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STELLINGEN
I
De groei van de bevolking, de afhankelijkheid van de export en daarmede de
geaccentueerde conjunctuurgevoeligheid van de Nederlandse economie geven
aan het werkgelegenheidsvraagstuk voor ons land een pregnant karakter.
II
Het verdient aanbeveling, dat de research met betrekking tot de verschillende
middelen van werkgelegenheidspolitiek over een coördinerend orgaan beschikt.

ni
Aangezien het uitvoeren van projecten voor werkgelegenheidsdoeleinden tot
onttrekking aan de deviezenvoorraad leidt en in het algemeen rekening zal
moeten worden gehouden met de ontwikkeling van het monetaire evenwicht,
zal bij de beoordeling van de mate waarin dergehjke werken worden uitgevoerd en in het bijzonder bij de keuze van de onderscheiden projecten, het
totale beschikbare bedrag als hmiterende factor moeten worden gehanteerd.
IV
Indien niet de beschikbare geldmiddelen, doch het aantal voor aanvullende
werkgelegenheid geschikte projecten de hmiterende factor vormt, kan onder
bepaalde omstandigheden het opvoeren van de arbeidsproductiviteit op aanvullende werken strijdig zijn met het werkgelegenheidsdoeleinde.
V
De verwijten die door Dr J . HAVEMAN in zijn proefschrift „De ongeschoolde
arbeider" aan het adres van de voormalige Rijksdienst voor de Uitvoering
van Werken worden gericht, berasten niet op kennis van deze Dienst, doch
uitsluitend op gesprekken met arbeiders die deze aanvullende werkgelegenheid
schuwden.

VI
Subsidie voor drainage is veelal alleen verantwoord als Stimulans tot drainage
en ter verzekering van een goede aanleg.

VII
Of en in hoeverre de cultuurtechnische verbetering van het Nederlandse
bodembezit het totale werkgelegenheidsniveau al dan niet blijvend verhoogt,
dient nader te worden onderzocht.

VIII
De bestrijding van de verborgen werkloosheid in Nederland is in hoofdzaak
een vraagstuk van afvloeiing van boerenzoons van het ouderhjk bedrijf.

IX
Vanuit Nederlands standpunt bezien verdient migratie van Nederlanders
binnen Europa de voorkeur boven emigratie overzee.

X
Ter voorziening in de stijgende wereld-houtbehoefte zouden in het bijzonder
tropische gebieden geschürte vestigingsplaatsen voor bosbedrijven zijn.

XI
Bij het houtteeltkundig onderzoek in Nederland dient men zijn aandacht
vooral te richten op de arme groeiplaatsen.

XII
Op Java kan zonder een structurele wijziging van de bevolkingslandbouw,
gepaard gaande aan industrialisatie en migratie, geen reele welvaartsverhoging
van de bevolking verwacht worden.
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bij mij bij de totsl^dkoming daarvan gegeven heeft. Met voile belangstelling
en vanuit een grote geestelijke rijkdom heeft hij leiding gegeven aan het op
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waarvoor ik hem en de Landbouwhogeschool bijzonder dankbaar zal bhjven.
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onderdelen overleg werd gepleegd, dank ik hierbij voor hun bereidwillig
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Diegenen die mij van dienst zijn geweest, zijn in te grote getale om hier
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VOORWOORD
Volledige werkgelegenheid geldt als een der voornaamste doebtellingen van de
Nederlandse economische politiek, waarbij het er uiteraard niet alleen om gaat,
een zo hoog mogeUjke graad van werkgelegenheid te bereiken, doch tevens om
de werkgelegenheidspolitiek zo veel mogehjk te laten harmonieren met of te
doen bijdragen tot de poHtiek gericht op verhoging van het welvaartspeil onzer
groeiende bevolking.
Niet altijd zijn de onderscheiden doelstellingen ten grondslag liggende aan
het algemene economische beleid te verenigen met het streven naar volledige
werkgelegenheid, zodat dan naar een aanvaardbaar compromis dient te worden
gezocht. Voor zo ver het algemene beleid tot verhoging der werkgelegenheid
bijdraagt, zijn maatregelen aan te wijzen die rechtstreeks en andere die indirect
tot bedoeld resultaat bijdragen. In eerstbedoelde groep van maatregelen nu
neemt het middel, dat men gewoon is geworden aan te duiden als „aanvullende
werkgelegenheid" een eigen plaats in. Het moet namehjk een graad van nauwkeurigheid verlenen aan het werkgelegenheidsbeleid, die met andere middelen
niet te bereiken is.
Zowel vakverenigingen, bedrijfsleven, wetenschap en overheid hebben in
de loop der jaren hun beste krachten aan de ontrwikkeling van dit instrument
van werkgelegenheidspohtiek gewijd.
De materie van de aanvullende werkgelegenheid doorsnijdt evenwel zovele
facetten van de nationale economie en het maatschappehjk leven dat een overzicht nog maar aan enkelen beschoren is.
Getracht werd in dit werk de problematiek van de aanvullende werkgelegenheid in een overzicht te ordenen. Daarbij moest er noodgedwongen
van worden afgezien, op alle facetten zo diep in te gaan, als de schrijver gaarne
gewild had. Te vaak moest worden volstaan, terreinen van Studie aan te geven,
zonder dat zelfs nog de bereikte stand volledig kon worden uiteengezet. Hier
komt bij, dat de onderwerpelijke materie, ook al zijn ten aanzien van een
aantal aspecten onmiskenbaar eindpunten bereikt, zieh in een voortdurende
evolutie bevindt.
Dit boek wil begrip wekken bij diegenen, die over de aanvullende werkgelegenheid oordelen, het wil de gemaakte geschiedenis vastleggen en het wil
een bijdrage vormen voor een zieh allengs uitkristalUserende werkverruimingswetenschap, die aan arbeider, bedrijfsleven, overheidsfinancien en welvaart
zoveel mogehjk recht laat wedervaren.
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Al datgene wat hier gepubliceerd is, is voor vritsluitende verantwoordehjkheid van de auteur en mag niet worden gezien als de vertolking van het
standpunt van de Dienst waaraan de auteur verbunden was.
Aan de bonafide, doch kwetsbare en zo vaak verguisde figuur van de werkloze arbeider zij dit boek opgedragen.
's-Gravenhage, i September 1 9 5 4
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INLEIDING
§ I . VORMEN VAN WESKLOOSHETD

Sinds lang heeft net verschijnsel van de werkloosheid de aandacht getrokken.
Geleidelijk aan heeft men soorten van werkloosheid leren onderscheiden, ieder
met een eigen karakter en eigen oorzaak van ontstaan. Men onderscheidt thans
als hoofdsoorten frictie-, seizoen-, structuur- en conjunctuurwerkloosheid.
Aan deze Hjst is sinds enkele jaren de economisch-politieke werkloosheid toegevoegd. Een aparte groep vormen de incidenteel werklozen en de minder
geschikten.
Voor een goed begrip van het doel en de werking van de aanvullende
werkgelegenheidspohtiek moet een korte behandeling van genoemde werkloosheidsvormen voorafgaan.
In wezen ontstaat iedere vorm van werkloosheid door een discrepantie
tussen de vraag naar arbeid en het aanbod van arbeid, doch de oorzaken van
deze afwijkingen liggen steeds anders.
Defrictie- of wrijvingswerkloosheid ontstaat doordat er in het bedrijfsleven steeds
een zekere personeelsverschuiving en personeelswisseling plaats vindt. Alvorens
echter aan een openstaande aanvraag met een daarop passend aanbod wordt
voldaan, verloopt er een bepaalde tijdsperiode, die maximaal op één maand
te stellen is.
In een toestand van volledige werkgelegenheid is de wrijvingswerkloosheid
hoger dan bij een lagere bedrijvigheid. Immers volledige werkgelegenheid
leidt tot vermeerderde koopkracht en verschuivingen in de vraag naar bepaalde
artikelen. Evenzo is's winters tengevolge van verminderde bedrijvigheid een
lagere frictie-werkloosheid te verwachten dan's zomers.
Aangezien steeds andere personen op rekening van de wrijvingswerkloosheid
gesteld moeten worden en deze tevens een kortstondig karakter heeft, is dit als
de minst ernstige vorm van werkloosheid te beschouwen. Later zal bhjken, dat
deze frictie-werkloosheid zelfs tot op zekere hoogte een noodzakelijke functie
vervult.
De seizoenwerkloosheid ontstaat, doordat bepaalde bedrijfstakken met name de
landbouw, de bouwnijverheid en de baksteenindustrie een deel van het jaar
geen mogehjkheid tot arbeid bieden tengevolge van de weersgesteldheid. Ook
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de agrarische productenverwerkende Industrie en een deel van het hotel-, cafeen restaujrantbedrijf heeft een seizoenmatig karakter.
Seizoehwerkloosheid wordt dus in feite bepaald door een structurele factor,
nl. het sjäzoenpatroon. Het is hier te lande echter gebruikelijk, de seizoenwerklooiheid niet structureel te noemen.
De seifcoenwerkloosheid is niet zonder meer het verschil tussen de maximum
en de rrjinimum werkloosheid in een bepaald jaar. Gedurende het jaar kan
immers de trend, of het algemeen verloop van de werkloosheid aanzienlijk
stijgen ojf dalen.
Het verschil tussen de maximum en minimum werkloosheid möet dus gecorrigeerd worden met deze stijging of dating van de trend. Ook het meer
of minder grote aanbod van arbeidskrachten speelt een rol. Is het aanbod ruim,
dan zullen velen ingeschakeld worden om de seizoenwerkzaamheden in de
kortst mogelijke tijd te verrichten. Is het aanbod krap, dan zullen bedoelde
werkzaämheden meer gespreid worden.
De stru($uurwerkloosheid is een gevolg van een fundamentele en duurzame verandering in de structurele componenten van het economisch leven, die wordt
teweeggebracht door het dynamische karakter van de maatschappij. Kenmerkend voor structuurwerkloosheid is het hardnekkige karakter ervan. Dit
in tegenstelling tot de andere vormen van werkloosheid.
1. Structuurwerkloosheid kan zieh uiten als een wanverhouding tussen de uitbreiding van het totale produetie-apparaat en de daaruit voortvloeiende
mogehjkheid tot opneming van nieuwe arbeidskrachten enerzijds en de
toeneming van het totale aanbod öp de arbeidsmarkt anderzijds.
2. Structuurwerkloosheid treedt op, wanneer ondanks het feit, dat de totale
vraag naar arbeid en het aanbod van arbeid met elkaar in een redehjke verhouding staan, in bepaalde gebieden het aantal werkzoekenden sneller toeneemt dan de vergroting van de werkgelegenheid ter plaatse. Bij geringe
mobiliteit van de arbeid in de betrokken gebieden leidt dit onverrnijdelijk
tot arbeidsoverschotten die blijvend dreigen te zijn.
3. Structuurwerkloosheid kan ontstaan indien door verandering van smaak
of door uitputting van natuurhjke hulpbronnen de vraag naar of het aanbod
van bepaalde goederen vermindert, zodat de betrokken bedrijven het aantal arbeiders moeten beperken. Alhoewel tegehjkertijd andere bedrijven de
investeringen en de vraag zullen kunnen vermeerderen, kan het voorkomen
dat de vrijgekomen arbeiders niet willen of niet kunnen overgaan naar de
andere bedrijfstak. Vermeerdering van de totale vraag kan deze structurele
werkloosheid niet wegnemen.
4. Hetzelfde is het geval, indien de technische of organisatorische omstandigheden van de produetie zieh snel wijzigen (bv. tengevolge van rationalisatie
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en mechanisatie) en wanneer bepaalde productieprocessen door de ontwikkeling van de techniek overbodig worden. Deze structurele werkloosheidsuiting noemt men derhalve ook wel technologische werkloosheid.
5. Structuurwerkloosheid kan ontstaan, öf in bepaalde bedrijfstakken öf in
het land als geheel, indien het gebruik van het aanwezige productieapparaat geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt in verband met handelsbelemmeringen eiders of als gevolg van een voor het concurrentie-vermogen
met het buitenland te hoog niveau der productiekosten (te hoge reele Ionen).
6 . Omstandigheden in het land zelf kunnen tot arbeidsoverschotten met een
structureel karakter in bepaalde bedrijfstakken of bij bepaalde groepen
werknemers leiden. Wij denken bierbij aan de groep ongeschoolden, de
groep van administratief personeel en aan de arbeidskrachten in de oudere
leefÜjdsgroepen.
7. Verandering in de economische pohtiek (afsluiten grenzen voor bepaalde
producten, aanleg van kanalen en wegen teneinde het verkeer te verbeteren) kan tot incidentele structuurwerkloosheid leiden. Een typisch
voorbeeld van een door de overheid gecreeerde structuurwerkloosheid zijn
de Zuiderzeevissers die door de drooglegging hun bestaan verloren. Een
belangrijke blijvende uitbreiding van de werkgelegenheid maakte dit offer
uiteraard gerechtvaardigd.
In ons land is de voornaamste oorzaak van structuurwerkloosheid het achterbhjven van de werkgelegenheid bij de groei van de beroepsbevolking. Ook
valt te denken aan een verkeerde orientering in de beroepen bv. de overmatige
belangstelling voor de administratieve beroepen. Daarnaast is het de rationalisatie en mechanisering van handenarbeid, die de structuurwerkloosheid
verhoogt.
De door kapitaalsinvesteringen veroorzaakte structuurwerkloosheid is een
noodzakelijk kwaad. Een land waarvan de werkgelegenheid afhankehjk is van
zijn buitenlandse handel, mag deze rationalisatie echter niet nalaten, om te
kunnen blijven concurreren met het buitenland, die deze mechanisatie en
rationalisatie wel invoert.
Bij conjundurele werkloosheid ligt de oorsprong in een variatie in de totale
effectieve vraag. Het is hier echter niet alleen de productie-factor arbeid, die
werkloos wordt, ook de productie-factoren natuur en kapitaal worden hier
buiten werking gesteld.
Een ander typerend kenmerk van conjunctuurwerkloosheid is, dat deze
zieh niet beperkt tot een onderneming, bedrijfstak of beroepsgroep, maar dat
het gehele bedrijfileven er de gevolgen van ondervindt. Terwijl structuurwerkloosheid samenhangt met verstoringen van bhjvende aard, heeft conjunctuurwerkloosheid steeds een tijdehjk karakter. Overeenkomstig de in het
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economised, leven aan de dag tredende afwisseling van gunstige en ongunstige
conjunctuur noemt men conjuncturele werkloosheid ook wel cyclische
werkloosheid.
Een uitputtende uiteenzetting en bespreking van de theorieen die de conjunctuurbeweging zowel uit bun opgaande als uit bun neergaande pbase verklaren, moet bier buiten bescbouwing blijven. Bekend wordt verondersteld,
dat de neergaande conjunctuur wordt veroorzaakt door de afnemende investeringsactiviteit en -bereidbeid van het bedrijfsleven, de verzadiging van de
vraag naar investerings- en consumptiegoederen, bet groter zijn van de besparingen ten opzichte van de investeringen, waardoor oppotting van geld en
vermindering van de koopkrachtige vraag optreden. Als eigenlijke oorzaken
van de dalende investeringen heeft men gesignaleerd de pessimistische toekomstverwachtingen van de ondernemers en de verminderde winstgevende
investeringsmogehjkheden. De neergaande conjunctuur leidt derhalve tot een
ineenschrompeling van het economisch leven, die steeds sneller gaat, totdat op
een verlaägd niveau van bedrijvigheid evenwicht ontstaat en een omslag
optreedt
De economisch-politieke werkloosheid ontstaat bv. doordat de overheid maatregelen moet nemen om de betahngsbalans in evenwicht te brengen, tengevolge
waarvan werkloosheid ontstaat. Wij denken hierbij bv. aan importbeperkingen
waardoor de ontplooiing van het industriele apparaat belemmerd wordt, Ook
handelspohtteke maatregelen (tariefmuren) kunnen tot economisch-poHtieke
werkloosheid leiden die dan echter al een meer structured karakter krijgt. Ook
kan het investeringsbeleid het noodzakelijk maken dat bv. het bouwvolume
beperkt wordt en dat het bouwprogramma over een groter aantal jaren verdeeld wordt, waardoor eveneens economisch-pohtieke werkloosheid ontstaat.
Fiscale maatregelen bv. verhoging van accijnzen, kunnen de consumptie
zödanig doen afhemen, dat daardoor in bepaalde branches werkloosheid
ontstaat.
Statistisch is deze werkloosheidsvorm moeilijk te isoleren, zodat in de
practijk de economisch-pohtieke werkloosheid wordt samengenomen met de
conjuncturele werkloosheid. De som van beide definieert men als de werkloosheid die overblijft, nadat van de totale werkloosheid is afgetrokken de seizoen-,
friede- en structuurwerkloosheid alsmede de werkloosheid der minder
gescbikten.
De intidentele werkloosheid ontstaat door bijzondere en onverwachte gebeurtenissen van doorgaans kortstondige duur. Een vörstperiode, welke het normaal
te verwachten seizoenpatroon overtreft (en bv. ook de binnenscheepvaart stil
legt) of een staking die ook elders in het bedrijfsleven stagnatie brengt, kunnen
tot incidentele werkloosheid leiden.
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De minder geschikte arbeiders werden tot voor kort in de statistiek vermeld als
„moeilijk plaatsbaren". De moeilijke plaatsbaarheid kan echter ook haar oorzaak vinden in een ungünstige toestand op de arbeidsmarkt. Door hen „minder
geschikten" te noemen wordt ieder misverstand hierover opgeheven. De
„minder geschikten" zijn tot geen enkel beroep in Staat en kunnen nergens
een als normaal te beschouwen arbeidsprestatie Teveren, ook al is de opnamecapaciteit van de arbeidsmarkt nog zo ruim. Deze vorm van werkloosheid
Staat dus in feite buiten het gehele werkgelegenheidsbeleid, Alleen sociale
maatregelen kunnen hier baat geven.
ANALYSE VAN HET D I R E C T B E S C H K B A A R AANBOD VAN MANNEN 1948—1953
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In bovenstaand stapeldiagram, ontleend aan blz. 37 van de arbeidsmarktbeschrijving 1953 van het Rijksarbeidsbureau is de quantitatieve ontwikkeling
van bovengenoemde werkloosheidsvormen van 1948—1953 aanschouwelijk
voorgesteld. Opmerkehjk zijn de toppen die de seizoenfluctuaties plaatsen op
de algemene trend, terwijl voorts het optreden van conjuncturele en economisch-pohtieke werkloosheid medio 1951 aandacht verdient. De wrijvingswerkloosheid en de minder geschikten tonen uiteraard een vrij constant beeld.

§ 2 . GEVOLGBN VAN WERKLOOSHEID

Werkloosheid is wel het grootste probleem waarmee een volk in vredestijd
geconfronteerd wordt. Achter de cijfers van de werkloosheidsstatistieken staan
mensen met een minimaal inkomen en dus een läge welvaart, met gebrek aan
bezigheid en dus ten diepste gedeprimeerd. De ledigheid, het gevoel uitge-
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stoten te zijn en het ontbreken van ieder uitzickt op een betere toekomst,
hebben voor Ken funeste gevolgen.
Wanneer de arbeid uit het leven van de arbeider verdwijnt, begint een proces
van verstoring van het psychisch evenwicht. De richtinggevende kracht in
zijn leven, die de concentratie op zijn werk meebracht, gaat verloren, hij wordt
geestehjk omlaag gehaald .
Zodra de werkloosheid haar desintegrerende werking gaat uitoefenen,
begint bij vele arbeiders de waardering voor de arbeid te dalen, zodat zij op
den duur de arbeid nauwehjks of niet meer missen. Uiteraard verschilt dit
proces al naar de betekenis die de arbeid vroeger voor de werkloze had. Hoe
meer de arbeider van zijn persoonhjkheid in het werk Iegde, hoe geschoolder
hij was, hoe meer hij Hjdt onder zijn werkloosheid .
De gevolgen van werkloosheid voor de arbeider, die zijn samen te vatten
in psychische verstoring, vermindering vakbekwaamheid en arbeidsgescbiktheid en materiele verarming, doen zieh gevoelen in zijn gehele gezin.
Niet alleen voor de door werkloosheid getroffen arbeiders betekent het
zonder werk zijn het verlies van inkomen en zinvolle levemvervulling, ook
voor het land als geheel is werkloosheid een economisch verlies. Arbeid is
„bederfehjke waar" d.w.z. een verloren gegane arbeidsdag kan nooit meer
worden ingehaald en bij langdurige werkloosheid hjdt de gemeenschap schade
door verHes aan vakbekwaamheid en arbeidsgeschiktheid. „Werkloosheid
verdeelt het volk in een arbeidend en in een werkloos deel. Het arbeidende
deel is relatief zelfstandig en het werkloze deel is ondersteund. De werkloosheid brengt verbittering en gisting in de groep der werklozen en een steeds
diepere Hoof Scheidt hen af van de anderen, zelfs van hun arbeidende
collega's" .
Werkloosheid draagt bovendien de kiem in zieh tot pohtieke moeilijkheden,
want slachtoffers van een tekort aan werkgelegenheid worden rijp voor
extremisme naar links of naar rechts en bedreigen daardoor de grondslagen
van de demoeratie .
Een uitputtende behandeling van de gevolgen van werkloosheid voor de
getroffenen en voor land en volk raakt de gehele maatschappijstructuur, de
economische verschijnselen en terreinen der psychologie, etbiek, sociale wetenschappen en politiek. Met deze körte schets van de sociale, economische en
politieke gevolgen van werkloosheid möge hier worden volstaan.
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Verg. J. T H . WBSTHOOT: „De directe mogelijkheden der werkverschaffing bij de werkloosheidsbestrijding", Zwolle 1938, blz. 332.
„Men -without work", Cambridge, University Press 1938, blz. 150.
Gecit. bij J . R . M. v. D. BRINK: „Werkgelegenheid en Maatschappijstructuur", Nijmegen 1943.
blz. 51.
Verg. ookJ. GODDRIAAN: Prae-advies voor de Ver. voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek,
' 's-Gravenhage 1937, blz. 123.
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§ 3. OVERHKtD EN WERKGELEGENHEID

Aüioewel werkloosheid wel eens — en terecht — als een gesel van het moderne
mensdom wordt aangemerkt, is deze aanduiding toch niet op alle soorten in
dezelfde mate van toepassing. De seizoen- en wrijvmgswerkloosheid, alsmede J
de werkloosheid van de minder geschikten, zijn als normaal te beschouwen. 1
Deze normale werkloosheid is aanvaardbaar, hetgeen niet zeggen wil, dat de
gevolgen ervan voor de betrokkenen uit sociale overwegingen niet zoveel
mogehjk verzacht dienen te worden. Dit kan o.a. geschieden door de betrokkenen als arbeidsreserve zoveel mogehjk in te schakelen bij speciaal voor
dit doel uit te voeren projecten. Zouden deze arbeidsreserve en wrijvingswerklozen — al öf nietwerkzaamop extra werken — er niet zijn, dan zouvan
een overspannen arbeidsmarkt gesproken moeten worden. Het bedrijfsleven
zou dan geen keuze hebben. De productiviteit zou dalen, doordat de arbeiders
weten dat zij toch niet ontslagen kunnen worden en doordat het bedrijfsleven
00k op de minder vakbekwame arbeiders een beroep zou moeten doen.
Zonder een zekere werkloosheid, die geheel of gedeeltehjk in een werkzame
arbeidsreserve is opgevangen waaraan op grond van de geprognoseerde behoeften van het bedrijfsleven arbeiders ten behoeve van het vrije bedrijf onttrokken kunnen worden, zou een voortdurend gecontinueerde toestand van
hoogconjunctuur bestaan, waardoor een opwaartse druk op het prijspeil
wordt uitgeoefend.
Een volkomen volledige werkgelegenheid oefent 00k een opwaartse druk
op het loonpeil uit, doordat de vakverenigingen bij het opvoeren van de looneisen niet geremd worden door vrees voor werkloosheid en doordat de ondernemers, om in ieder geval voldoende arbeiders aan te trekken, elkaar ten
aanzien van de Ionen zullen overbieden. De toestand van hoogconjunctuur
zou 00k via de Sterke koopkracht en de toenemende behoefte aan import tot
aantasting van de monetaire reserves kunnen leiden. Het is dan 00k communis
opinio, dat de toestand van volledige werkgelegenheid, welke men nastreeft,
niet letterlijk moet worden opgevat, doch ruimte laat aan enige wrijvingswerkloosheid. Hier te lande spreekt men van een toestand van volledige
werkgelegenheid, indien bv. 3 % van de voor een beroep geschikte personen
werkloos is.
Het generaliseren van het percentage van 3 voor het gehele land is echter
niet juist te achten. Het is nl. mogehjk, dat de werkloosheid in een zeker land
en op een zeker moment stijgt boven deze 3 %, zonder dat dit behoeft te
alarmeren, indien men de oorzaken maar kent en weet, dat ze van voorbijgaande aard zijn. Indien bij 3 % werkloosheid automatisch een geheel werklooshddsbestrijdingsmechanisme was gaan werken, bestaat de mogehjkheid
dat dit achteraf niet nodig zou zijn geweest. Zerfs zou het gevaar voor overtrekking van de arbeidsmarkt kunnen optreden. Aan de andere kant is het
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