverwege de jaren zestig
bekend staat als de tijd van de geleide loonpolitiek. Het belang
daarvan voor de wederopbouw van het land en de economische
groei is onomstreden. Het fundamentele vraagstuk waar men
na de Tweede Wereldoorlog voor stond was wederopbouw en
reconstructie van het bedrijfsleven. Eendrachtige samenwerking
tussen werkgevers, werknemers en overheid vormde de basis
voor strenge loonbeheersing. Zonder meer een belangrijke
factor in het snelle herstel van oorlogsschade en de succesvolle
industriële expansie. Dat neemt niet weg dat al in de loop van de
jaren vijftig de eerste barsten in het stelsel ontstonden. De geleide
loonpolitiek werd ondergraven door de groei van ‘zwarte lonen’.
De loonexplosies van halverwege de jaren zestig – in 1964
stegen de lonen met 15 procent ten opzichte van 1963 – nekten
uiteindelijk de geleide loonpolitiek. Voorzitter Derk Roemers (19151983) van het NVV (voorloper van FNV) stelde dat ‘de vakcentrales
niet langer de waakhonden tégen loonsverhoging wilden zijn.
Vanaf nu zullen zij de jachthonden zijn náár loonsverhoging’.
Vakbondsbestuurder Frans Drabbe (1925-2011) zei: ‘Wij werden

Bauke Roolvink (1912-1975),
lid van de Anti Revolutionaire
Partij, was minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid
tijdens het kabinet-De Jong
(1967-1971). Zijn loonbeleid
wekte geregeld onrust.

vaak door de eigen bestuurders van de bond afgeremd. Later
werd de vrijheid veel groter. Toen ontstond er een soort wedstrijd
tussen de bestuurders om met een zo groot mogelijk resultaat
naar huis te komen. Wie haalt er zoveel mogelijk uit?’
In deze periode bewoog AWVN heen en weer (ten behoeve van
leden of aangesloten bedrijfstakken) tussen afspraken op
centraal en decentraal niveau. Het strategisch effect hiervan was
tweeledig: verkenning van de grenzen van de geleide loonpolitiek
via ‘slimmigheden’ én coördinatie en uniformering van heterogene
regelingen. Daarbij maakte AWVN ook gebruik van de expertise
die zij had opgebouwd over arbeidsvoorwaarden en vormen van
beloning.
AWVN, leden en vakbonden tastten gezamenlijk de grenzen
af van het centrale loonbeleid. Top-down was er weliswaar
sprake van een geleide loonpolitiek, bottom-up creëerde AWVN
een bescheiden vrije loonruimte. Voor AWVN betekenden de
loonexplosies en het loslaten van de geleide loonpolitiek werk aan
de winkel. Er kwamen meer cao’s ter regulering van de loonruimte.
In 1969 was AWVN betrokken bij 212 ondernemings-cao’s, in 1959
waren dat er nog maar 121.
In 1970 was het tijdperk van de geleide loonpolitiek voorbij en
begon misschien – als de geleerden het daarover eens kunnen
worden – de tijd waarin de regering het loonbeleid de facto aan
sociale partners overlaat, in het vertrouwen dat zij de goede
dingen doen.
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