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De inkomensherverdelende werking van sociale zekerheid:

waarom microsimulatie ?
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1. Inleiding

Het onderzoeksproject Adaptations and extensions of the microsimulation model NEDYMAS'

dat in het kader van het NWO prioriteitenprogramma Bevolkingsvraagstukken aan de Katholieke

Universiteit Brabant wordt uitgevoerd, behelst een verdere uitwerking van een in 1985 gestart

onderzoek waarin getracht wordt een antwoord te geven op de vraag in welke mate het stelsel
van sociale zekerheid in Nederland de verdeling van het levensduurinkomen - het inkomen dat

een persoon gedurende diens leven ontvangt - voor verschillende generaties beïnvloedt.

Onderzoek op dit terrein is zeer schaars, niet alleen in Nederland, doch ook elders. In hun

survey artikel over het effect van programma's van inkomensoverdrachten op onder andere de

inkomensverdeling, stellen Danziger, et al. (1981: 1014) `... no studies measure the

redistributive effect of all transfers using a lifetime or even a multiyear accounting period...'.

Deze constatering gaat in grote lijnen nog steeds op. Dit betekent niet dat er helemaal geen

onderzoeken op het onderhavige terrein zouden zijn. Echter alle onderzoeken op dit terrein zijn

in zekere zin beperkt. Beperkt in die zin dat ze zich slechts richten op een deelaspect van sociale

zekerheid, zoals ouderdomspensioenen of slechts één geboorte-generatie - en dan nog onder vrij

stringente assumpties - volgen. Vooral de Old Age Insurance (OAI) in de Verenigde Staten is

onderwerp van onderzoek geweest. In mindere mate geldt dit ook voor hervormingen in de

ouderdomsvoorzieningen in Canada en het voormalige West-Duitsland. De studies in

laatstgenoemde landen zijn voor ons aantrekkelijk uit hoofde van de toegepaste methodiek. Hier

werd gebruik gemaakt van vrij omvangrijke microsimulatiemodellen, terwijl de Amerikaanse

onderzoeken in de interpretatie van hun resultaten beperkt worden als gevolg van de veelheid

t NEDYMAS is een acroniem voor `the NEtherlands DYnamic Micro-Analytic Simulation model; voor
een uitgebreide beschrijving zie Nelissen (1993).
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aan restricties die ingebouwd dienden te worden. Zo is er bijvoorbeeld geen sprake van

longitudinale analyses, hetgeen via microsimulatie wel mogelijk is.

Microsimulatiemodellen zijn al eerder voor het hier beoogde type van onderzoek gebruikt, zie

bijvoorbeeld Schulz (1982), doch het ging hierbij niet om de impact op de verdeling van het

levensduurinkomen. Onderzoek naar de herverdelende werking van meer dan alleen het

ouderdomspensioen is niet aanwezig. De enige benaderingen van de invloed van het systeem

van sociale zekerheid op de verdeling van het levensduurinkomen zijn van Davies, St. Hilaire

en Whalley (1984) en Harding (1992). Davies, et al. gebruiken een zeer beperkt en restrictief

microsimulatiemodel van levenscyclus besparingen en vermogensoverdrachten, toegepast op

Canadese huishoudens [zie Davies (1982)]. Ze maken geen onderscheid tussen de diverse sociale

zekerheidsregelingen (zoals ouderdomspensioen, invaliditeitsuitkering, werkloosheidsuitkering

of bijstandsuitkering) doch gebruiken een gemiddelde netto uitkering, die varieert naar leeftijd

en geslacht. Zodoende is niet bekend welke regeling in welke mate herverdelend werkt. Ten

aanzien van Harding geldt dat zij de impact van de sociale zekerheid bekijkt voor een fictieve

cohort van 2000 mannen en 2000 vrouwen, "geboren" in 1986 in Australië, die allen 95 jaar

oud worden in een wereld die vanaf hun geboorte niet meer verandert. Zij gaat dus uit van een

steady-state toestand. In tegenstelling tot Davies, et al. hanteert zij meerdere sociale

zekerheidsregel ingen.

Nauw verwant met het bovenstaande is het onderzoek naar het gebruik van sociale

zekerheidsregelingen. Vooral in de Verenigde Staten is in de jaren zeventig enorm veel

onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van wetswijzigingen in de sfeer van sociale

zekerheid. Deze analyses werden voornamelijk uitgevoerd met behulp van microsimulatie.

Hierbij stonden niet zozeer de verdelingseffecten voorop, doch vragen met betrekking tot de

effectiviteit, e~ciëntie, neveneffecten, etcetera. Zie Haveman (1987) voor een overzicht.

Het grootste probleem bij de analyse van de invloed van sociale zekerheidsregelingen op de

verdeling van het levensduurinkomen is gelegen in de afwezigheid van een database die een

longitudinale analyse mogelijk maakt. Daarom hebben we gekozen voor een zg. hypothetische

benadering. Dit impliceert dat we onze eigen database danwel steekproef uit de populatie dienen

te construeren. Wanneer we nu kijken naar de voorwaarden waaronder men een sociale

zekerheidsuitkering kan ontvangen, dan zien we dat tal van individuele kenmerken bekend

dienen te zijn, zoals leeftijd, burgerlijke staat, geslacht, omvang en samenstelling van het

huishouden, inkomen, positie op de arbeidsmarkt, inkomen van andere leden van het
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huishouden, enzovoort. Dit betekent dat de te construeren database een beeld dient te geven van

de ontwikkelingen in de demografische en sociaal-economische structuur van de bevolking. Een

methode die daartoe geschikt is - en wellicht ook als enige - is microsimulatie. Met behulp van

microsimulatie is het mogelijk zeer complexe systemen, inclusief wederzijdse afhankelijkheden,

te beschrijven. Het achterliggende idee is zeer eenvoudig. Uitgaande van een representatieve

steekproef, worden de kenmerken van de steekproefbevolking elke periode aangepast. Op deze

wijze wordt een fictief panel gecreëerd met als gevolg dat men individuele

levensgeschiedenissen als het ware nabootst. Dat is net wat we beogen. De wijze waarop een

microsimulatiemodel hiermee omgaat, wordt in de volgende paragraaf beschreven. In paragraaf

3 en 4 wordt ingegaan op de voor- en nadelen van microsimulatie, terwijl in paragraaf 5 een

vergelijking gemaakt wordt met de in de demografie meer gebruikelijke macro-benadering.

2. Het microsimulatiemodel

Microsimulatie komt feitelijk neer op het simuleren (nabootsen) van het gedrag van micro-

eenheden, in ons geval individuen. Dit geschiedt met behulp van een stelsel van vergelijkingen

dat de verschillende kenmerken en de eventuele veranderingen in die kenmerken beschrijft.

Daartoe dient men de beschikking te hebben over steekproef uit de bevolking, waarop men de

simulatie kan toepassen. Het achterliggende idee hierbij is simpel: uitgaande van een steekproef

worden elke periode alle relevante variabelen zodanig aangepast dat men aan het eind van de

periode een representatieve voortzetting van de steekproef heeft. Op deze wordt het voornoemde

fictieve. panel gecreëerd. Figuur 1 en 2 brengen dit in beeld. In figuur 2 zien we dat persoon

3 uit huishouden 1(met identificatienummer 3) huwt met persoon 3 uit huishouden 3(met

identificatienummer 8) en samen een nieuw huishouden gaan vormen (huishouden 2 in 1987).

In 1986 sterft het enige lid in huishouden 2(identificatienummer 5).

Figuur 1. Het principe van microsimulatie

Time t Time t i t
(eg 1987) (eg 1988)

~

Microdata
base

(sampled data)
Microsimulation

model

Bron: Hellwig (1988).

~
~

Microdata
base

(aged data)
Microsimulation

mode I

Time t t 2
(eg 1989)

Microdata
base

(aged data)
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Op deze manier is het mogelijk:

- Het effect van veranderingen in de economische omgeving en de effecten van een

alternatief sociaal-economisch beleid te bepalen;

- De analyse te differentiëren naar elk gewenst type huishouden;

- De huishoudens te identificeren die door een maatregel worden getroffen en daarmee

na te gaan wie voordeel heeft bij de (beoogde) maatregel en wie er nadelen van

ondervindt en

- Dynamische analyses te plegen, bijvoorbeeld de resultaten over een lange(re) periode

te bezien. Zie National Institute of Economic and Industry Reserach (1992: p. 1).

Het gehanteerde model - NEDYMAS genoemd - is een dynamisch cross-sectioneel model. Het

dynamische houdt in dat demografische processen expliciet gemodelleerd worden, zodat de

omvang van de micro database gedurende de simulatieperiode toeneemt. Het model is cross-

sectioneel omdat periode na periode voor elk van de individuen nagegaan wordt welke

kenmerken veranderen en in welke mate.

Figuur 2. Een voorbeeld van microsimulatie

1986 (steekproef data) 1987 (gesimuleerde data)

ID Lft Sex Baan Loon ID Lft Sex Baan Loon

Huish. 1 Huish. 1
PI 1 47 M Ja 38000 P1 1 48 M 1a 38000
P2 2 44 V Nee 0 P~ 2 45 V Nee 0
P3 3 20 M. Ja 23000 P3 4 16 M Nee 0
P4 4 IS M Nee 0
Huish. 2 Huish. 2
P1 S 79 V Nee 14000 P1 3 21 M Ja 25000

P2 8 19 V Nee 0
Huish. 3 Huish. 3
P1 6 37 M Ja 32000 P1 6 38 M Ja 35200
P? 7 38 V Nee 0 P2 7 39 V ]s 14175
P3 8 I8 V Nee 0
Huish. 4 Huish. 4

Bron: Hellwig (1988).

Op basis van de gegevens van de Volkstelling 1947 is een beginbevolking geconstrueerd. Dit

betekent dat de eerste generatie die we qua beroepscarrière en demografische transities min of

meer volledig in de tijd kunnen volgen, de geboorte-generatie 1930 is. Deze beginbevolking
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wordt zoals gezegd als het ware in de tijd gevolgd door elke periode na te gaan of en in welke

mate kenmerken van individuen - en daarmee van huishoudens - veranderen. Hiertoe worden

op dit moment ongeveer 320 persoonskenmerken onderscheiden. De steekproefbevolking neemt

in de loop van de tijd toe als gevolg van geboorten en immigratie van individuen, terwijl ze

inkrimpt als gevolg van sterfte en emigratie. De aanpassing van de persoonskenmerken en de

steekproefbevolking vanaf 1947 vindt plaats door de steekproetbevolking elke periode door de

modules van het model te leiden. NEDYMAS is modulair opgebouwd en is recursief van aard.

Eerst vinden alle demografische transities ( immigratie, emigratie, geboorte, huwelijkssluiting,

ongehuwd samenwonen, (echt)scheiding, verlaten van het ouderlijk huis en sterfte) plaats.

Vervolgens komen de veranderingen in opleidingsnivo aan bod, waarna de veranderingen in de

economische activiteit [overgangen tussen de posities werkend (waarbij onderscheid wordt

gemaakt tussen werknemer, zelfstandige en ambtenaar), huisman of -vrouw, arbeidsongeschikt,

dienstplichtig militair, werkloos en gepensioneerd] plaats vinden en het eventuele

arbeidsinkomen wordt bepaald. Ten slotte wordt bepaald op welke uitkeringen men recht heeft

en welke premie- en belastingbetalingen verricht dienen te worden. Bij de sociale-

zekerheidsregelingen worden onderscheiden de AOW, AWW, AAW, AKW, AWBZ, WW,

WAO, ZW, ZFW, WWV, TW, IOAW, ABP-pensioenen, vroegere kinderbijslagregelingen en

de wachtgeldregeling ambtenaren. Het model bevat geen modules voor de private consumptie

en het kapitaalinkomen. De verschillende modules waaruit NEDYMAS is opgebouwd zijn

weergegeven in figuur 3. Een uitgebreide beschrijving van het model kan worden gevonden in

Nelissen (1991 en 1993).
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Figuur 3. De verschillende modules in NEDYMAS

A. Demografische module

1. Aanpassen leeftijd
2. Immigratie
3. Gezinshereniging
4. Emigratie
5. Retourimmigratie
6. Bejaardenoorden
7. Verpleeghuizen
8. Zwakzinnigeninrichtingen
9. Psychiatrische inrichtingen

10. Overige institutionele huishoudens
11. Sterfte
12. Eerste huwelijk selectie
13. Hertrouw selectie
14. Echtscheiding
15. Separatie samenwonenden
16. Samenwoning selectie
17. Verlaten ouderlijk huis
18. Geboorte

B. Arbeids- en inkomensvorming module (eerste deel)

19. Opleiding
20. Studiebeurs
21. Inkomenspercentiel
22. Overgang vanuit school
23. Overgang vanuit arbeidsong.heid
24. Overgang vanuit militaire dienst

25. Overgang vanuit werkend
26. Overgang vanuit werkloosheid
27. Overgang vanuit status huisman

I huisvrouw
28. Pensionering
29. Arbeidsinkomen

C. Sociale zekerheid module

30. Private pensioen premies
31. Pensioen premies ambtenaren
32. Inhouding ambtenaren
33. AOW uitkeringen
34. ABP ouderdomspensioenen
35. Privaat ouderdomspensioen
36. AWW uitkeringen
37. ABP pensioen voor weduwen, etc.
38. Idem privaat weduwenpensioen
39. Kinderbijslaguitkeringen
40. AAW uitkeringen
41. ZWIDSO uitkeringen
42. WAO uitkeringen
43. ABP arbeidsongeschiktheidsuitk.
44. Wachtgelduitkeringen
45. WWINWW uitkeringen

46. WWV uitkeringen
47. TW uitkeringen
48. IOAW uitkeringen
49. ABW uitkeringen
50. ZFW premies
51. DGVPIIZA~IZR premies
52. Private ziekteknverz. prem.
53. Werkg.bijdr. ziekteknverz.
54. ZW premies
55. WAO premies
56. WWINWW premies
57. AOW premies
58. AWW premies
59. Kinderbijslag premies
60. AAW premies
61. AWBZ premies

B. Arbeids- en inkomensvorming module (tweede deel)

62. Medische consumptie 63. Belastingen

6



3. Voordelen van microsimulatie

De twee belangrijkste voordelen die in de praktijk aan de microsimulatietechniek worden

toegekend [zie Galler (1990: 279)] zijn enerzijds het vermijden van bias als gevolg van

aggregatie doordat men nu de mogelijkheid heeft de relevante gedragsmodellen te construeren

op het niveau waarop de relevante beslissingen genomen worden, i.e. het micronivo en

anderzijds de mogelijkheid zowei de modelstructuur als de uit het model afgeleide resultaten te

desaggregeren.

Dat laatste vloeit voort uit het gegeven dat microsimulatie plaats vindt op het nivo waarop de

beslissingen in het algemeen genomen worden en het dus mogelijk maakt de beslissingen zoals

die door de besluitvormers genomen worden, te modelleren. De micro-eenheid vormt het

natuurlijke startpunt voor de analyse. Daarom is aggregatie niet nodig en kunnen daarmee

samenhangende problemen vermeden worden. Zo is het bijvoorbeeld niet nodig gedragsrelaties

op micronivo te aggregeren naar het macronivo. Dit is vooral daarom van belang omdat in de

sociale wetenschappen aggregatie van theorieën naar macronivo niet heeft plaats gevonden,

danwel slechts onder zeer restrictieve aannames; zie Kirman (1989).

Aan de andere kant zien we in de sociale wetenschappen meer en meer dat problemen opgedeeld

worden in beheersbare delen. Dit leidt op zijn beurt weer tot problemen wanneer men deze

delen tot een geheel probeert te smeden. Veelal heeft deze werkwijze geresulteerd tot een

onevenwichtigheid tussen analyse enerzijds en synthese anderzijds; zie Caldwell (1990).

Mícrosimulatie kan hierin behulpzaam zijn.

Toepassing van microsimulatie betekent dat men zoveel mogelijk gebruik maakt van microdata.

Dit impliceert [zie National Institute of Economic and Industry Reserach (1992, p. 22)] dat men

data optimaal gebruikt, dat men op zeer gedifferentieerde wijze kan modelleren [bijvoorbeeld

selectieprocessen (in geval van huwelijkssluiting en zoekprocessen op de arbeidsmarkt) en

interactie tussen personen (bijvoorbeeld binnen een huishouden met betrekking tot

arbeidsaanbod)] en dat men naast individuen ook (via aggregatie) het effect voor verschillende

typen micro-eenheden, zoals inkomenseenheden of huishoudens, na kan gaan. Op zijn beurt leidt

microsimulatie ook tot een overvloed van resultaten op micronivo; denk aan verdelingen en

analyses van subpopulaties. Wil men de effecten van overheidsmaatregelen - bijv. in de sfeer

van sociale zekerheid of belastingen - op de inkomensverdeling nagaan dan zijn micromodellen
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een onontbeerlijk hulpmiddel. Macromodellen zijn niet in staat de dan benodigde informatie te

verschaffen.

Microsimulatiemodellen zijn in de praktijk modulair van opbouw. Dit impliceert een grote mate

van flexibiliteit en dat men verschillende typen modellen kan toepassen in de diverse modulen.

De modulaire opbouw leidt ertoe dat aannamen en hypothesen met betrekking tot de micro-

eenheden elk moment geïntroduceerd danwel aangepast kunnen worden, zonder dat de hele

modelstructuur aangepast dient te worden. Zodoende kunnen alternatieve beleidsopties snel

gemodelleerd en doorgerekend worden. De modelbouw geschiedt op ad hoc basis, waardoor

ook institutionele regelgeving vrij eenvoudig in het model ondergebracht kan worden, evenals

veranderingen daarin. Mede daardoor is het mogelijk vrij gecompliceerde interrelaties te

beschrijven en te modelleren; denk bijvoorbeeld aan arbeidsaanbodbeslissingen binnen een

huishouden. Een ander gevolg is dat consistentieproblemen als gevolg van interactie tussen

verschillende micro-eenheden niet of nauwelijks optreden. Dit vormt in het geval van het

modelleren van huishoudens en in het bijzonder de dynamiek daarin, bij toepassing van andere

technieken een belangrijk probleem; zie Galler (1988).

Tot slot is een belangrijk voordeel dat microsimulatiemodellen intuïtief aanspreken omdat met

in werkelijkheid bestaande eenheden, zoals individuen, gewerkt wordt.

4. Nadelen van c.q. problemen met betrekking tot microsimulatie

Microsimulatie heeft één zeer belangrijk praktisch probleem: het vereist omvangrijke

investeringen, zowel in menskracht als in apparatuur. Dit is feitelijk niet zo vreemd. Immers

een microsimulatiemodel als NEDYMAS beweegt zich op tal van deelterreinen, zoals

demografie, opleiding, arbeidsmarkt, belasting en sociale zekerheid, en al deze deelterreinen

dienen in een model geïntegreerd te worden. Hierbij loopt men talloze malen tegen problemen

aan zoals bij het nemen van beslissingen ten aanzien van volgtijdelijkheid en additioneel

benodigde data. Daartegenover staat dat in de loop van de tijd de elders opgedane ervaringen

tot een grote tijdswinst - of in economische termen gesproken arbeidsproduktivïteitstoename -

hebben geleid. Zo heeft de ontwikkeling van het Duitse SPESISfb3 microsimulatiemodel2 een

investering van ongeveer 100 tot 150 mensjaren gekost, het Amerikaanse DYNASIM model3

2 Zie Galler en Wagner (1986: p. 229).

3 Zie Orcutt, Caldwell en Wertheimer (1976).
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ongeveer 55 mensjaren, het Duitse DPMS-model~ ongeveer 15 mensjaren en de bouw van
NEDYMAS ongeveer 8 mensjaren. Deze ontwikkeling hangt deels samen met de problemen op

het terrein van de hardware. Het testen van de modellen was in de jaren zestig en zeventig en
in mindere mate in de eerste helft van de jaren tachtig qua benodigde computertijd een zeer

tijdrovende zaak. Eigen ervaringen, die zich beperken tot de afgelopen 8 jaren, illustreren dit

overduidelijk. In 1987 kostte het draaien van een run met een beginbevolking van 10.000

individuen gedurende een periode van 120 jaar met de demografische module sec ongeveer 10

uren CPU tijd. Rond 1991 was dit voor de dan werkende meer complete versie (die qua

programmatuur ongeveer 4 maal zo groot was als voornoemde demografische versie) op een

DEC VAX 3600 station met 30 megabyte intern geheugen ongeveer 6 uur. Dit betekent een

tijdwinst van om en nabij een factor 7. De nieuwste machines leveren opnieuw grote tijdwinsten

op. Een vergelijkbare test op de DEC Alpha MPX kost momenteel ongeveer 1 uur CPU tijds.

Dit betekent dat in een periode van 6 jaar de produktiviteit met een factor 40 is toegenomen.

Dit biedt de mogelijkheid betrouwbaarheidsintervallen te berekenen, hetgeen gezien de Monte-

Carlo variabiliteit (zie hierna) zeer gewenst is. Dit was 10 jaar geleden een vrijwel ondoenlijke

zaak gezien de dan benodigde rekentijd.

Een van de belangrijkste problemen waarmee men bij de bouw van een microsimulatiemodel

wordt geconfronteerd is de grote mate van afwezigheid c.q. onvolledigheid van de beriodigde

data, in het bijzonder op micronivo [zie Galler (1990: p. 291 ev)]. Veel tijd gaat dan ook zitten

in het prepareren van de data. Dit geldt ook voor NEDYMAS. In feite is daar aan de hand van

meerdere databronnen zelf een database gecreëerd voor het beginbestand. Ook het

"voortschrijven" van het beginbestand in de loop van de tijd is deels met behulp van

microsimulatie gekalibreerd.

Een ander probleem waarmee men geconfronteerd wordt - en dit verklaart deels het geringe

gebruik van gedragsrelaties in microsimulatiemodellen - is dat men in de praktijk een keuze

dient te maken uit meerdere gedragshypothesen. Er is normaliter geen sprake van één algemeen

aanvaarde theorie; zie bijv. ten aanzien van arbeidsaanbod de aanbod- en inkomenselasticiteiten

die resulteren uit diverse onderzoeken [zie Theeuwes (1988: p. 129)]. Nakamura and Nakamura

4 Zie bijvoorbeeld Heike, Hellwig en Kaufman (1987).
5 Hieraan dient wel tcegevcegd te worden dat laatstgencemde machine inclusief tcebehoren (uitgebreid

intern geheugen) ongeveer drie maal zo duur is als de VAX 3600, die f 30.000, - aan investeringen vereiste.
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(1990) stellen voor om de keuze te baseren op de resultaten van output space analysis, waarbij

van de microsimulatietechniek gebruik wordt gemaakt om de beste iit over een historische

datareeks te vinden. Daarnaast komt het vaak voor dat er uberhaupt niet of nauwelijks toetsing

van gedragshypothesen op een bepaald terrein plaats gevonden heéft. Dit geldt bijvoorbeeld voor

Nederland in belangrijke mate met betrekking tot de huishoudensdynamiek. Gelukkig vinden

op dit terrein een aantal belangrijke vorderingen plaatsb.

Daarnaast is een belangrijk nadeel van (vrijwel alle) microsimulatiemodellen dat er geen link

wordt gelegd naar macro-effecten. Normaliter beperkt men zich enkel tot huishoudens en wordt

er geen verband gelegd naar andere sectoren van de economie. Met andere woorden

kringloopeffecten blijven buiten beschouwing. Praktisch gesproken is dit probleem echter

oplosbaar, doch vrij kostbaar gegeven de vereiste rekentijd. Gezien de huidige hardware

ontwikkelingen lijkt het slechts een kwestie van (beperkte) tijd vooraleer kringloopeffecten tot

de standaarduitrusting van microsimulatiemodellen behoren. Voor een nadere uitwerking zij

verwezen naar Dekkers Nelissen en Verbon (1993).

Ook de recursieve opzet van het model kan tot problemen leiden. Echter, theoretisch is deze

recursieve structuur te verdedigen met de opmerking dat elke samengestelde verdeling van

random variabelen gefactoriseerd kan worden als het recursieve produkt van de univariate

conditionele verdelingen voor de te onderscheiden variabelen. Voor een gedragsmodel

correspondeert dit met een canonieke vorm van het vergelijkingensysteem met een recursieve

athankelijkheidsstructuur tussen de vergelijkingen [zie Orcutt (1986: p. 15)]. Praktisch is dit

echter zeer moeilijk tot stand te brengen. Een alternatief zou uiteraard zijn een simultaan model,

doch ook dit is praktisch gesproken vrijwel onuitvoerbaar.

Een ander probleem dat inherent is aan microsimulatie is het feit dat het eindresultaat tot stand

komt met behulp van random trekkingen. Hierdoor is er niet sprake van een analytische

oplossing, doch wordt het gevonden resultaat mede bepaald door de zogenoemde Monte-Carlo

variatie. Een andere set van random waarden resulteert in een andere uitkomst. De omvang van

de Monte-Carlo variatie (zeg maar: onbetrouwbaarheid van het gevonden resultaat) is op inverse

wijze gerelateerd aan het aantal waarnemingen. Dit betekent dat er een limiet bestaat aan de

6 Binnen het Prioriteitsprogramma Bevolkingsvraagstukken wordt bijvoorbeeld door Kapteyn onderzcek
gedaan naar de interactie tussen arbeidsaanbod en vruchtbaarheid.
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mate van desaggregatie in microsimulatiemodellen, danwel het aantal personen in de database

vergroot dient te worden wanneer men naar verdere desaggregatie streeft.

De nadelen overziend kan men stellen dat het merendeel van deze nadelen ook opgaat voor

andere modelleringstechnieken die eenzelfde type output trachten te genereren (de problemen

met betrekking tot gedragsrelaties, kringloopeffecten, data en vereiste investeringen via

menskracht). De Monte-Carlo variabiliteit is een specifiek microsimulatieprobleem. Doch dat

is in zekere zin geen probleem, omdat het inherent is aan het zoeken naar een oplossing

waarvoor geen analytische oplossing mogelijk is.

5. Epiloog: micro- versus macrosimulatiemodellen in de demografie

Menigeen die werkzaam is op het terrein van de modellering van huishoudens wordt op een

gegeven moment geconfronteerd met de keuze tussen micro- en macrosimulatie'. Bij toepassing

van macrosimulatie worden geen individuen doch groepen van individuen onderscheiden en het

aantal te onderscheiden groepen dient vooraf vastgelegd te worden. Gegeven de verdeling van

de populatie naar de kenmerken op basis waarvan de groepen onderscheiden zijn en een matrix

van overgangskansen tussen die onderscheíden groepen kan men de ontwikkeling van de

populatie over die groepen volgen en beschrijven.

Dit heeft belangrijke gevolgen voor het aantal kenmerken dat men per individu c.q. groep van

individuen kan onderscheiden. De benodigde opslagruimte in geval van microsimulatie wordt

bepaald door het produkt van het aantal individuen dat men in de micro database onderscheidt

en het aantal kenmerken dat men per individu onderscheidt. Het is dus een lineaire functie van

het aantal kenmerken, gegeven het aantal individuen. In geval van macrosimulatie wordt de

benodigde opslagruimte bepaald door het produkt over het aantal klassen dat men per kenmerk

kan beschouwen en is dus een multiplicatieve functie. Macrosimulatie laat dan ook geen

continue variabelen, zoals inkomensvariabelen toe, met als konsekwentie uiteraard een verlies

aan informatie. Doch ook de gedetailleerdheid van de demografische module in een doorsnee

microsimulatiemodel is niet haalbaar met macrosimulatie.

' Een betere benaming voor de hier bedcelde macromodellen zou de term grcepenmodellen zijn. Immers
niet zozeer de macrostructuur staat voorop, doch de indeling naar zo homogeen mogelijke grcepen. Een
andere gebruikelijke benaming is multi-state analysis.
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De uitslag van de keuze tussen de micro- en macrobenadering wordt dan ook vooral bepaald

door het aantal en het type kenmerken en het soort resultaten dat men wil onderscheiden. Een

groot nadeel van de macrobenadering is, dat het niet mogelijk is elk gewenste verdeling te

genereren. Bovendien is het uitermate moeilijk, zo niet onmogelijk, om institutionele aspecten

in het model te integreren. Vanwege de limitering van de mate van differentiatie bestaat ook op

het nivo van sociaal-economische groepen al de noodzaak van simplificaties. Zo zal men

bijvoorbeeld slechts met een beperkt aantal inkomensgroepen kunnen werken. Een voorbeeld

is de toepassing van groepenmodellen bij de analyse van pensioenregelingen [zie Grohmann,

Hain en Kiel (1981), die diverse simplificaties dienden aan te brengen]. Macro- of

groepenmodellen kunnen enkel gedragsreacties bevatten, die gespecificeerd zijn naar de eenmaal

gekozen opdeling van de populatie, hetgeen uiteraard zeer beperkend werkt. Ook de

mogelijkheid van het inbouwen van kringloopeffecten is binnen dit type modellen niet aanwezig

of op zijn minst zeer twijfelachtig.

De uitkomst van de keuze tussen de twee benaderingen hangt dan ook af van de

probleemstelling. Is deze zeer gedetailleerd of bevat deze continue variabelen of is interactie op

het nivo van de micro-eenheden gewenst, dan ligt het voor de hand om te kiezen voor

microsimulatie. Is men daarentegen geïnteresseerd in de verdeling van een of ineer variabelen

over een aantal groepen dan verdient in het algemeen macrosimulatie de voorkeur te krijgen.

Voor bepaalde problemen is het zelfs mogelijk beide in combinatie te gebruiken; zie

bijvoorbeeld Brunborg en Keilman (1992).

Zo ligt het gebruik van een macrosimulatiemodel ten behoeve van de bepaling van de

toekomstige omvang van de AOW-uitgaven in Nederland voor de hand [zie bijvoorbeeld van

Imhoff, Keilman en Wolf (1990)]. De AOW is een regeling die voor het overgrote deel enkel

door de factoren leeftijd en het al of niet samenwonen wordt bepaald. Het enkel hiervoor

ontwikkelen van een microsimulatiemodel zou te vergelijken zijn met het schieten van een kanon

op een mug. Anders wordt het wanneer men expliciet iets wenst te weten over de korting op

AOW-uitkeringen als gevolg van het inkomen van niet-bejaarde partners. Dan zal

macrosimulatie slechts een grove benadering kunnen geven en is het twijfelachtig of de vraag

naar behoren beantwoord kan worden. Ook de vraag naar de omvang van de toekomstige

aanvullende pensioenuitkeringen kunnen niet of nauwelijks met macrosimulatie beantwoord

worden, omdat daarvoor kennis over het verloop van het inkomen gedurende het werkzame

leven veelal nodig is. Microsimulatie voorziet hier wel in.
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