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Discussiestuk werkgelegenheidsbeleid 
 

Inleiding 
‘Werk, werk, werk’ wordt een van de leidende thema’s voor de komende zittingsperiode van het EP. En 
terecht; de werkloosheid (vooral in Zuid- Europa, en vooral onder jongeren) is tot onaanvaardbare 
hoogten gestegen. 
Het is niet afdoende om een werkloosheidsmaximum van 5% te poneren. We zullen goed moeten  
nadenken hoe we die doelstelling dichterbij willen brengen. 
In november willen wij op onze ledenvergadering een discussie hierover  voeren. 
Om die goed voor te bereiden hebben wij voor onze leden een discussiestuk geschreven. 
Wij roepen alle leden op een bijdrage aan de discussie te leveren. Het bestuur zal de discussie 
modereren en vertalen in de centrale vragen voor de discussieavond.  
 
Een werkgelegenheidsbeleid kan bestaan uit: 

Extra werk scheppen 
Werk verdelen (korter werken, ouderen eerder met pensioen, deeltijdwerk stimuleren) 
Tijdelijk werk scheppen (banenplannen1) 

 
Dit discussiestuk gaat vooralsnog alleen over punt 1. 
 

Discussiepunt 1 
Is beperking van de discussie tot het scheppen van  extra werk  verstandig? De vakbeweging 
bepleit  dat de (jeugd) werkloosheid ook kan verminderen door werk te delen (door ouderen 
korter te laten werken en de AOW-leeftijd later te verhogen2). In potentie kunnen we onze 
beschadigde relatie met de vakbonden  versterken door er in elk geval serieus op in te gaan. 

 
Extra werk ontstaat door vergroting van de vraag3, door: 

1. Stijging van de consumptie 
2. Stijgende export 
3. Hogere investeringen 

 

Hogere consumptie 
Als de consumptie (meer dan de productiviteit) stijgt, groeit ook de werkgelegenheid. Maar met 
consumptiestijging moet je uitkijken. Het is verstandig die niet langdurig  boven de productiviteits-
stijging uit te laten komen, anders kom je in de problemen (zoals Griekenland). Je groeit dan door 
schulden te maken. Aan de andere kant hebben landen met een (excessief) handelsbalansoverschot  
i.h.a. te lage lonen (in Europa Duitsland en ook Nederland). De Commissie heeft dan ook druk op hen 
uitgeoefend de lonen te verhogen en/of minder te bezuinigen (bijv. op de zorg, waar dat veel banen 
kost). Het is een balanceeract: niet teveel consumptie, maar ook niet te weinig. 
 
 

                                                           
1
 Met daarin bijv. ouderen van werk naar werk begeleiden, bijscholing jongeren, taalles etc. naast tijdelijk werk en  

(internationale) stages/traineeships. 
2
 http://www.abvakabofnv.nl/over-ons/nieuws/nieuwsoverzicht/2014/07/30duizend-extra-banen-2020/  

3
 Een algemene maatregel om meer werk te scheppen is arbeid goedkoper te maken door die minder zwaar te 

belasten. De Commissie heeft alle Europese lidstaten gevraagd hiervoor met plannen komen. 

http://www.abvakabofnv.nl/over-ons/nieuws/nieuwsoverzicht/2014/07/30duizend-extra-banen-2020/
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Discussiepunt 2 
Moeten Duitsland en ook Nederland hun consumptie of hun overheidsuitgaven verhogen om 
hun grote handelsbalansoverschot te verminderen? 

 

Stijgende export 
De export kan stijgen als andere landen meer van je producten  importeren  Dat gebeurt als de 
bedrijven in je land hun concurrentiekracht t.o.v. producenten in het buitenland versterken. Dat kan 
door hun kosten te verlagen via lagere lonen of een hogere productiviteit. Of door producten van hoge 
kwaliteit te leveren. 
 
Het verhogen van de productiviteit is in veel landen een  probleem. Bedrijven investeren te weinig, 
waardoor hun concurrentiepositie terugloopt en daarmee de export van het land. Daardoor loopt het 
land een stijgend handelsbalanstekort op. In een land met een eigen  munt daalt die daardoor in 
waarde, wat uiteindelijk leidt tot een devaluatie. Daarmee worden de exportproducten weer 
concurrerend (voor korte tijd..). Hier is de discussie van belang dat landen door de invoering van de Euro 
dit mechanisme niet meer kunnen gebruiken  en daarom gedwongen zijn  hun lonen extra te verlagen4.  
 
Hoewel het grootste deel van de handel van Europese landen zich binnen  Europa afspeelt is de handel 
naar landen buiten Europa natuurlijk ook van groot belang. 
De komende periode zal het handelsverdrag met de VS (het TTIP) veel aandacht krijgen.  Er worden door 
de voorstanders miljoenen extra banen voorgespiegeld5. Vaak komen deze echter terecht bij de sterkste 
producenten, terwijl de zwakke landen en sectoren klappen krijgen door de sterkere concurrentie. Te 
vrezen valt dat de voordelen van een TTIP vooral toevallen aan Noord-Europa (bijv. de Duitse 
autoproducenten en de Nederlandse watersector) terwijl de nadelen vooral Zuid- en Oost-Europa 
treffen. Het lijkt aanbevelenswaardig eerst te inventariseren waar nadelige werkgelegenheidseffecten te 
verwachten zijn en daar maatregelen tegen te nemen voordat handelsverdragen worden afgesloten6. 
 

Discussiepunt 3 
Bij het afsluiten van een handelsakkoord met de VS (en met Canada) moet banenwinst voor 
burgers belangrijker zijn dan lagere prijzen voor consumenten. 

  
Het tegenovergestelde van vrijere handel is meer protectionisme. Daar wordt vaak meewarig over 
gedaan; het zou welvaart kosten7. Maar dat is óók een framingverhaal door de sterkste producenten 
zoals de Duitse autoindustrie.  Die zien hun export in gevaar komen als potentiële afnemers reageren op 
Europees protectionisme8. Maar de sociaaldemocratie is niet opgericht om de sterksten te steunen. 

                                                           
4
  We hebben hierover gesproken bij onze discussie over een Sociale Unie. 

5
 Tegenstanders stellen daar tegenover dat de daarvoor gebruikte economische modellen niet bedoeld zijn om 

banenwinsten te berekenen. 
6
 Aandacht is ook dringend gewenst voor de klachtenprocedure binnen het TTIP (het ISDS). Deze procedure 

(waarbinnen bedrijven landen kunnen aanklagen bij een onafhankelijk panel) bedreigt mogelijk onze ‘Rijnlandse’ 
verworvenheden. Dat valt echter buiten het kader van het werkgelegenheidsdebat. 
7
 Immers: minder efficiënte producenten blijven in de markt, wat de prijzen hoog houdt. 

8
 Meer specifiek: Duitse fabrikanten van productiemiddelen vrezen Chinese represailles als wij tarieven opwerpen 

tegen de Chinese vloedgolf. De ruzie over de Chinese dumping van zonnepanelen is een treffend voorbeeld. 
Merkel blokkeerde hogere heffingen op Chinese panelen. 
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Zwakkere producenten hebben recht op ondersteuning totdat ze zich met succes aan de wereldmarkt 
hebben aangepast.9 
Het is niet vanzelfsprekend dat China  ‘de werkplaats van de wereld’ wordt, ten koste van Europese 
werkgelegenheid10. 
 

Discussiepunt 4 
Beschermende tariefmuren zijn soms wenselijk om werkgelegenheid (tijdelijk) te beschermen. 

 
Ook bescherming tegen ongewenste overnames en fusies door bedrijven van buiten Europa is wenselijk. 
Vaak verdwijnt daardoor (op termijn) werkgelegenheid (zie Organon in Oss). Soms worden overnames 
bekostigd door het overgenomen bedrijf op te zadelen met hoge schulden (om er zo snel veel geld uit te 
slepen). Heel vaak mislukken fusies en overnames, wat veel werkgelegenheid kost. 
 

Discussiepunt 5 
Overnames en fusies behoeven  toestemming door een Europese Autoriteit. Voorwaarde is 
aantoonbare maatschappelijke meerwaarde en vooralsnog behoud van werkgelegenheid. 

    

Stijgende investeringen 
Dit kan gaan om bedrijfsinvesteringen en overheidsinvesteringen 
 
Bedrijfsinvesteringen 
We gaven eerder al aan dat bedrijven te weinig investeren .  Op dit moment heerst de gedachte dat dat 
komt doordat banken terughoudend zijn met leningen aan het bedrijfsleven omdat ze hun eigen balans 
moeten oppoetsen.  De  ECB geeft daarom de banken  extra geld om ze te stimuleren dat aan het 
bedrijfsleven uit te lenen (T-LOTRO). Dat is een omstreden programma. Er zijn geen voorwaarden aan 
verbonden. De banken kunnen van dat geld dus net zo goed lucratieve (en nu risicoloze) 
overheidsschuldpapieren aankopen. Het is ook maar de vraag of de bedrijven daadwerkelijk willen 
investeren.   Hoe dat te stimuleren is geen eenvoudige vraag. Steeds opnieuw blijkt hoe taai een 
gegeven industriële cultuur is. In Roemenië en Bulgarije investeren bedrijven echt niet ineens in 
innovaties. Deze lastige vraag moeten we niet langer ontwijken! 
 

Discussiepunt 6 
Hoe kan de overheid bedrijven stimuleren om meer te investeren? 

 
Overheidsinvesteringen 
De overheid kan investeren 11 in bijv.: 

- Infrastructuur (transport, elektriciteitsnetwerk etc.)12; 

                                                           
9
 Het gevaar bestaat natuurlijk dat producenten laks worden achter beschermende tariefmuren. Griekenland had 

zich bijv. nauwelijks voorbereid op het uitfaseren van het multivezelaccoord, waardoor de Griekse textielindustrie 
bij het afschaffen daarvan vrijwel werd weggevaagd. 
10

 Dani Rodrik pleit in dit verband voor ‘managed globalisation’, zonder dit overigens verder uit te werken. ‘Europe 
– a call for change’(een prima stuk van de Europese sociaaldemocratische fractie, zie 
http://www.socialistsanddemocrats.eu/publications/europe-call-change  ;hierna: ‘A call’) pleit voor targeted 
policies for re-industrialisation’, eveneens zonder verdere uitwerking.   
11

 Overheidsinvesteringen leveren direct werkgelegenheid op (bijv. door het aanleggen van infrastructuur) en 
indirect door het verbeteren van de productie-infrastructuur. 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/publications/europe-call-change
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- Duurzame energie (energiebesparing, wind- en zonne-energie); 
- Onderwijs. Algemeen (er is nu bijv. veel aandacht voor het voorkomen van voortijdig 

schoolverlaten13), topsectorenbeleid14, werkervaringsplaatsen (zoals het jeugdwerkgarantieplan) 
- Onderzoek: de overheid kan research door bedrijven meefinancieren. Problemen: hoe weet je 

welk onderzoek vruchtbaar is en concurrentievervalsing. 
 
De overheidsinvesteringen kunnen deel uitmaken van een nationaal investeringsbeleid. 
Van belang daarbij is de actuele discussie over het versoepelen van begrotingsnormen voor landen ‘die 
structurele hervormingen doorvoeren’. De Italiaanse minister-president Renzi stelt voor investeringen in 
infrastructuur en onderwijs niet te laten meetellen bij het bepalen van het begrotingstekort.  Ook ‘A call’ 
pleit voor het soepeler hanteren van de begrotingsnormen15. Het lijkt echter weinig reëel om de hele 
onderwijsbegroting of alle infrastructuurinvesteringen buiten de tekortberekening te houden. Dat zou 
een volledige afbraak van de begrotingsnormen betekenen. 
 

Discussiepunt 7 
Welke voorwaarden willen wij stellen aan ‘belangrijke structurele hervormingen’ (‘A call’) om in 
aanmerking te komen voor soepeler begrotingsregels. Welke investeringen mogen buiten de 
tekortberekeningen worden gehouden; wat zijn ‘growth enhancing public investments ‘ (‘A 
call’). 

 
Van belang is hierbij ook hoe nationale overheden geld kunnen lenen voor hun investeringen. ‘A call’ 
pleit voor een redemption fund (voor herstructurering van bestaande schulden) en voor een systeem 
van Eurobonds (voor nieuwe leningen). Onze regering en 2e-kamerfractie en ons Europese 
verkiezingsprogramma zijn hier niet voor. 
 

Discussiepunt 8 
Welke mogelijkheden onderschrijven wij om de bestaande en toekomstige schuldenlast 
draaglijk te maken van EU-landen die investeren. 

 
Er kan ook een Europees investeringsbeleid ontwikkeld worden.  
Dat bestaat natuurlijk al in de vorm van de Europese fondsen voor achterstandsgebieden. Die zijn echter 
betrekkelijk beperkt. De Deutsche Gewerkschafs Bund heeft een investeringsplan ontwikkeld van 260 
mld € per jaar. ‘A call’ noemt een bedrag van € 200 mld per jaar, nodig voor urgente publieke en private 
investeringen. 
 
Bij zo’n bedragen is de voeding natuurlijk van groot belang. Er zijn verschillende mogelijkheden: 

- Uit nationale bijdragen; 
- Extra gelden van de Europese Investeringsbank 
- De opbrengst van een Financial Transaction Tax16  

                                                                                                                                                                                           
12

 Het is noodzakelijk het maatschappelijk belang van investeringen in infrastructuur goed te bewaken. Portugal 
heeft verhoudingsgewijs meer autowegen dan Engeland, Spanje heeft een groot net van hogesnelheidstreinen 
zonder passagiers, en Griekenland heel wat wegen van niks naar nergens.    
13

 We hebben hierover gesproken bij de discussie over een Sociale Unie 
14

 Er is heel veel discussie (mogelijk) over een topsectorenbeleid. Hoe kan de overheid weten wat ‘de winnaars’ 
zijn? In Nederland bijv. is dit beleid sterk bepaald door gevestigde belangen.  
15

 Maar investeringen kunnen ook worden betaald uit hogere belastingen. Het belastingniveau in Zuid-Europa ligt 
ver onder het Europese gemiddelde ende belasting wordt ook slecht geïnd. 
16

 Een probleem is dat hier maar enkele landen aan deelnemen 
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- Een Europese belasting, bijv. een basisheffing in de vennootschapsbelasting. Een belangrijk 
voordeel van een Europese vennootschapsbelasting is dat het de koopkracht van de Europese 
burger niet aantast. Bovendien draagt het bedrijfsleven bij aan investeringen die hen ook ten 
goede komen (waar het momenteel nogal aan schort). De strijd tegen belastingontwijking kan er 
een stuk eenvoudiger door worden. 

 
Discussiepunt 9 
Moeten de Europese investeringsbudgetten fors opgehoogd (tot bijv. € 200 mld per jaar). 
Geldt voor aanwending van die middelen ook het vereiste van cofinanciering17  
Hoe wordt het maatschappelijk rendement van die investeringen bewaakt, gelet op de povere 
praktijk tot nu toe. 

 
Discussiepunt 10 
Willen wij dat het Europese investeringsbudget wordt gevuld met bijdragen van de lidstaten of 
krijgt de EU eigen middelen. In dat laatste geval: wat is dan de bron van die middelen. 

 
Discussiepunten 
1. 
Is het verstandig de discussie nu te beperken tot het scheppen van extra werk? De vakbeweging bepleit  
dat de (jeugd) werkloosheid ook kan verminderen door werk te delen (door ouderen korter te laten 
werken en de AOW-leeftijd later te verhogen). Asscher was sceptisch. In potentie kunnen we onze 
beschadigde relatie met de vakbonden weer wat versterken door er in elk geval serieus op in te gaan. 
 
2. 
Moeten Duitsland en ook Nederland hun consumptie of hun overheidsuitgaven verhogen om hun grote 
handelsbalansoverschot te verminderen? 
 
3. 
Bij het afsluiten van een handelsakkoord met de VS (en met Canada) moet banenwinst voor burgers 
belangrijker zijn dan lagere prijzen voor consumenten. 
 
4. 
Beschermende tariefmuren zijn soms wenselijk om werkgelegenheid (tijdelijk) te beschermen. 

5. 
Overnames en fusies behoeven  toestemming door een Europese Autoriteit. Voorwaarde is aantoonbare 
maatschappelijke meerwaarde en vooralsnog behoud van werkgelegenheid 
 
6. 
Hoe kan de overheid bedrijven stimuleren om meer te investeren? 
 
7. 
Welke voorwaarden willen wij stellen aan ‘belangrijke structurele hervormingen’ (‘A call’) om in 
aanmerking te komen voor soepeler begrotingsregels. Welke investeringen mogen buiten de 
tekortberekeningen worden gehouden; wat zijn ‘growth enhancing public investments ‘ (‘A call’). 
 

                                                           
17

 Dat geld hebben de landen in Zuid- en Oost-Europa dus niet. 
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8. 
Welke mogelijkheden onderschrijven wij om de bestaande en toekomstige schuldenlast draaglijk te 
maken van EU-landen die investeren. 
 
9. 
Moeten de Europese investeringsbudgetten fors opgehoogd (tot bijv. € 200 mld per jaar). 
Geldt voor aanwending van die middelen ook het vereiste van cofinanciering   
Hoe wordt het maatschappelijk rendement van die investeringen bewaakt, gelet op de povere praktijk 
tot nu toe. 
 
10. 
Willen wij dat het Europese investeringsbudget wordt gevuld met bijdragen van de lidstaten of krijgt de 
EU eigen middelen. In dat laatste geval: wat is dan de bron van die middelen. 
 


