
Het ledenbestand van de vakbeweging vergrijst. In 2006
zijn zes op de tien vakbondsleden 45 jaar of ouder. De toe-
name van het aantal oudere en de afname van het aantal
jongere vakbondsleden doet zich zowel bij mannen als
vrouwen voor. Het aantal vrouwelijke vakbondsleden blijft
stijgen; in de afgelopen twintig jaar is hun aantal zelfs meer
dan verdubbeld. Desondanks vormen ze in 2006 minder
dan een derde van het ledenbestand. In 2004 was minder
dan een kwart van de werknemers lid van een vakbond.
De organisatiegraad is in de loop der jaren fors teruggelo-
pen. In de periode 1950–1980 lag hij boven de 35 procent.
Tussen de bedrijfstakken bestaan grote verschillen in orga-
nisatiegraad. Bij de overheid is de organisatiegraad hoog
en in de handel en zakelijke dienstverlening laag.

1. Inleiding

De Statistiek van de Vakbeweging is een van de oudste
statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het
CBS publiceert al vanaf 1901 over leden van vakvereni-
gingen. De vakbeweging heeft zich over de hele wereld
verbreid. Er bestaan echter tal van onderling verschillende
soorten vakverenigingen. Om deze te beschrijven is hun
historische oorsprong van belang en zou ook rekening
moeten worden gehouden met de ontwikkeling van de vak-
beweging in verschillende (industriële) landen. Vakvereni-
gingen zijn niet los te zien van de omgeving waarin zij zijn
ontstaan. De omgeving bepaalt in belangrijke mate hoe de
vakverenigingen zich opstellen en welke ruimte zij hebben
om zich te ontplooien.

In Harmsen en Reinalda (1986) wordt een uitvoerige be-
schrijving gegeven van de ontwikkeling van de vakbeweging
in Nederland. De eerste Nederlandse vakverenigingen kwa-
men voort uit de sfeer van het ambacht. De spoorwegsta-
king van 1903 wordt algemeen beschouwd als het keerpunt.
Toen kwam de organisatorische ontwikkeling van het Ne-
derlandse vakbondswezen op gang en ontstond de sociale
bewustwording van de arbeiders. De staking leidde ertoe
dat een aantal socialistische verenigingen nauwer met el-
kaar ging samenwerken. Dit resulteerde in 1906 in de
oprichting van het Nederlands Verbond van Vakverenigin-
gen (NVV). In 1909 werd het Christelijk Nationaal Vakver-
bond (CNV) opgericht, een organisatie waarvan aanvan-
kelijk protestanten en katholieken deel uitmaken. De katho-
lieken gaven er echter de voorkeur aan eigen organisaties
op te richten en zo ontstond in 1909 het Bureau voor de
Rooms-Katholieke Vakorganisatie, de voorloper van de
NKV.

Bij de verdere ontwikkeling van de vakbonden speelde de
verzuiling een grote rol. Er ontstonden socialistische,
christelijke en katholieke vakbonden, die een nauwe band
onderhielden met politieke partijen. Na de Tweede Wereld-
oorlog kregen de vakbonden en de overkoepelende vak-
centrales meer invloed. Zij gingen deelnemen aan het
sociaaleconomisch overleg. In latere jaren vormde de ver-
zuiling ook steeds minder een belemmering voor de sa-
menwerking tussen de drie vakcentrales. Op 1 januari
1976 kwam er een federatie tot stand tussen NVV en NKV
en ontstond de Federatie Nederlandse Vakbeweging
(FNV) waarin beleidsvoorbereiding en besluitvorming ver-
gaand waren gecoördineerd. De federatie groeide uit tot
een volledige fusie tussen NVV en NKV door fusies van de
afzonderlijke NVV- en NKV-bonden binnen dezelfde be-
drijfstakken (Akkermans, 1999).

In ruime zin was een vakvereniging een vorm van samen-
werking die arbeiders instellen om hun arbeidsgerelateerde
belangen te verdedigen. De vakbeweging heeft zich, vooral
na de Tweede Wereldoorlog, sterk ontwikkeld en houdt zich
naast arbeidsgerelateerde kwesties ook bezig met sociale
en politieke problemen. Desondanks is het behartigen van
de economische belangen van de werknemers de centrale
functie van de vakbeweging gebleven. In deze zin is een
vakvereniging of vakbond ‘een vereniging van werknemers,
welke zich geheel of ten dele tot doel stelt de economische
en sociale belangen van de werknemers te behartigen, spe-
ciaal betreffende de arbeidsvoor- waarden’.

De vakbeweging is uitgegroeid tot een algemeen aanvaard
instituut dat invloed uitoefent op het beleid van de over-
heid. Deze invloed wordt niet alleen bepaald door de
macht van de vakbonden, maar ook door economische en
politieke factoren. De invloed van de werknemersorganisa-
ties wordt veelal beschouwd als afhankelijk van de organi-
satiegraad. En deze staat de laatste jaren regelmatig ter
discussie. De organisatiegraad, het aandeel van de werk-
nemers dat zich bij een vakvereniging heeft aangesloten,
daalt al jaren en bedraagt op dit moment slecht 24 procent.
Toch geldt een door de vakbonden afgesloten cao voor
alle werknemers.

Over de rol van de vakbonden op de arbeidsmarkt is veel,
vaak buitenlandse, literatuur beschikbaar. Daarin wordt on-
der andere gekeken naar de invloed van de vakbonden, en
de samenhang met de organisatiegraad, op de werkgele-
genheid en de beroepsbevolking. Een ander onderzoeks-
aspect is de vakbondsinvloed op arbeidsomstandigheden
en -voorwaarden, bijvoorbeeld de loonhoogte per bedrijfs-
tak, en het uitbreken van stakingen. Ook is onderzoek ge-
daan naar schommelingen in het vakbondslidmaatschap
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en mogelijke samenhang met bijvoorbeeld geslacht, dienst-
verband en ‘het lidmaatschap zelf’. De laatste jaren neemt
het aantal vakbondsleden af en is behoud van het leden-
bestand een van de moeilijkste opgaven voor elk vak-
bondsbestuur.

Het artikel is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 worden
de ledenaantallen van de vakbonden naar een aantal ken-
merken gepresenteerd. Paragraaf 3 geeft beknopt de be-
langrijkste definities en operationalisering. Paragraaf 4
behandelt de samenstelling van de organisatiegraad. Para-
graaf 5 bevat enkele slotopmerkingen en wordt gevolgd
door een paragraaf met een toelichting op de gegevens-
verzameling en gebruikte begrippen.

2. Ledenaantallen vakbonden

Eind maart 2006 waren bijna 1,9 miljoen mensen lid van
een vakbond. Het aantal vakbondsleden is tussen maart
2005 en maart 2006 met bijna 33 duizend gedaald. Deze
daling is geheel toe te schrijven aan de mannen; het aantal
vrouwelijke leden is zelfs licht gestegen. Lid van een vak-
vereniging kunnen mensen in loondienst zijn, maar ook
mensen die niet meer of nog niet werken. Ook vakbondsle-
den die niet in Nederland wonen (zoals ambassadeperso-
neel en militairen) zijn meegeteld.1)

2.1 Toename vrouwelijke leden

Sinds 1995 is het aantal vrouwelijke vakbondsleden met
35 procent gestegen, terwijl het aantal mannelijke leden met
11 procent is gedaald. Over een langere periode bezien is
deze ontwikkeling nog sterker. In de afgelopen twintig jaar is
het aantal vrouwelijke vakbondsleden meer dan verdubbeld.
Het aantal steeg van 230 duizend in 1985 naar 585 duizend
in 2006. De sterke groei van het aantal vrouwelijke vak-
bondsleden is te verklaren uit de sterk gestegen arbeids-
deelname van vrouwen. In de periode 1985–2005 is het
aantal vrouwen dat tot de beroepsbevolking behoorde met
90 procent toegenomen, terwijl in dezelfde periode het aan-
tal mannen dat tot de beroepsbevolking wordt gerekend met
16 procent is gestegen.

Ondanks de sterke stijging van het aantal vrouwelijke le-
den bedraagt hun aandeel in het ledenbestand in 2006 nog

geen 32 procent. Het aandeel vrouwen in het ledenbe-
stand van de vakbeweging is tussen 1995 en 2006 met
8 procentpunt toegenomen en ten opzichte van 1975 met
bijna 22 procentpunt.
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Staat 1
Leden van vakverenigingen naar leeftijd en geslacht, 31 maart

2001 2005 2006

Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal

x 1 000

Totaal 1 379 540 1 919 1 314 585 1 899 1 281 585 1 866

Leeftijd
24 jaar of jonger 72 39 111 60 39 100 56 35 91
25–64 jaar 1 141 478 1 618 1 068 516 1 585 1 040 520 1 561
w.v.

25–44 jaar . . . 428 272 700 398 264 662
45–64 jaar . . . 641 244 885 642 257 899

65 jaar of ouder 166 24 190 186 29 215 185 30 215
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2.2 Minder jongeren lid van vakbond

Jonge werknemers laten de vakbeweging veelal links lig-
gen, waardoor het ledenbestand van de vakbonden steeds
verder vergrijst. Ook hier is sprake van een al langer du-
rende ontwikkeling. Dat jongeren geen lid worden, kan on-
der andere te maken hebben met de opstelling van de
vakbeweging zelf. Door de vergrijzing van het ledenbe-
stand gaat een belangrijk deel van de aandacht uit naar de
belangen van ouderen. Jongeren kunnen daardoor het
idee hebben dat de vakbeweging weinig oog heeft voor
hun specifieke belangen. Dat er minder jongeren lid zijn
van een vakbond kan ook komen doordat ze later toe-
treden tot de arbeidsmarkt of doordat jongeren met een
kleinere (of tijdelijke) baan het belang van lidmaatschap
van een vakbond laag inschatten.

In maart 2006 waren 91 duizend vakbondsleden jonger
dan 25 jaar en 215 duizend ouder dan 65 jaar. Sinds 1995
is het aantal jongeren met meer dan 40 procent gedaald
en is het aantal 65-plussers die lid zijn van een vakvereni-
ging met bijna 22 procent gestegen.

De afname van het aantal jongeren onder de vakbondsle-
den en de toename van het aantal ouderen is zowel bij de
mannen als bij de vrouwen zichtbaar. Het aantal jongeren
bij de mannen is tussen 1995 en 2006 bijna gehalveerd.
Waren er in 1995 nog 108 duizend jonge mannen lid van
een vakvereniging, in 2006 is dit gedaald tot 56 duizend. In
deze periode is het aantal jongeren onder de vrouwelijke
vakbondsleden met een vijfde afgenomen tot 35 duizend.

In 2006 was 40 procent van de vakbondsleden jonger dan
45 jaar. Naar verhouding zijn meer vrouwen beneden 45 jaar
vakbondslid dan mannen. Onder de mannen is het aantal
45-plussers 65 procent en onder de vrouwen 49 procent.
Het aantal vakbondsleden in de leeftijdsgroep 25–44 jaar
is sinds 1995 met 211 duizend afgenomen, een daling van
bijna een kwart. Daarentegen is het aantal vakbondsleden
van 45 jaar en ouder sinds 1995 met 31 procent toegeno-

men. Daarmee gaat de vergrijzing van de vakbonden met
rasse schreden voort. In 2006 waren er ruim 1,1 miljoen
vakbondsleden van 45 jaar en ouder.

2.3 Meeste vakbondsleden aangesloten bij een vak-
centrale

In 2006 zijn negen van de tien vakbondsleden lid van een
bond die aangesloten is bij één van de drie grote vakcen-
trales: FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), CNV
(Christelijk Nationaal Vakverbond) of MHP (Vakcentrale
voor middengroepen en hoger personeel). De FNV is ver-
uit de grootste vakcentrale met bijna 1,2 miljoen leden. Het
CNV en de MHP zijn veel kleiner met respectievelijk
342 duizend en 161 duizend leden.2) Daarnaast zijn
192 duizend mensen lid van een vakbond die niet is aan-
gesloten bij een (overkoepelende) vakcentrale, de zoge-
naamde categorale vakbonden.

Vakbonden zijn opgericht om de belangen van de werkne-
mers zo goed mogelijk te behartigen; zowel de gezamenlijke
belangen, zoals het afsluiten van cao’s, als de individuele
belangen van de vakbondsleden, zoals juridische advise-
ring bij arbeidsconflicten. Vakbonden werken onderling
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4. Vakbondsleden naar leeftijd en geslacht
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steeds meer samen of sluiten zich aan bij een bestaande
vakcentrale om efficiency-redenen (schaalvergroting) of
om hun positie binnen bedrijven te versterken bij onder-
handelingen met werkgevers (machtsconcentratie). De
vakcentrales regelen de hoofdzaken, bepalen het alge-
meen beleid en vertegenwoordigen de werknemersorgani-
saties in overlegstructuren die richting geven aan het
sociaaleconomisch beleid in Nederland. Op nationaal ni-
veau gebeurt dit bijvoorbeeld in de SER (Sociaal-Economi-
sche Raad) en de Stichting van de Arbeid.3)

De aantallen vakbondsleden voor 2006 zijn gebaseerd op
140 vakbonden; 15 van de waargenomen bonden zijn
aangesloten bij vakcentrale FNV 1), 12 bij vakcentrale CNV,
57 bij vakcentrale MHP en 56 bonden zijn categoraal. Van
oudsher kenmerkt de vakbeweging zich door organisatie
naar bedrijfstak: de afzonderlijke bonden bevatten en ver-
tegenwoordigen werknemers uit een bepaalde industrietak
(bedrijfsbonden). Daarnaast bestaan er vakverenigingen
die hoofdzakelijk werknemers vertegenwoordigen die tot
een bepaalde beroepscategorie behoren (beroepsbonden).
De vorming van deze, zogenaamd horizontaal georgani-
seerde, beroepsbonden is ontstaan uit de gedachte dat zij
specifieke belangen hebben, die niet of onvoldoende door
bedrijfsbonden kunnen worden behartigd. Veel van de be-
drijfsbonden zijn aangesloten bij de vakcentrales FNV en
CNV, zoals vakverenigingen in de bouw, horeca, industrie
en dienstverlening. Van de horizontaal georganiseerde
vakbonden zijn er veel aangesloten bij MHP, de vakcentra-
le voor middengroepen en hoger personeel, of zijn catego-
raal. Categorale vakverenigingen zijn bijvoorbeeld de
Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskun-
digen, de Bond voor Kadasterpersoneel, de Bond voor me-
dewerkers in het Notariaat en de Vakbond Personeel
Loodswezen. In het algemeen hebben de bedrijfsbonden
veel leden en zijn de beroepsbonden (veel) kleiner.

3. Waarneming vakbondsleden en berekening orga-
nisatiegraad

Aan de hand van de organisatiegraad, het percentage vak-
bondsleden onder de werknemers, wordt vastgesteld hoe
groot de aanhang van de vakbeweging onder de werken-
den is. De organisatiegraad is echter niet af te leiden uit de
door de vakbonden verstrekte gegevens. Het CBS vraagt
de vakbonden hoeveel contributie betalende leden hun or-
ganisatie telde op 31 maart, uitgesplitst naar geslacht en
een leeftijdsindeling. Er wordt niet gevraagd of de leden

wel of niet werkzaam zijn, omdat de vakbonden deze infor-
matie niet in hun ledenadministratie hebben opgenomen.
De ledenaantallen die de vakbonden verstrekken, kunnen
betrekking hebben op personen in loondienst, maar ook op
niet meer of nog niet werkzame personen, werklozen, ge-
pensioneerden, personen met een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering en dergelijke. Ook de vakbondsleden die
niet in Nederland wonen (zoals ambassadepersoneel en
militairen) worden door de vakbonden meegeteld. Daar-
door zijn deze gegevens niet geschikt om de organisatie-
graad te bepalen. De Enquête Beroepsbevolking (EBB)
bevat zowel gegevens over lidmaatschap van een vakbond
als over de arbeidspositie. Daarom is de EBB de bron voor
de uitkomsten over de organisatiegraad.

De vakbonden worden door de overheid erkend als enige
wettelijke vertegenwoordigers van de werknemers en de
centrale functie van de vakbeweging is de behartiging van
de belangen van de werknemers. Om deze reden is de or-
ganisatiegraad bepaald voor het aantal werknemers jonger
dan 65 jaar, en dan alleen van die werknemers met be-
taald werk voor tenminste twaalf uur per week. De grens
van twaalf uur sluit aan op de definitie van werkzame be-
roepsbevolking. Het aantal vakbondsleden jonger dan 65
jaar en werkzaam als werknemer voor twaalf uur of meer
per week bedroeg in 2004 ruim 84 procent van alle vak-
bondsleden jonger dan 65 jaar.

In 2004 is geen Structuurenquête onder vakverenigingen
gehouden. In 2005 bevatte de EBB geen vragen over vak-
bondslidmaatschap. In 2006 zijn deze vragen weer wel ge-
steld, maar de jaarcijfers 2006 van de EBB waren bij het
samenstellen van dit artikel nog niet beschikbaar. De uit-
komsten over de organisatiegraad lopen daardoor tot en
met 2004. De informatie uit de EBB kent een groot aantal
achtergrondkenmerken, zoals: geslacht, herkomstgroepe-
ring, leeftijd, opleidingsniveau, beroepsniveau, positie op
de arbeidsmarkt, arbeidsduur, arbeidsrelatie, werktijden,
bedrijfstak, bedrijfsgrootte en woonprovincie. De EBB-uit-
komsten wijken iets af van die van de Structuurenquête,
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Staat 2
Vakbondsleden en vakbonden naar vakcentrale, 2006

Vakbondsleden Vakbonden

x 1 000 % abs. %

Totaal 1 866 100 140 100

Vakcentrale
FNV 1) 1 171 63 15 11
CNV 342 18 12 9
MHP 161 9 57 41

Overige vakverenigingen 192 10 56 40

1) Exclusief FNV Vrouwenbond en de twee verenigingen die ZZP’ers (zelfstandigen
zonder personeel) organiseren.

Staat 3
Leden van vakverenigingen, Structuurenquête en Enquête Beroepsbevolking

2001 2003 2004 2005 2006

x 1 000
Structuurenquête

Totaal 1 919 1 921 . 1 899 1 866

Leeftijd vakbondsleden
15–64 jaar 1 729 1 723 . 1 684 1 651
65 jaar of ouder 190 198 . 215 215

Enquête Beroepsbevolking

Totaal 1 963 1 968 1 984 . .

Leeftijd vakbondsleden
15–64 jaar 1 782 1 768 1 769 . .
w.v.

werkzaam 1 568 1 533 1 524 . .
w.o.

werknemers 1 563 1 529 1 520 . .
w.o.

voor 12 uur of
meer per week 1 538 1 503 1 492 . .

niet werkzaam 214 234 245 . .
65 jaar of ouder 181 201 215 . .



onder meer omdat de EBB een steekproefonderzoek is
waarvan de uitkomsten een marge hebben en omdat de
EBB zich beperkt tot personen die in Nederland wonen.

4. De organisatiegraad

De organisatiegraad van werknemers is gedefinieerd als
het percentage werknemers dat lid is van een vakbond.
Het gaat hierbij alleen om werknemers jonger dan 65 jaar
die betaald werk voor tenminste twaalf uur per week heb-
ben. In 2004 was minder dan een kwart van de werkne-
mers lid van een vakbond. In de loop der jaren is de
organisatiegraad fors teruggelopen. In de periode 1950–
1980 lag hij boven de 35 procent. Daarna zette een daling
in. Begin jaren negentig deed zich een weer lichte stijging
voor, maar na 1995 neemt de organisatiegraad verder af
van 28 naar 24 procent in 2004.

De organisatiegraad van 2004 is vrijwel gelijk aan die van
2003. Het aantal vakbondsleden is van 2003 op 2004 ge-
daald met 11 duizend en het aantal werknemers dat tot de
werkzame beroepsbevolking behoort met 97 duizend.
Omdat het aantal werknemers verhoudingsgewijs veel
sterker is gedaald dan het aantal vakbondsleden, is de or-
ganisatiegraad in 2004 met 0,2 procentpunt gestegen.

4.1 Stijging organisatiegraad vrouwen

Het aantal vrouwelijke vakbondsleden is van 2003 op 2004
gestegen met 19 duizend. Het aantal mannelijke vakbonds-
leden is met 30 duizend gedaald. De organisatiegraad voor
de vrouwen is gestegen van 18 procent naar 19 procent,
terwijl de organisatiegraad voor de mannen gelijk is geble-
ven: 29 procent. Er zijn naar verhouding meer mannen dan
vrouwen lid van een vakbond.
In de periode 1995–2004 is de organisatiegraad van de
vrouwen gedaald met 1 procentpunt, terwijl die van man-
nen met 5 procentpunt terugliep.

4.2 Organisatiegraad jongeren is laag

Er zijn relatief weinig jongeren lid van een vakbond. In
2004 is de organisatiegraad van 15–24-jarigen 10 procent.
De organisatiegraad van 45-plussers is drieëneenhalf maal
zo groot. Ouderen zijn dus oververtegenwoordigd. Van de
werknemers in de leeftijdsgroep 25–44 jaar is 21 procent
lid van een vakbond.

Zoals al eerder aangegeven kan het zijn dat er minder jon-
geren lid zijn van een vakbond doordat zij later toetreden tot
de arbeidsmarkt. Ook kan de eerste baan gezien worden
als een startbaan, een tijdelijke baan, die weinig affiniteit
schept met de bedrijfstak of het beroep, zodat lidmaatschap
van een vakbond nog niet als nodig wordt ervaren.
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6. Organisatiegraad van werknemers
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4.3 Organisatiegraad bij overheid hoog

Tussen de bedrijfstakken bestaan grote verschillen in orga-
nisatiegraad. Zo is bijvoorbeeld bij energie- en waterlei-
dingbedrijven en bij de overheid de organisatiegraad hoog.
Bij het openbaar bestuur was hij 39 procent en bij het on-
derwijs 34 procent. Ook in de bouwnijverheid zijn veel
werknemers lid van een vakbond (37 procent). In de han-
del en zakelijke dienstverlening daarentegen ligt de organi-
satiegraad beneden de 15 procent. De horeca en de
financiële instellingen zijn andere bedrijfstakken waar de
organisatiegraad beneden het gemiddelde ligt.

Ten opzichte van 1995 is in de bedrijfstak vervoer en com-
municatie de organisatiegraad gedaald met meer dan 9
procentpunt. Ook de daling in de bedrijfstak onderwijs en
in het openbaar bestuur is fors; respectievelijk 9 procent-
punt en ruim 7 procentpunt. In andere bedrijfstakken was
de afname minder groot, zoals in de gezondheids- en wel-
zijnszorg. De enige uitzondering op de trend van afnemen-
de organisatiegraad vormde de horeca, waar hij in de
periode 1995–2004 licht steeg tot 16 procent.

4.4 Noorden meer georganiseerd

Ook regionaal zijn de verschillen in organisatiegraad aan-
zienlijk. In Friesland was 37 procent van de werknemers lid
van een vakbond en ook in Groningen en Drenthe lag de
organisatiegraad boven de 30 procent. Daarmee zijn werk-
nemers die in het noorden van het land wonen meer geor-
ganiseerd dan hun collega’s elders. Ruim 14 procent van
alle werkende vakbondsleden woonde in 2004 in de drie
noordelijke provincies, terwijl dit van alle werknemers min-
der dan 10 procent is. In 2004 was de organisatiegraad in
de noordelijke provincies 35 procent en lag deze ruim an-
derhalf maal zo hoog als bij de provincies Noord-Brabant
en Limburg (21 procent).

4.5 Organisatiegraad hoger bij onregelmatige werktijden

In 2004 is 26 procent van alle werknemers met onregelma-
tige werktijden lid van een vakbond. Binnen de groep werk-
nemers met onregelmatige werktijden is de organisatie-
graad van degenen die ’s nachts en ’s avond werken het
hoogst: 35 procent. De organisatiegraad van werknemers
met regelmatige werktijden is 23 procent. Opvallend is het
verschil in organisatiegraad tussen werknemers met een
vaste of een flexibele arbeidsrelatie. Werknemers met een
vaste arbeidsrelatie zijn bijna tweeëneenhalf maal zo vaak
vakbondslid als werknemers met een flexibele arbeidsrela-
tie. Verder zijn voltijdwerknemers, doorgaans werknemers
met een arbeidsduur van 35 uur of meer per week, vaker
lid van een vakbond dan deeltijdwerkers.

Zo lijkt het dat baankenmerken misschien een belangrijke-
re rol spelen om wel of geen lid te worden van een vak-
bond dan persoonlijke kenmerken. Bij een baan met
regelmatige werktijden worden minder problemen verwacht
met arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Bij een
flexibele arbeidsrelatie is de baan te beschouwen als een
opstap, een tijdelijke baan waarvoor het niet nodig is om lid
te worden. En bij een (kleinere) deeltijdbaan kan het zijn
dat er minder affiniteit is met de baan en organisatie.

4.6 Lagere organisatiegraad hoger opgeleiden

Onder werknemers met een wetenschappelijke opleiding
lag de organisatiegraad enkele procenten beneden het ge-
middelde. Werknemers met een beroepsopleiding zijn vaker
lid van een vakbond dan werknemers met een algemene
opleiding. De hoge organisatiegraad van werknemers met
alleen basisonderwijs als hoogst behaalde opleiding kan sa-
menhangen met de leeftijd en vergrijzing van de vakbon-
den.
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5. Slotopmerkingen

Uit het voorgaande blijkt dat er nog veel onderzoek naar
de organisatiegraad nodig is om de verschillen in achter-
grondkenmerken te kunnen verklaren. Ook de invloed van
verandering in de structuur van de beroepsbevolking is
daarbij van belang. De vraag is ook wat de invloed van de
vakbeweging zelf is op de ontwikkeling van het ledenbe-
stand; wat zijn de gevolgen van de ontwikkeling van de
vakbonden tot een beleidsorgaan in sociaaleconomisch
overleg, waarbij zij zich meer richten op het algemeen be-
lang? En in welke mate behartigen de vakbonden werkelijk
de belangen van hun achterban?

In 2004 heeft de vakbeweging nog slechts de steun van 24
op de 100 werknemers. In hoeverre is er dan nog sprake
van representativiteit van de vakbeweging? Cao’s die de
vakbonden met de werkgevers afsluiten gelden voor alle
werknemers bij de betrokken werkgevers. Cao-bepalingen
werken ook door in de individuele arbeidsovereenkomsten,
want zij gaan vóór op de bepalingen zoals afgesproken in
de individuele arbeidsovereenkomsten. Op het moment dat
cao-bepalingen door de minister van SZW algemeen ver-
bindend zijn verklaard, gelden ze voor alle werkgevers en
werknemers binnen de werkingssfeer van de cao. Zo komt
het voor dat een vakbond met naar verhouding weinig le-
den een cao afsluit waar grotere vakbonden niet achter
staan. Door het algemeen verbindend verklaren zijn deze
grotere bonden echter wettelijk gedwongen de cao-bepa-
lingen na te komen.
Door vakorganisaties wordt wel eens gesteld, dat de onge-
organiseerden (correcter is het om te spreken van niet- of
anders georganiseerden) profiteren van het werk van de
vakbeweging. Aan de andere kant is het de laatste jaren
wel voorgekomen dat georganiseerden bevoordeeld wor-
den. Hierbij kan men denken aan bepalingen waarbij een
extra uitkering aan de leden van de vakbonden wordt ge-
geven. Dit is echter niet op grote schaal gebeurd.

Zoals aangegeven is het de minster van SZW die een cao
algemeen verbindend kan verklaren en kan de overheid,
de sociale partner naast de werkgeversorganisaties en
werknemersorganisaties, door een beleidsmatige inzet van
de algemeen verbindend verklaring invloed uitoefenen op
de cao-bepalingen. Zo is in 2004 door de minister gesteld
dat cao’s die ‘positieve mutaties van contractlooncompo-
nenten inhouden’ niet in aanmerking komen voor alge-
meen verbindend verklaring.

Technische toelichting

Het CBS publiceert zijn cijfers over vakbeweging en orga-
nisatiegraad in de statistische databank StatLine. Deze be-
vat momenteel vier tabellen met gegevens op dit terrein:

• Historie leden vakverenigingen
• Leden van vakverenigingen; structuur
• Ledentallen vakcentrales.

Gegevens over de organisatiegraad zijn in een aparte file
op de CBS website beschikbaar op
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zeker
heid/cijfers/incidenteel/maatwerk/2006-organisatiegraad-m
w.htm

Bronnen

Het aantal vakbondsleden is afkomstig uit de Structuuren-
quête van de Statistiek van de Vakbeweging. Deze is tot
en met verslagjaar 2003 tweejaarlijks gehouden bij alle
vakverenigingen en heeft als peildatum 31 maart. Aan alle
vakverenigingen wordt gevraagd naar het aantal leden, uit-
gesplitst naar een aantal kenmerken. De gegevens over de
leden van vakverenigingen worden verbijzonderd naar
aansluiting bij de vakcentrales FNV, CNV, MHP en
‘Overige vakverenigingen’. FNV staat voor Federatie Ne-
derlandse Vakbeweging, CNV voor Christelijk Nationaal
Vakverbond en MHP voor Vakcentrale voor middengroe-
pen en hoger personeel. Vakbondsleden van een vakbond
die niet bij een van deze vakcentrales is aangesloten, wor-
den opgenomen in de categorie ‘Overige vakverenigingen’.
Lid van een vakvereniging kunnen mensen in loondienst
zijn, evenals niet meer of nog niet werkzame personen.
Ook vakbondsleden die niet in Nederland wonen (zoals am-
bassadepersoneel en militairen) zijn meegeteld. Niet opge-
nomen is de Vrouwenbond FNV, omdat de leden van deze
bond niet noodzakelijk in loondienst zijn of zijn geweest. De
leden van organisaties voor ZZP’ers (zelfstandigen zonder
personeel) zijn zelfstandigen en geen werknemers. Daarom
worden ze niet meegeteld bij de Structuurtelling en de uit-
komsten van de Enquête Beroepsbevolking. Ze voldoen niet
aan de CBS-definitie.

Voor de even jaren in de periode 1966–2002 zijn de leden-
tallen van de vakcentrales afkomstig van de Kwartaalen-
quête van de Statistiek van de Vakbeweging. De primaire
bron voor het totaal aantal vakbondsleden is de Structuur-
enquête, omdat in de cijfers van de Kwartaalenquête vak-
bondsleden van de bonden ontbreken, die niet bij de
vakcentrales zijn aangesloten. De Kwartaalenquête geeft
een actueel beeld over de ontwikkeling van het aantal vak-
bondsleden dat lid is van een vakorganisatie die aangeslo-
ten is bij een van de vakcentrales. Het peilmoment is de
eerste dag van het kwartaal. Het ledental van de niet bij
een vakcentrale aangesloten vakbonden is verkregen door
interpolatie. De statistieken op het terrein van de vakbewe-
ging (Kwartaalenquête en Structuurenquête) zijn met in-
gang van verslagjaar 2004 stopgezet. In 2005 is door het
CBS en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid overleg gevoerd over een mogelijke voortzetting van
de statistieken van de vakbeweging. Dit heeft geresulteerd
in een voortzetting, op contractbasis, van de Structuuren-
quête. De Structuurenquête Vakbeweging wordt vanaf ver-
slagjaar 2005 jaarlijks gehouden en is de voortzetting van
de, tot en met verslagjaar 2003, tweejaarlijks uitgevoerde
Structuurenquête.

De organisatiegraad is gebaseerd op de vakbondsmodule
in de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Voor verslagjaar
2005 is de vakbondsmodule niet opgenomen in de EBB.
De EBB is een steekproefonderzoek onder personen die in
Nederland wonen, met uitzondering van personen in inrich-
tingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking).
Voor de EBB wordt jaarlijks ongeveer één op de honderd-
veertig mensen van Nederland geïnterviewd. Aan alle per-
sonen van 15 jaar en ouder worden vragen gesteld over
hun positie op de arbeidsmarkt. Met uitzondering van de-
genen die opgeven een eigen bedrijf of praktijk te hebben,
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wordt ook gevraagd naar het lidmaatschap van een vak-
bond. Aan de personen die lid zijn van een vakbond wordt
vervolgens gevraagd van welke vakcentrale men lid is. Op
basis van de EBB wordt informatie samengesteld over
achtergrondkenmerken van mensen die lid zijn van een
vakbond, zoals: geslacht, herkomstgroepering, leeftijd,
opleidingsniveau, beroepsniveau, positie op de arbeids-
markt, arbeidsduur, arbeidsrelatie, werktijden, bedrijfstak,
bedrijfsgrootte en woonprovincie.

De uitkomsten uit de EBB verschillen van de uitkomsten uit
de Structuurenquête en de Kwartaalenquête. Hiervoor zijn
verschillende oorzaken. In de cijfers van de Structuuren-
quête zijn ook de vakbondsleden opgenomen die in het
buitenland wonen. Deze personen worden niet waargeno-
men in de Enquête Beroepsbevolking (EBB), omdat voor
de EBB alleen woonadressen in Nederland worden aan-
geschreven. De gegevens van de Structuurenquête heb-
ben betrekking op een peildatum. De uitkomsten van de
EBB betreffen jaargemiddelden. De Structuurenquête en
Kwartaalenquête zijn gebaseerd op administraties van de
vakbonden en de EBB-informatie op een steekproef, waar-
bij rekening moet worden gehouden met steekproeffouten.
Doordat de EBB een steekproefonderzoek is, hebben de
uitkomsten een onnauwkeurigheidsmarge. Echter, voor de
informatie van de organisatiegraad naar de verschillende
kenmerken is het verschil in aantal vakbondsleden tussen
EBB en de Structuurenquête niet verstorend.

Vanaf oktober 1999 is de methodiek van de Enquête Be-
roepsbevolking (EBB) herzien: van een dwarsdoorsnedeon-
derzoek in een roterend panelonderzoek. In 2000 is het
weegmodel van de EBB gewijzigd. De verandering betreft
de opname in het weegmodel van variabele herkomstgroe-
pering in plaats van variabele etniciteit. De informatie voor
verslagjaar 2000 wordt op basis van het oude weegmodel
(2000-a) en het nieuwe (2000-b) gepresenteerd. Op basis
van het oude weegmodel bedroeg de organisatiegraad 26
procent. Bij vergelijking van de organisatiegraad op één de-
cimaal is deze waarde 25,6 en op grond van het nieuwe
weegmodel 25,4. Naast het geringe effect op het totaal ni-
veau heeft de verandering in weegmodel voor veel catego-
rieën geen effect op de organisatiegraad.

Begrippen

Arbeidsrelatie
Werknemers met een vaste arbeidsrelatie hebben een ar-
beidscontract dat niet van beperkte duur is én zijn in dienst
voor een vast overeengekomen aantal uren. Werknemers
met een flexibele arbeidsrelatie hebben een arbeidscon-
tract van beperkte duur of zijn niet voor een vast overeen-
gekomen aantal uren in dienst. Een arbeidscontract van
beperkte duur is een contract van korter dan een jaar zon-
der toezegging van aanstelling in vaste dienst. Voorbeel-
den van werknemers met een flexibele arbeidsrelatie zijn:
uitzendkrachten, oproepkrachten en invalkrachten.

Bedrijfstak en bedrijfssector
Voor de indeling van bedrijven naar bedrijfstak of bedrijfs-
sector wordt de Standaard bedrijfsindeling 1993 (SBI
1993) gebruikt. In deze indeling wordt de economische ac-

tiviteit van een bedrijf bepaald door het voortgebrachte pro-
duct, de in het productieproces gebruikte grondstoffen en
hulpdiensten plus de aard van het productieproces.

Georganiseerde
Een georganiseerde is lid van een vakvereniging. Lid van
een vakvereniging kunnen zijn personen in loondienst,
evenals niet meer of nog niet werkzame personen, zoals
geregistreerde werklozen, overige niet werkzame perso-
nen behorend tot de beroepsbevolking, gepensioneerden,
personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en der-
gelijke. Ook vakbondsleden die niet in Nederland wonen
(zoals ambassadepersoneel en militairen) zijn meegeteld.

Opleidingsniveau
Het behaalde opleidingsniveau is het niveau van de hoog-
ste met succes gevolgde opleiding. De opleidingen zijn
ingedeeld naar opleidingsniveau volgens de Standaard on-
derwijsindeling 1978 (SOI 1978). Het niveau wordt veelal
aangeduid met de meest typerende schoolsoort: basison-
derwijs, mavo, vbo, havo/vwo, mbo, hbo en wo.

Organisatiegraad
Onder de organisatiegraad van werknemers wordt ver-
staan het aantal georganiseerde werknemers jonger dan
65 jaar met betaald werk voor tenminste twaalf uur per
week in procenten van het totaal aantal werknemers met
betaald werk voor tenminste twaalf uur per week.

Vakvereniging
Een vereniging van werknemers die zich ten doel stelt de
collectieve en/of individuele belangen van de leden te be-
hartigen bij hun werkgevers of bij instanties die invloed op
de arbeidsvoorwaarden uitoefenen. De meeste vakvereni-
gingen zijn aangesloten bij een centrale of overkoepelende
organisatie, zoals FNV, CNV, MHP en de beroepsfedera-
ties. Onder de vakbeweging wordt verstaan alle vakvereni-
gingen samen.

Werktijden
Bij werktijden is een onderscheid gemaakt in regelmatige
en onregelmatige werktijden. Onder regelmatige werktijden
wordt verstaan: overdag op werkdagen. Bij onregelmatige
werktijden is een onderverdeling gemaakt in: werken in de
nacht en avond, werken in de avond en werken in het
weekend overdag. Alle personen zijn slechts in één van de
hierboven genoemde categorieën ingedeeld. Hierbij is de
genoemde volgorde aangehouden.
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Noten in de tekst

1) De vakbonden aangesloten bij de FNV zijn exclusief de
FNV Vrouwenbond en de twee vakverenigingen die zelf-
standigen zonder personeel (ZZP’ers) organiseren.

2) Bij vergelijking van het ledental van vakcentrales over
verschillende jaren kan niet zonder meer gesproken wor-
den van een autonome ontwikkeling van het aantal
leden. Winst en verlies worden voor een belangrijk deel
veroorzaakt door veranderingen in aansluiting van vak-
bonden bij deze vakcentrales.

3) Zo onderhandelen in de SER de vakcentrales met werk-
geversorganisaties (VNO-NCW, MKB Nederland, LTO
Nederland) en de overheid over de arbeidsvoorwaarden,
zoals loonontwikkeling, die vervolgens worden vastge-
legd in cao-afspraken. Daarmee hebben de vakcen-
trales, door het vaak algemeen verbindend verklaren van
cao’s, een grote invloed. In de Stichting van de Arbeid
zijn enkele belangrijke sociale akkoorden gesloten, zoals
in 1982 het Akkoord van Wassenaar. Onder druk van de
steeds verder oplopende werkloosheid verklaarden de
vakbonden zich toen bereid tot loonmatiging, in ruil voor
arbeidstijdverkorting en herverdeling van werk.
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Tabel 1
Leden van vakverenigingen en organisatiegraad van werknemers

Vakbondsleden 1) aangesloten bij Totaal Organisatiegraad 3) Organi-
aantal satie-

FNV CNV MHP Overige vakbonds- Teller Noemer graad
vakver- leden
enigingen 2)

x 1 000 %

1955 824 200 198 1 221 1 160 3 136 37
1956 850 206 202 1 258 1 195 3 230 37
1957 912 216 206 1 335 1 268 3 337 38
1958 881 219 232 1 332 1 266 3 245 39
1959 873 218 242 1 333 1 266 3 247 39

1960 887 219 248 1 354 1 287 3 299 39
1961 919 224 256 1 399 1 329 3 497 38
1962 925 225 269 1 420 1 349 3 458 39
1963 931 227 277 1 435 1 363 3 494 39
1964 950 229 292 1 471 1 398 3 678 38

1965 933 229 300 1 462 1 389 3 655 38
1966 947 234 306 1 487 1 413 3 818 37
1967 982 239 314 1 534 1 460 3 842 38
1968 988 241 317 1 545 1 469 3 867 38
1969 966 241 324 1 531 1 456 3 934 37

1970 963 239 323 1 524 1 448 4 023 36
1971 1 017 238 323 1 578 1 498 4 112 364)

1972 1 024 239 354 1 617 1 521 4 179 36
1973 1 053 235 366 1 654 1 540 4 220 36
1974 1 069 231 384 1 684 1 563 4 277 37

1975 1 044 228 123 314 1 710 1 579 4 347 36
1976 1 055 230 112 328 1 725 1 593 4 414 36
1977 1 068 259 114 329 1 769 1 631 4 492 36
1978 1 070 294 114 307 1 786 1 651 4 545 36
1979 1 078 301 117 296 1 792 1 658 4 617 36

1980 1 078 304 119 289 1 790 1 631 4 761 34
1981 1 042 297 115 282 1 737 1 605 4 925 334)

1982 1 016 342 113 253 1 725 1 592 5 061 31
1983 979 332 112 224 1 646 1 514 5 196 29
1984 933 311 110 229 1 583 1 451 5 252 28

1985 899 300 108 234 1 541 1 409 5 316 27
1986 893 298 108 244 1 542 1 406 5 394 26
1987 896 294 111 253 1 554 1 413 5 894 244)

1988 906 292 117 257 1 571 1 425 6 057 24
1989 937 295 122 260 1 615 1 463 6 132 24

1990 975 302 125 251 1 653 1 498 6 262 24
1991 1 025 309 133 241 1 707 1 548 6 411 24
1992 1 069 320 142 242 1 773 1 440 5 258 274)

1993 1 092 327 146 245 1 810 1 484 5 261 28
1994 1 111 338 156 235 1 840 1 471 5 222 28

1995 1 148 344 159 223 1 873 1 516 5 357 28
1996 1 162 350 162 214 1 889 1 512 5 459 28
1997 1 194 354 161 193 1 902 1 557 5 644 28
1998 1 224 357 186 148 1 914 1 586 5 874 27
1999 1 233 361 219 123 1 935 1 639 6 072 27

2000 1 225 357 207 124 1 912 1 553 6 116 254)

2001 1 223 356 215 125 1 919 1 538 6 256 25
2002 1 225 354 200 144 1 923 1 544 6 256 25
2003 1 205 356 169 191 1 921 1 503 6 213 24
2004 . . . . . 1 492 6 116 24

2005 1 194 347 159 199 1 899 . . .5)

2006 1 171 342 161 192 1 866 . . .5)

1) Voor de even jaren in de periode 1966–2002 zijn de ledentallen van de vakcentrales afkomstig van de Kwartaalenquête en is het ledental van de categorie ‘Overige vakver-
enigingen’ verkregen door interpolatie. Tot en met 1972 zijn de gegevens per 1 januari en daarna per 31 maart. Voor verslagjaar 2004 zijn de vakbonden niet geënqueteerd.

2) Om praktische redenen zijn in deze kolom het aantal leden opgenomen van de Eenheids Vak Centrale (EVC, opgericht in 1945 en opgeheven in 1964; gegevens over het
aantal leden ontbreken vanaf 1953) en de Algemene Vakcentrale (AVC, opgericht in 1993 en opgeheven in 1997).

3) Voor de organisatiegraad wordt de kolom ‘teller’ (aantal vakbondsleden jonger dan 65 jaar) gedeeld door de kolom ‘noemer’ (onafhankelijke beroepsbevolking). Voor de
jaren 1947–1991 is het aantal vakbondsleden, jonger dan 65 jaar, afkomstig van de Statistiek van de Vakbeweging. Voor deze periode is de noemer, de onafhankelijke
beroepsbevolking, voor de jaren 1947–1971 het arbeidsvolume werknemers, voor de jaren 1971–1992 de beroepsbevolking exclusief zelfstandigen en meewerkende ge-
zinsleden: voor de jaren 1971–1981 volgens Definitie VT-1971 en voor de jaren 1981–1992 volgens Definitie CCS-1981. Voor de jaren 1971–1987 zijn de gegevens
ontleend aan de Jaarstatistiek Beroepsbevolking; voor de jaren 1987–1992 aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Voor de jaren vanaf 1992 is de organisatiegraad
berekend op basis van EBB-gegevens: werknemers, van 15–64 jaar en werkzaam voor meer dan 12 uur per week (werkzame beroepbevolking), die lid zijn van een vak-
vereniging gedeeld door het totaal aantal werknemers behorende tot de werkzame beroepsbevolking.

4) Om de invloed van de wijzigingen in bronnen duidelijk te maken is voor de jaren 1971, 1981, 1987, 1992 en 2000 de organisatiegraad op ‘oude’ en ‘nieuwe’ wijze berekend.
De wijziging in 2000 betreft het weegmodel van de EBB (zie Van Cruchten en Kuijpers, 2003b). De ‘nieuwe’ aantallen zijn in de tabel opgenomen. De ‘oude’ aantallen zijn:

Teller             Noemer                   Organisatiegraad
1971                                       4 049                                 37
1981                                       4 909                                 33
1987                                       5 488                                 26
1992                1 614              6 482                                 25
2000                1 574              6 152                                 26

5) In 2005 is de vakbondsmodule niet in de EBB opgenomen. Voor 2006 zijn nog geen (jaar)cijfers bekend.

Bron: CBS, Statistiek van de Vakbeweging (Structuurenquête en Kwartaalenquête) en Enquête Beroepsbevolking.
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Tabel 2
Oganisatiegraad van werknemers van 15–64 jaar, werkzaam voor meer dan 12 uur per week naar persoonskenmerken en kenmerken van de baan en regio

Sbi- Organisatiegraad
code

1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004

%

Totaal 28 28 27 25 25 24 24

Geslacht
Mannen 34 33 32 29 29 29 29
Vrouwen 20 20 20 19 19 18 19

Leeftijd
15–24 jaar 15 12 12 11 10 11 10
25–44 jaar 27 26 24 22 21 21 21
45–64 jaar 38 39 39 36 37 35 35

Opleidingsniveau
Basisonderwijs 28 29 26 24 26 24 25
Mavo 21 20 20 19 19 18 18
Vbo 30 31 30 29 26 27 27
Havo/vwo 17 16 16 18 17 17 18
Mbo 29 29 29 26 27 27 26
Hbo 32 30 29 26 27 27 27
Wo 26 25 24 20 22 19 20

Arbeidsrelatie
Vast 30 30 29 26 26 25 26
Flexibel 10 10 10 10 9 10 11

Arbeidsduur
12–<20 uur 13 13 12 11 11 11 12
20–<35 uur 23 23 25 23 23 22 23
35 uur of meer 31 30 30 27 27 27 27

Werktijden
Regelmatig 23 23 22 23
Onregelmatig 26 26 26 26
w.v.

nacht en avond 34 34 35 35
avond 22 23 22 22
weekend 22 24 22 21

Bedrijfstak
Landbouw en visserij 01–05 17 22 19 16 19 13 13
Delfstoffenwinning en industrie 10–37 30 31 30 27 28 29 27
Energie- en waterleidingbedrijven 40–41 44 49 47 48 38 44 38
Bouwnijverheid 45 41 41 41 39 40 39 37
Handel 50–52 13 14 13 12 12 12 12

Horeca 55 15 17 16 15 14 17 16
Vervoer en communicatie 60–64 43 39 38 33 32 34 34
Financiële instellingen 65–67 21 19 17 17 14 14 17
Zakelijke dienstverlening 70–74 14 14 14 12 13 13 14
Openbaar bestuur 75 46 45 45 41 40 39 39

Onderwijs 80 42 43 43 36 36 35 34
Gezondheids- en welzijnszorg 85 24 24 24 23 23 22 24
Cultuur en overige dienstverlening 90–93 28 26 29 28 27 24 25

Bedrijfsgrootte
Minder dan 10 werknemers 17 15 16 14 16 15 15
10–99 werknemers 25 24 24 23 24 23 23
100 of meer werknemers 32 32 31 28 28 28 28
Onbekend 20 15 19 17 19 21 21

Regio
Groningen 40 38 36 35 34 34 35
Friesland 41 38 36 37 35 35 37
Drenthe 38 38 37 36 35 33 34
Overijssel 31 28 30 25 27 27 25

Flevoland 29 30 25 26 24 25 22
Gelderland 28 28 27 25 25 26 25
Utrecht 26 24 23 23 23 21 21
Noord-Holland 28 28 27 25 25 23 25

Zuid-Holland 26 25 26 22 22 22 23
Zeeland 39 38 36 27 30 30 30
Noord-Brabant 24 23 23 21 20 20 20
Limburg 28 28 28 22 24 23 24

Bron: CBS, Enquête Beroepsbevolking.

Artikelen



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




