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Inleiding

In de loop van deze eeuw is ons systeem van sociale zekerheid geëvolueerd van
een van minimale voorzieningen voor beperkte groepen tot een omvangrijk
algemeen stelsel van inkomensoverdrachten. Vooral in de zestiger en
zeventiger jaren is het stelsel, vooral onder invloed van de stijgende
welvaart, danig uitgegroeid. Daarbij voiid een ontwikkelingsgang plaats van
vrijwillige naar verplichte en van kontraktuele naar wettelijke sociale
zekerheid. Verruiming en verbreding zorgden tegelijkertijd voor een minder
arbeidsgebonden karakter van de sociale zekerheid. Vastgesteld kan worden dat
met name de financieringsstruktuur niet volledig in deze ontwikkeling is
meegegaan. Deze en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een
nadere bezinning ten aanzien van het stelsel van sociale zekerheid, temeer
daar het ekonomisch gewicht vanwege de groeiende omvang is toegenomen. Sociale
zekerheid is een struktuur- en gedragsbepalend element van onze ekonomie
geworden. Het allereerste doel van deze studie zal dan ook zijn een
ekonomísche benadering van de sociale zekerheid te verkrijgen. Gepoogd zal
worden een stap te zetten in de richting van een ekonomische theorie van
sociale zekerheid, door het in kaart brengen van die ekonomische verbanden die
de invloed van sociale zekerheid op de ekonomie aangeven en omgekeerd.
Het tweede doel is inzicht te verkrijgen in de huidige en toekomstige
maatschappelijke ontwikkelingen, die, vanwege en in verband met het
ekonomische proces, om veranderingen in het stelsel van sociale zekerheíd
zullen vragen. Een mogelijke reaktíe, namelijk de ontwikkeling van sociale
zekerheid in de richting van een basisinkomen, zal tenslotte worden
uitgewerkt.
Onze studie valt uiteen in een empirisch onderzoek en een literatuuronderzoek.
Uítgangspunt bij de definitie van sociale zekerheid is de (werkbare) beperking
tot (verplichte) sociale verzekeringen en voorzieningen (eksklusief gangbare
uitzonderingen als WSW, BKR en de verschillende regelingen voor het
overheidspersoneel). Op enkele plaatsen is het mogelijk en gewenst een breder
begrip van sociale zekerheid te hanteren. Nader aangeduid wordt dan rekening
gehouden met de ambtenarenregelingen of inet subjekt-en objektsubsidies
(huursubsidies etc. resp. premie-koopwoningen, onderwijsfinanciering etc.).
De opzet is verder als volgt. In hoofdstuk I wordt een analyse gemaakt van
enige belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en invloedsfaktoren van
sociale zekerheid. Hiervan lijken in elk geval de technologische ontwikkeling
en het proces naar ekonomische zelfstandigheid van individuen struktureel zeer
bepalend te zijn. Hoofdstuk II bevat een overzicht van ekonomische theorie en
empirie voorzover die van belang wordt geacht in het kader van ons onderwerp.
Hoofdstuk III gaat vervolgens nader in op sociale zekerheid, waarbij getracht
wordt deze in te bedden in ekonomische theorie en empirie. Belangrijk accent
in dit hoofdstuk zal worden gelegd op de financieringsgrondslag van de sociale
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zekerheíd. In het laatste hoofdstuk IV wordt een oplossing gezocht vcor de
problematiek, welke afkomt op het stelsel van socíale zekerheid in bFede zin.
Daarbij zal wat uitvoeriger worden stilgestaan bij één van de richtingen
waarin het stelsel zich mogelijkerwijs zou kunnen ontwikkelen: een
basisínkomen voor iedere ingezetene in de vorm van een negatieve
inkomstenbelasting.
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I. Ontwikkeling en invloedsfaktoren van
sociale zekerheid

I.1. ARBEID

I.1.1. Begrip arbeid

Door de toenemende materiële vooruitgang is arbeid in plaats van doel in
zichzelf geleidelijk meer een middel geworden om zaken als sociaal kontakt,
status en aanzien te bereíken. Het soort werk dat iemand doet, situeert hem
niet alleen ekonomisch, maaz ook sociaal. Daarom is R.C. Kwant (1957, 1982)
onze samenleving een arbeidsbestel gaan noemen. Kwant signaleert de tendens om
iedere menselijke werkzaamheid die waardevol is voor de samenleving, een
plaats te geven in dit arbeidsbestel. Via de baanvorm maakt de rationalisatie
zich vervolgens hiervan meester. Onder het arbeidsbestel verstaat hij dan ook
een sociaal-ekonomische orde, waarin allerlei menselijke bezigheden worden
erkend, opgenomen, gehonoreerd en beschermd, maar waarin deze tegelijkertijd
hun vrijheid verliezen (1957:17).
Maatschappelijk gezien heeft zo'n arbeidsbestel naast het reeds genoemde
rationalisatie-aspektlnog twee andere kenmerken. In de eerste plaats krijgen
degenen die geen baan hebben het gevoel geen volwaardig lid van de samenleving
te zijn. In de tweede plaats dreigt de onbetaalde arbeid onderbelicht te raken
en daarmee ook vaak ondergewaardeerd. Toch lijkt een rigoureus onderscheid
tussen betaalde en onbetaalde arbeid niet erg logisch, wat ook blijkt uit de
vele verschuivingen die er voortdurend tussen betaalde en onbetaalde arbeid
plaats vinden. Zo zijn in de welzijnssektor de afgelopen jaren vele taken
betaald uitgevoerd. Deze uitbreiding van het arbeidsbestel, die gepaard gaat
met een verzakelijking van het maatschappelijk leven, kwam voort uit een
toenemende wens tot individualisering (I.2), maar werd natuurlijk mogelijk
gemaakt door de algehele toename van de welvaart in de afgelopen decennia.
Behalve grote strukturele verschuivingen in de richting van betaald werk zijn
er ook steeds kleine onderlinge verschuivingen tussen betaald en onbetaald
werk. Zo vond er in het recente verleden een relatieve toename plaats van
enerzijds doe-het-zelf-aktiviteiten en anderzijds ook van eten-buitenshuis.
Als alternatief voor de arbeidsopvatting in ons arbeidsbestel zijn in het
verleden talloze andere definities van arbeid naar voren gebracht. Kwant
(1983) definieert arbeid als het verrichten van aktiviteiten die binnen het
kader van de samenleving moeten worden verricht. Daaraan kan worden toegevoegd

1 Dit aspekt wordt met betrekking tot de welzijnszorg besproken in: H.
Achterhuis, De markt van welzijn en geluk (1981).
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dat "moeten" kan worden opgevat als een kontraktuele, sociale of morele
verplichting. (Wiardí Beckman Stichting, 1982:19). Deze ruime arbeidsdefinitie
zullen wij hier verder zoveel mogelijk hanteren.
Overigens wijzen verschillende maatschappelijke ontwikkelingen op de wens
anders om te willen gaan met arbeid. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de toename
van doe-het-zelf-aktiviteiten. In de betaalde sfeer valt er een groeiende hang
naar kleinschaligheid te bespeuren met het doel arbeid meer in dienst te
stellen van zaken als zelfontplooiing, zelfinítiatief, verantwoordelijkheid en
afwisseling. De voorkeur voor dergelijke aspekten lijkt zich ook te uiten in
een toenemend aanbod voor banen in de kwartaire (overheids)sfeer.

1.1.2. Arbeid en technologische ontwikkeling

1.1.2.1. Kwalíteit van de arbeid

Ondanks de rationalisatie van het huidige arbeidsbestel kan men konstateren,
dat de lust tot het verrichten van betaalde arbeid in baanvorm zeer groot is.
Dit is des te meer opvallend wanneer men de ontwikkeling in de kwaliteit van
deze arbeid beschouwt.20nder invloed van technologische vernieuwingen ís er in
het verleden in de industrie weliswaar eentonig, onaantrekkelijk werk van lage
kwaliteit verdwenen, maar is er ook nieuw, eentonig werk ontstaan. Verder
blijkt automatisering een vermindering van het aantal funkties op het
middennívo te hebben veroorzaakt. Tegelijkertijd nam het aantal funkties op
het lagere nivo sneller toe dan op het hogere nivo. Per saldo dus een afname
van de kwaliteít van de arbeid die vooral moet worden gezocht bij de grotere
ondernemingen. Daar vond immers een toenemende scheiding plaats tussen
uitvoerende taken enerzijds en regulerende taken anderzijds. Dit ging gepaard
met een opsplitsing van uitvoerende funkties in simpele homogene arbeidstaken
en van regulerende funkties in een groot aantal gespecialiseerde
managementstaken. Een gevolg hiervan is meestal een hiërarchisering van de
arbeidsverhoudingen en een standaardisering en burokratiseríng van het
produktieproces.
Onder invloed van de technologische ontwikkeling ontstaan er
segmenteringstendenzen in de industriële struktuur en daarmee ook in de
menselijke arbeíd, konstateren schrijvers als Piore (1968, 1969), Reich,
Gordon, Edwards (1973), Vietorisz en Harrison (1973), Lutz en Sengenberger

Z Voor een uitgebreid overzícht van de ontwikkelingen in de kwaliteit van de
arbeíd wordt verwezen naar WRR, Vernieuwingen in het arbeidsbestel (1981).
Nederlands onderzoek op dit gebied is onder meer verricht door Conen, Huygen
(1980) en De Sitter (1982.).
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(1974) en in Nederland Valkenburg en Vissers (1978).'
De toenemende kapitaalsintensiteít en de ver doorgevoerde arbeidsdeling
leidden in het verleden tot grote bedrijven met een behoefte aan stabíele
markten en aan een stabiele arbeidsbezetting, die in staat is de zich onder
invloed van de technologische ontwikkeling snel vernieuwende machines te
bedienen. Dit leidde tot een sterke ontwikkeling van interne arbeidsmarkten,
waarin de gewenste stabiliteit in de funktie-strukturen en interne
arbeidsverhoudingen tot uiting komt. Nadat werknemers op basis van onder meer
relatief hoge opleidingseisen veor zo~n interne arbeidsmarkt gesclektcerd
zijn, worden hogere kwalifikatienivo's aangebracht middels on-the-job-
training. Werknemers klimmen aldus binnen het bedrijf, al producerend, stapje
voor stapje op naar hogere kwalifikaties, die in het algemeen zeer
bedrijfsspecifiek zijn. Op den duur wordt het voor een werknemer steeds
moeilijker en onvoordeliger van arbeidsplaats naar een ander bedrijf te
veranderen. Als gevolg daarvan bevat een interne arbeidsmarkt slechts enkele
(noodzakelijke) in- en uittredeposities. Evenzo is de onderneming erbij gebaat
dat de werknemer bij wie de kwalifikaties zijn aangebracht, zolang mogelijk in
het bedrijf blijft. Daartoe zullen in het algemeen zoveel mogelijk
promotiemogelijkheden worden geboden met daarbij behorende salarisverhogingen.
Verder zal men werknemers trachten te binden middels sekundaire
arbeidsvoorwaarden als pensioenregelingen, winstdelingsuitkeringen,
studiekostenregelíngen etc., welke het karakter dragen van beloning. Funkties
op de interne arbeidsmarkt blijken voornamelijk toegankelijk te zijn voor
werknemers met "stabiele" werkgewoonten en voldoende opleiding (o.a.
Stroeken, Boss, 1983:41). Tot deze zogenoemde ~~primaire werknemers" behoren
dan ruwweg mannelijke werknemers van Nederlandse komaf, 25 jaar en ouder, met
minimaal een opleiding op LBO-nivo. Tot de sekundaire werknemers behoren dan
vaak buitenlanders, vrouwen en jongeren.
Deze ontwikkeling op de arbeidsmarkt heeft konsekwenties voor de sociale
zekerheid. Werkloosheid zal relatief veel bij sekundaire werknemersgroepen te
vinden zijn, zeker naarmate er meer sprake is van wat Van Wezel (1982)
statistische diskriminatie noemt: beoordeling bij selektie geschiedt niet naar
persoonlijke eigenschappen, maar naar de (gemíddelde of veronderstelde)
eigenschappen van de groep waarvan men deel uitmaakt. De kans op langdurige
werkloosheid ligt vrij hoog wanneer men (toch) werkloos wordt vanuit een
interne-marktpositie. Vooral in ekonomisch slechte tijden blijven ontslagen
niet beperkt tot de perifere, vaak sekundaire werknemers van een bedrijf, maar
verdwijnen hele bedrijven inklusief interne markt.
Tenslotte lijkt ook een verbinding tussen interne markt en het verdwijnen van
werknemers in de arbeidsongeschiktheidsregelingen niet onwaarschijnlijk. Op
deze wijze kunnen werknemers bij (te verwachten) reorganisaties of
inkrimpingen hun dagloonpositie tot aan het pensioen kontinueren.

' Een overzicht van de segmenteringstheorie aan de hand van genoemde auteurs
is te vinden in Stroeken, Boss (1983) en De Grip (1985).
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gestagneerd. Dat betekende voor vele landen, maar met name voor Nederland, een
minder snelle groei van de export en daarmee van de produktie van bedrijven
(Figuur I.1). In de tweede plaats werd deze ontwikkeling nog eens versterkt
doordat voor een aantal sektoren de binnenlandse produktie gedeeltelijk werd
vervangen door ingevoerde produkten, waardoor de binnenlandse marktaandelen in
aanzienlijke mate zijn gaan teruglopen.

Figuur I.1. Produktie, arbeidsproduktiviteit en werkgelegenheid in bedrijven
(volume mutaties in X).

52 51 56 58 60 62 81 88 88 70 72 71 78 7! 80 82 81

Bron: Douben (1985)~CPB.

Het feit dat de produktiviteitsontwikkelíng in de afgelopen jaren niet
bepalend is geweest voor de werkgelegenheidontwikkeling, betekent nog niet,
dat de rol van de technologische ontwikkeling dienovereenkomstig is geweest.
Douben (1985:20): "Eerder lijkt het erop dat de aanpassingen aan de veranderde
internationale arbeidsverdeling - opgeroepen door technische veranderingen -
door de EG-landen in te beperkte mate, dan wel te laat zijn gerealiseerd. Het
groeipotentieel van de onderscheiden industriële sektoren loopt zozeer uiteen,
dat een achterblijvende technologische ontwikkeling of een te grote aandacht
voor sektoren met beperkte groeimogelijkheden van de toegevoegde waarde al
snel kunnen leiden tot verlies van afzet, produktie en werkgelegenheid. Tussen
1963 en 1980 blijkt de EG fors terreín te hebben verloren in de wereldmarkt
van de "high-tech"-produkten."
Tabel I.2 geeft de feitelijke werkgelegenheidsontwikkelíng weer voor Nederland
tot en met 1983, weergegeven in totale arbeidsjaren en gesplitst naar
bedrijfstakken. Verder is in de tabel een prognose voor 1990 opgenomen. Uit de
tabel blijkt een forse afname van de werkgelegenheid over de periode
1970-1983 in de primaire en sekundaire bedrijfstakken (landbouw, industrie,
bouw). In de industriële sektor hebben relatief vooral de textiel- en
kledingindustrie, de lederwaren- en de hout- en meubelindustrie zware klappen
opgelopen. Tot 1980 vond tegelijkertijd een groei van de werkgelegenheid
plaats in de dienstensektoren inklusief de overheíd, die de daling in de
prímaire en sekundaire sektoren ruimschoots kompenseerde. Na 1980 is ook híer
sprake van een duidelijke kentering.
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Naar verwachting zal deze dalende werkgelegenheidslijn zich ook in de toekomst
voortzetten. Voorspellingen omtrent deze toekomstige ontwikkeling zijn zeer
schaars en zeer onbetrouwbaar zoals bíjvoorbeeld blijkt uit de in Tabel I.2
weergegeven voorspelling van de Raad voor de Arbeidsmarkt. Deze toch relatief
recente prognose werd overigens al in 1982 gedaan. Duidelijk blijkt evenwel,
dat de schatting voor 1990 voor de meeste bedrijfstakken al in 1983 is
overschreden.' Eerdere schattingen (Rapport van de adviesgroep Rathenau, 1979)
suggereerden nog een stijging van de werkgelegenheid in 1990 ten opzichte van
1980 met 200.000 arbeidsjaren.s
In zekere zin geeft Tabel I.2 een vertekend beeld. Doordat de werkgelegenheid
is uitgedrukt in arbeidsjaren valt de ontwikkeling relatief te positief uit.
Vanaf 1970 is immers ook de arbeidsduur per werkende verminderd. Daarmee is
ook het arbeidsjaar in de loop van de tijd korter geworden.
De werkgelegenheid zal in de toekomst naar verwachting een sterke invloed
ondergaan van de door de informatie-technologie mogelijk gemaakte
'kantoorautomatisering'. Verder wijst bijvoorbeeld Toffler (1980) op de
toenemende mogelijkheid, bij de groeiende kommunikatiemiddelen, om
werkzaamheden minder aan een vaste werkplek te binden, maar bijvoorbeeld door
werknemers thuis te laten verrichten. Dit betekent onder meer een besparing
op woon-werkverkeer en gebouwen. Toffler (1980:196) konkludeert ten aanzien
van de verwachte omvang van de werkgelegenheid: "Enkele bedrijfstakken zullen
bij een dergelijk systeem verdwijnen, terwijl andere tot bloei worden
gebracht. Uiteraard gaan de elektronika, de komputerindustrie en de
telekommunikatie geweldige tijden tegemoet. Oliemaatschappijen, de
automobielindustrie en bouwers van industriële komplexen zal het daarentegen
minder goed gaan. Een kompleet nieuwe bedrijfstak van kleinschalige
komputercentra en informatiebedrijven beleeft een geweldige opkomst, terwijl
daarentegen de post aan betekenis sterk zal inboeten. Ook de papierfabrieken
krijgen het moeilijk, maar de meeste dienstverlenende bedrijven en de wítte-
boordensektor in het algemeen zullen goed boeren."
Gershuny en Miles (1983) tenslotte benadrukken de toenemende rol van informele
arbeid,`doordat steeds meer konsumentendiensten (banken, reisburo's,
verzekeringen etc.) vervangen worden door een produkt (huisterminal) plus
informele arbeid. Zij verwachten ondanks een grotere output een vermindering

~ De Raad voor de Arbeidsmarkt baseerde haar voorspellingen op onderzoek
volgens de DELPHI-methode. Daarbij worden schriftelijk deskundigen
geënquèteerd. Dat vindt plaats in meerdere ronden, waarbij de voorlopige
resultaten uit de voorgaande ronden aan de respondenten worden voorgelegd.
Bij dit onderzoek werd uitgegaan van 108 respondenten, tripartiet verdeeld
over werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen.

` Meest waarschijnlijke middelste variant (blz. 62).

` Zie ook I.3.3.

7



van de groei van de werkgelegenheid, omdat vooral in de genoemde
dienstverlening formele arbeid wordt vervangen door goederen en tevens het
produktieproces makkelijk kan worden gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Een
groei van de werkgelegenheid, althans op de korte en middellange termijn,
wordt verwacht ín de kommerciële dienstverlening (softwarediensten,
opleidingsinstituten etc.).

Tabel I.2. (Toekomstige) werkgelegenheid (totaal arbeidsvolume in duizenden
arbeidsjaren).

~------------------------------------------------------------------~
~ ~ 1970 ~ 1980 ~ 1983 ~ 1990 ~
~--------------------------------------~------~------~------~------~
~landbouw, visserij ~ 329 ~ 278 ~ 273 ~ 269 ~
~ delfstofwinning ~ 4 ~ g ~ 9 ~ g ~
~ voedings- en genotmiddelen ~ 202 ~ 175 ~ 161 ~ 164 ~
~ textiel en kleding ~ 147 ~ 55 ~ 39 ~ 46 ~
~ leder, schoen, lederwaren ~ 15 ~ 10 ~ 8 ~ 9 ~
~ hout, meubel ~ 65 ~ 45 ~ 33 ~ 42 ~
~ papier, papierwaren ~ 34 ~ 27 ~ 23 ~ 24 ~
~ grafische ind., uitgeverijen ~ 83 ~ 85 ~ 79 ~ 80 ~
~ aardolie, chemie ~ 150 ~ 122 ~ 117 ~ 118 ~
~ metaal ~ 309 ~ 289 ~ 248 ~ 272 ~
~ elektrotechnische industrie ~ 123 ~ 111 ~ 100 ~ 109 ~
~ transportmiddelen ~ 82 ~ 74 ~ 67 ~ 73 ~
~ openbare nutsbedrijven ~ 43 ~ 46 ~ 47 ~ 46 ~
~industrie ~ 1247 ~ 1047 ~ 931 ~ 991 ~
~bouwnijverheid ~ 505 ~ 449 ~ 329 ~ 400 ~
~ groot- en detailhandel ~ 732 ~ 768 ~ 706 ~ 721 ~
~ hotels, cafe~s, restaurants ~ 95 ~ 100 ~ 100 ~ 101 ~
~ reparatiebedrijven ~ 111 ~ 71 ~ 63 ~ 68 ~
~ transport- en opslagbedrijven ~ 241 ( 242 ~ 234 ~ 236 ~
~ kommunicatiebedrijven ~ 64 ~ 78 ~ 79 ~ 80 ~
~ bank- en verzekeringswezen ~ 123 ~ 174 ~ 172 ~ 168 ~
~ zakelijke dienstverlening ~ 135 ~ 189 ~ 191 ~ 192 ~
~ overige dienstverlening ~ 527 ~ 697 ~ 717 ~ 700 ~
~diensten ~ 2028 ~ 2319 ~ 2262 ~ 2266 ~
~overheid ~ 567 ~ 714 ~ 729 ~ 717 ~
~totaal ~ 4696 ~ 4807 ~ 4524 ~ 4643 ~
~------------------------------------------------------------------I

Bron: Nationale Rekeningen, Raad voor de Arbeidsmarkt (SER, 1982~14).

De uit Tabel I.2 blijkende stagnerende tendens in de ontwikkeling van het
aantal arbeidsplaatsen, staat in schrille tegenstelling tot het aantal
gewenste arbeidsplaatsen. Dit laat Tabel I.3 zien.

' In 1977 heeft een revisie plaatsgevonden van de Nationale Rekeningen.
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Tabel I.3. Trendmatige ontwikkeling van het arbeidsaanbod 1960-2000 (mutaties
in 1000 manjaren)

--------------------------------------------------------------
jaren jaren jaren jaren
zestig zeventig tachtig negentig

--------------------------------------------------------------
Toename 740 785 830 265
w.v.natuurlijke aanwas 610 580 700 140
meer deelneming
gehuwde vrouwen 130 205 130 125
Afname 340 690 155 95
w.v. meer onderwijs-
deelneming 255 360 60 35
meer arbeids-
ongeschiktheíd 75 210 70 60
overig --- 10 --- 120 --- 25 --- 0
Totaal 400 95 675 170
--------------------------------------------------------------

Bron: Centraal Planbureau.

Het arbeidsaanbod neemt in de jaren tachtig trendmatig sterk toe mede vanwege
de verminderde kompenserende werking van onderwijs en arbeidsongeschiktheid.
In de jaren negentig reduceert de daling van de natuurlijke aanwas
gedeeltelijk de stijging in het trendmatig arbeidsaanbod.
In de afgelopen jaren heeft de uiteenlopende ontwikkeling van vraag en aanbod
het werkloosheidspercentage stevig doen toenemen. Dit wordt geïllustreerd in
figuur I.2.

Figuur I.2. Werkloosheid in ;6 van de afhankelijke beroepsbevolking.

82 8~ 88 SB 80 82 Bt 86 88 70 72 N 78 78 BO 82 81

Bron: Douben (1985)~CPB.

Na de voorafgaande beschouwingen mag de bovengeschetste
werkloosheidsontwikkeling niet alleen maar aan de technologische
ontwikkelingen worden toegeschreven. Dus zal een bepaalde mate van onzekerheid
omtrent de toekomstige werkgelegenheids- en werkloosheidsontwikkeling blijven
bestaan. Niet helemaal duidelijk is hoeveel werkgelegenheid technologísche
innovatie per saldo zal opleveren. Verder is het de vraag of nieuwe
arbeidsplaatsen in Nederland zullen ontstaan of elders. Hoeveel tijd zal er
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verlopen tussen kreatie en opheffing van arbeidsplaatsen' Zal gebrek aan
scholing en specifieke deskundigheden niet voor frikties zorgen? Samengevat:
het werkloosheidsprobleem lijkt nog lang niet van de baan.

1.1.2.3. Arbeidsstruktuur

De huidíge organisatie van de arbeíd kan korrekt worden begrepen vanuit het
industriële model. Efficiënte produktie van materiële goederen vereist
opdeling en standaardisatie van taken. Industrieel werk vereist bovendien
kontrole en toezicht en kan daarmee niet buiten gestandaardiseerde
arbeidstijden. Dit beeld lijkt onder invloed van nieuwe technologische
ontwikkelingen aan verandering onderhevig. Zo is reeds in de vorige paragraaf
Toffler (1980) aangehaald met zijn verwijzing naar de toenemende mogelijkheid,
bij de opkomende informatie-technologie, werkzaamheden minder aan een vaste
werkplek te binden, maar bijvoorbeeld door werknemers thuis te laten
verrichten. Zegveld (in: Huppes, Berting (red.), 1982:156) noemt in dit
verband als voorbeeld de introduktie van nieuwe technologie in de grafische
industrie. Daar bleek een toename te konstateren van thuisarbeid, ín het
bijzonder in de tekstverwerkende sektor. Naar verwachting zullen er steeds
meer taakgerichte afspraken en kontrakten komen zonder vastlegging van de
arbeidsduur (stukwerk, oproeparbeid). Dit betekent voor de werknemer een
grotere tijdsoevereiniteit en voor de werkgever toenemende flexibilisering van
de arbeid (Albeda, 1984a).
De afnemende noodzaak tot gestandaardiseerde arbeidstijden stelt ook de
(vrijwel algemene) gelijkstelling van gestandaardíseerde arbeid met
bedrijfstijd aan de orde. Langere bedrijfstijden, die door flexibelere
arbeidstijden mogelijk worden, lijken goed te stroken met de toenemende
kapitaalsintensivering van het produktieproces en de steeds duurder wordende
investeringen. Verder betekent de ontkoppeling van arbeidstijd en
bedrijfstijd, dat het maatschappelijk leven minder zal zijn gecentraliseerd
rond bepaalde vaste patronen van tijdsbesteding.
Vanzelfsprekend stelt een te verwachten flexibilisering van de arbeid(stíjd)
andere eisen aan arbeidswetgeving en vooral ook aan de sociale zekerheid. Vele
fijnzinnige onderscheidingen die momenteel gebaseerd zijn op het al of niet
hebben van werk, zullen logischerwijs weer moeten worden verlaten. Zo merken
onder meer v.d. Hoeven en Timman (1985) bijvoorbeeld op, dat een
sollicitatieplicht onwerkbaar wordt, indien niet meer kan worden gekontroleerd
of iemand werkt of niet werkt. Daarmee zou de ratio van een onderscheid tussen
WW en bijstand vervallen.

1.1.3. Arbeid, inkomen, sociale zekerheid
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1.1.3.1. Inkomen en inkomensprikkel

Over het algemeen wordt inkomen in ons arbeidsbestel als belangrijke, zo niet
belangrijkste, graadmeter opgevat van de maatschappelijke waardering voor
iemands bijdrage in de samenleving. Met andere woorden: het feit of bepaalde
aktiviteiten al dan niet betaald worden is zeer bepalend.
In dit verband kan het huidíge tekort aan (vía het inkomen lopende) waardering
voor vooral huishoudelijk en vrijwilligerswerk op ruwweg drie manieren worden
opgelost (ln hfdst. 1V komt het een en ander nader aan de orde). Alle drie
maníeren houden een herverdeling van inkomens van in principe gelijke grootte
in. Allereerst kan het huidige onbetaalde werk betaald worden gemaakt. In de
tweede plaats kan het bestaande betaalde en onbetaalde werk over iedereen
worden verdeeld. De huidige situatie (met inachtneming van ons relatief hoge
welvaartspeil) laat nochtans ook de mogelijkheid toe tot bijvoorbeeld een
(langzame) ontkoppelíng van inkomens van konkrete werkzaamheden. Hiermee
krijgt het begrip arbeid een andere inhoud (I.1.1). Inkomens kunnen anders
worden~ verdeeld. Er ontstaat een grotere druk op het verbeteren van de
kwaliteit van de arbeid. Voorzover kwaliteitsverbetering, vooral gelet op de
internationale konkurrentiepositie, niet goed mogelijk ís, zal aan extra-
beloning van bezwarende werkomstandigheden niet vallen te ontkomen.
Hoewel de zojuist genoemde punten in het verdere verloop nog uitvoerig aan de
orde zullen komen, merken we híer vast op, dat er in feite nooit van volledige
koppeling tussen inkomen en betaalde arbeid sprake is geweest. Een groot
gedeelte van de bevolking is (gelegitimeerd) afhankelijk van anderen
(partners, ouders), die daarvoor in hun inkomen wozden gekompenseerd (I.2.4)
danwel daarvoor in de belasting- en sociale zekerheidssfeer een tegemoetkoming
krijgen. In toenemende mate vormt verder de financierende en subsidiërende
overheid een bron van inkomen dat ofwel in de vorm van objektsubsidie
(onderwijs, huisvesting) ofwel in de vorm van (inkomensgebonden)
subjektsubsidie wordt verstrekt (WRR, 1981:231 e.v.). De uitbreiding van het
stelsel van sociale zekerheid heeft er voor gezorgd dat steeds meer groepen
recht op inkomen hebben gekregen zonder dat daar betaalde arbeid tegenover
staat. Dat geldt in ieder geval daar waar het recht op inkomen niet
afhankelijk is van een arbeidsplicht (AOW, AWW, AKW, gedeeltelijk ABW). Andere
verzekeringen, zoals de inkomensdervingsverzekeringen, zijn in principe wel
verbonden met het zoeken en aanvaarden van werk. Daar wordt evenwel niet alle
werk als "passend" ervaren en gelden er ruime maatstaven voor werkhervatting
respektievelijk het verrichten van werk naar de mate waarin men
arbeidsgeschikt is. Uitkeringen in het kader van de ziektekostenverzekeringen
tenslotte worden weliswaar vaak betaald uit de arbeidsplicht van sommigen
(partikuliere ziektekostenverzekeringen uitgezonderd), verstrekking vindt (ín
natura) plaats aan iedereen. Qntwikkelingen als vervroegde uittreding, de
erkenning van het begrip "moeilijk bemiddelbaren" en de (lichte) versoepeling
ten aanzien van het werken met behoud van uitkering, betekenen eveneens
ontkoppeling van (betaalde) arbeid en inkomen. In de meeste gevallen lijkt de

11



keuze voor ontkoppelíng onder druk van de omstandigheden, zeer pragmatisch van
aard te zijn. -
Een mogelijk strukturele ontkoppeling kan wellicht niet te snel gaan.
Geleídelijke aanpassing van de beloningsstruktuur kan noodzakelijk zijn om
bepaalde werkzaamheden (in ieder geval voorlopig) financieel te stimuleren.
In dit verband wijzen we alvast op het literatuuroverzicht in II.6 betreffende
de wíjze waarop op inkomensveranderingen in het algemeen wordt gereageerd. De
reaktie van kostwinners blijkt dan vrij inelastisch te zijn, terwijl de
reaktie van (in huishoudverband) additionele verdieners vríj elastisch kan
zijn. In dit licht moeten ook de impliciete heffingstarieven van ons stelsel
van sociale zekerheid worden gezien, díe in het algemeen voor de meeste
inkomenskategorieën in nettotermen tussen de 75i, en 100~ blijken te liggen
(o.a. Van Eije, Siegers, 1977). Een uitzondering vormt natuurlijk de
(toenemende) groep langdurig werklozen díe op een bijstandsuitkering is
aangewezen, waaraan vaak aanzienlijke financiële konsekwenties zijn verbonden.
In de Financiële Nota Sociale Zekerheid 1985 worden de netto-
uitkeringspercentages voor de bovenminimale uitkeringen (tot aan de
bijstandsperiode) bij een modaal loon op 1 juli 1984 becijferd op: 85~ (WAO),
86,4~ (WW), 81,6ï (WWV). Verder blijkt uit dezelfde nota (blz. 52 e.v.), dat
onder meer het 70~-nivo waarop de minimumuitkeringen voor alleenstaanden en
gehuwden met neveninkomsten formeel aan het minimumloon zijn gekoppeld,
feitelijk rond de 75q ligt.~ Internationaal gezien blijken deze netto-
uitkeringspercentages tot nu toe relatief zeer hoog te liggen. Zo worden in de
reeds genoemde Financiële Nota de resultaten weergegeven van een door het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïnitieerde enquéte.
Uitgangspunt was de traditionele modale kostwinner. Ondanks de beperktheden
van internationale vergelijkingen bevestigen onderstaande tabellen Nederlands
hoge uitkeringsnivo. Deze konklusie blijkt ook te gelden met inachtneming van
de vooral in het buitenland gegeven (gerichte) toeslagen.

~ De 70~-groep bestaat uit drie belastíngtariefgroepen. Tariefgroep 1 betreft
de jongere alleenstaanden en de tweeverdieners. Voor hen geldt een netto
uitkering van precies 70~ van het referentieminimumloon, hetgeen een
theoretisch bruto percentage van 70.4~ betekent. Tariefgroep 2(oudere
alleenstaanden en tweeverdieners met partner met bescheiden inkomen) heeft
eenzelfde bruto-percentage als tariefgroep 1(70.4~). Dat betekent voor deze
groep netto 72X. Ook tariefgroep 3(gehuwde alleenverdieners) ontvangt bruto
70.4X. Dit is netto 76~. Genoemde percentages zijn verder gerelateerd aan
het referentieminimumloon dat is afgeleid van een alleenverdiener, waarvoor
tariefgroep 3 van toepassing is. Zouden de uitkeringen vergeleken worden met
het feitelijk minimumloon op basis van de desbetreffende tariefgroep dan
resulteren nettopercentages van resp. 76~, 75X en 76X.
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Tabel I.4. Netto uitkeringspercentages bij ziekte ~ arbeidsongeschiktheid,
zonder en met toeslagen.

~---------------------------------------------------------------~
~ Ned. BRD Frankr. Belg. Eng. Ierl. Den. Zwed. VS ~
~------------------------------------------------ ---------------
~ Bij aanvang uitkering (1982) ~
(Zonder toeslag 98 63 S1 57 43 87 87 93 52 ~
~Met toeslag 98 73 58 79 46 87 83 94 78 ~
~ ~
~ Na een jaar uitkering (1983) ~
~Zonder toeslag 86 64 50 84 44 71 89 78 53 ~
~Met toeslag 87 73 56 93 47 1'L 89 80 79 ~
~---------------------------------------------------------------~

Bron: Financiële Nota Sociale Zekerheid 1985

Tabel I.S. Netto uitkeringspercentages bij werkloosheid, zonder en met
toeslagen.

~---------------------------------------------------------------~
~ Ned. BRD Frankr. Belg. Eng. Ierl. Den. Zwed. VS ~
~---------------------------------------------------------------~
~ Bij aanvang uitkering (1982) ~
~Zonder toeslag 86 67 62 74 43 85 102 82 59 ~
~Met toeslag 87 70 68 78 46 86 101 84 78 ~
~ ~
~ Na een jaar uitkering (1983) ~
~Zonder toeslag 84 58 62 77 44 71 87 82 60 ~
~Met toeslag 85 61 66 82 47 72 88 84 80 ~

------~---------------------------------------------------------

Bron: Financiële Nota Sociale Zekerheid 1985

Bovengenoemde impliciete heffingstarieven geven geen volledig beeld van de
mogelijke invloed van ons sociale zekerheidssysteem op de bereidheid om te
werken. Vooral bij (lagere) additionele inkomenstrekkers, waar de hoogste
inkomensgevoeligheid kan worden gekonstateerd (II.S), kan het volledig langs
elkaar heen werken van belasting- en sociale zekerheidsstelsel, voor
opmerkelijke verrassingen zorgen. W. Levelt-Overmars (1984:345) illustreert
het een en ander aan de hand van een voorbeeld van een AAW-gerechtigde gehuwde
man. T9be1 I.6 toont het merkwaardige verloop van de (eventuele) netto
verdiensten van de partner. Debet hieraan is de kombinatie van
kortingssystematiek bij de AAW en toeslagen op de belastingvrije voet van de
kostwinner.
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iabel I.6. Bruto~netto extra-inkomen (in gid.)
~---------------------------------------------------
~Inkomen-partner AAW- Som extra netto
~ uitkering inkomen
~ Bruto Netto Netto Netto Netto
~---------------------------------------------------

0 0 1.569,05 1.569,05 0
344 269,93 1.569,05 1.838,98 t 269,93
345 270,84 1.317,18 1.588,02 t 18,97
389 304,67 1.317,18 1.621,85 t 52,80
390 305,57 1.278,25 1.583,82 t 14,77
594 463,84 1.278,25 1.742,04 t 173,04
595 464,78 1.243,00 1.707,78 t 138,73
689 537,67 1.243,00 1.780,67 t 11,62
690 538,57 1.084,45 1.622,02 t 53,97

1000 756,30 1.084,45 1.840,75 t 271,70
---------------------------------------------------

Bron: W. Levelt-Overmars (1984)

Opvallend is het volstrekt willekeurige verloop van het extra netto inkomen.
Een verloop dat in individuele gevallen nog willekeuriger kan worden wanneer
het effekt van de diverse inkomensafhankelijke regelingen zou worden
ingekalkuleerd (Nota Inkomensprijzen, 1979).

1.1.3.2. Uitkeringen

De premies in het kader van de sociale zekerheid worden nog percentagegewijs
geheven - met uitzonderíng van de voorzieningen (ABW, WWV) die uit
belastinggelden worden geheven - over het aan de (betaalde) arbeid
gerelateerde loon, weliswaar met inachtneming van premie-inkomensgrenzen. Met
name de uitkeringen in het kader van de volksverzekeringen (AOW, AWW, AKW,
AAW, AWBZ) zijn daarentegen nauwelijks meer arbeidsgebonden te noemen. Op dit
soort uitkeringen heeft immers iedereen in principe gelijke rechten. Ook van
equivalentie tussen premie en uitkering is hier vrijwel geen sprake meer.
Veldkamp (1978) stelt dat het hier voor het recht op uitkering niet beslissend
is of een verschuldigde premie is betaald (met uitzondering van de AOW). Naast
het feit dat deze uitkeringen in vaste bedragen luiden (onafhankelijk van een
loon), betalen velen ook voor voorzieningen die ze nooit kunnen krijgen:
mensen zonder kinderen betalen ook kinderbijslagpremie, vrijgezellen dragen
bij aan de weduwen- en wezenwet.
Bij de werknemersverzekeringen (ZW, ZFW, WAO, WW) is de onderlinge band tussen
premie en uitkering en hun wederzijdse band met de faktor arbeid, iets
strakker dan bij de volksverzekeringen. Verbon (1984) wijst evenwel op de enge
periodekeuze waarop deze konklusie is gebaseerd. Zo is het aantal jaren dat
mensen premie hebben betaald na een bepaalde drempel niet van belang voor de
lengte en duur van de uitkering. Het verzekeringskarakter bij de
werknemersverzekeringen is in zekere zin aanwezig doordat er nog in redelijke
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mate sprake is van een kausaliteitsband tussen risiko en uitkering. Ook is er
bij de ziekengeld- en wachtgeldverzekeringen nog een relatie tussen risiko en
premie. Hier vinden we niet de gebruikelijke uniforme maar
bedrijfstakgedifferentieerde heffingspercentages.
Deze verzekeringskausaliteit in de werknemersverzekeringen zal naar
verwachting in de toekomst verder worden afgezwakt. (Nota Stelselherziening,
1983) Wat de gezondheidszorg betreft gaan de plannen in de richting van een
(beperkte) volksverzekering waarin ook de ziekenfondswet zal opgaan.' Blijkens
de adviesaanvragen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(Nota Stelselherziening, 1983; concept wetsvoorstellen stelselherziening,
1985) aan SER en Emancipatieraad omtrent een stelselwijziging in de sociale
zekerheid, zal het volume van de WAO worden teruggebracht middels een
verwijdering van de werkloosheidskomponent. Daarmee wordt -onverwacht?- toch
weer een kausaliteit tussen risiko en uitkeríng binnengehaald, die indertijd
met de verdiskontering van de werkloosheidskomponent in de WAO, feitelijk was
afgeschaft. Verder zullen de verschillende werkloosheidsregelingen (WW, WWV,
RWW) worden geïntegreerd, hetgeen (evenals bij de WAO) gepaard zal gaan met
een afbouw van de inkomensdervingsfunktie (equivalentiebeginsel) via
halfjaarlijkse verlagingen van de uitkeringsgrondslag waarnaar de uitkering
wordt berekend, en met koppeling van uitkeringsduur aan de leeftijd of aan de
lengte van het arbeidsverleden. De sociaal-minímumgarantiefunktie die in het
algemeen de volksverzekeringen karakteriseert, zal worden versterkt, waarbij
meer dan voorheen zal worden gelet op de draagkracht van het zogenaamde
samenlevingsverband, hetgeen niet wijst op een tendens naar volledige
individualisering (I.2).

1.1.3.3. Financiering

Met het verdwijnen van het arbeidseigen karakter van de sociale zekerheid
verdwijnt ook de bedrijfsgebondenheid van de sociale zekerheid. De hierna
volgende korte historische beschrijving zet een en ander nog eens op een
ríjtje. Opvallend is daarbij dat deze ontwikkeling slechts gedeeltelijk
invloed heeft gehad op de financieríngsstruktuur.lo
In de begintijd waren de sociale wetten afgestemd op in de arbeidssituatie te
lopen risíko's (risque professional). Wanneer iemand in de arbeidssituatie
ziekte of letsel opliep en dus tengevolge van de omgeving waarin arbeid werd
verricht zijn arbeidsprestatie tijdelijk of permanent zag wegvallen, zou de
sociale zekerheid bijspringen. De gedachten evolueerden, hetgeen bijvoorbeeld

' Een mogelijke opzet wordt onder meer uitgewerkt bij Van der Ven (1982, 1983)

lo De hierna volgende korte beschrijving is uitgebreid te vinden in Weijel
(1973).
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tot uítdrukking kwam ín 1913 bij de ínáiening door Talma van drie
wetsontwerpen, te weten de Invaliditeitswet, de Wet op de Raden van Arbeid en
de Ziektewet. Talma stelde dat het niet redelijk was om het loon alleen te
betalen zolang er arbeid werd gepresteerd. Het loon moest ook strekken voor de
tijd dat de arbeider niet meer werken kon, zoals bíj ziekte, invaliditeit en
ouderdom. Deze rechtsgrond, bekend onder de rechtsgrond van het voldoende
loon, werd in 1939 bij de totstandkoming van de kinderbijslagwet onder Romme
vervangen door die van het rechtvaardig loon: de loonvorming in de industrie
hield geen rekening met de grootte van het gezin, zodat in voorkomende
gevallen een bijdrage van de gemeenschap rechtvaardig geacht werd.
Na de tweede wereldoorlog oordeelde de in 1943 ingestelde kommissie Van Rhijn
de loondienstverhouding als uitgangspunt voor een sociaal zekerheidsstelsel
als verouderd. De nieuw geformuleerde rechtsgrond werd als solidaristisch
aangemerkt, door Weijel geciteerd als: "de gemeenschap, georganiseerd in de
staat, is aansprakelijk voor de sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebruik
van al haar burgers, op voorwaarde dat deze leden zelf het redelijke doen om
zích die sociale zekerheid en vrijwaring te verschaffen". Pas in het begin van
de jaren zestig bereikte het rechtsgrondbegrip zijn feitelijke voltooiing.
Centraal kwam te staan het recht op zelfontplooiing en gelijke kansen. Dit
betekende in feite dat de ekonomische basis van het bestaan gegarandeerd moest
worden, opdat het (uitkeringsgerechtigd) individu voort kan gaan met zijn
gewone wijze van leven. (Veldkamp in de Memorie van Toelichting bij de Wet op
de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, nr. 3, zitting 62-63, nr. 7171).
De beschreven uitdijing van de rechtsgrond van bedrijfsrisiko naar
maatschappelijk risiko is gepaard gegaan met een verschuiving in de
premiebetaling. Naast de werkgever werd ook de werknemer premieplichtig.
"Merkwaardig genoeg", aldus Douben (1982:114), "heeft deze ontwikkeling geen
aanleiding gegeven tot een verandering van de financiering in kwalitatieve
zin. Hoewel naast de mens als produktiefaktor ook met andere kwaliteiten in de
sfeer van de sociale zekerheid rekening werd gehouden, bleef de financieríng
het karakter houden van arbeidskosten." In feite worden daardoor steeds meer
maatschappelijke kosten vertaald in private (arbeids) kosten, welke laatste
uiteindelijk de allokatie van de produktiefaktoren beïnvloeden in het nadeel
van de faktor arbeid.
In 1976 wees Douben in een voorstudie (1976a) voor het WRR-rapport "Maken wij
er werk van?" (1977) op de relatief toenemende druk op arbeidsintensieve
bedrijven ten opzichte van kapitaalsintensieve bedrijven en bedrijfstakken ten
gevolge van de toename van de sociale zekerheid. De reden voor deze
toenemende druk ligt niet alleen aan de verrekening via een heffing over het
individuele looninkomen. Arbeidsintensieve bedrijven blijken vaak ook een
lagere loonstruktuur te hebben dan kapitaalintensieve, waardoor deze laatste
een groter deel van de loonsom vrij hebben van heffingen vanwege de bestaande
premie-inkomensgrenzen. Verder blijken arbeidsíntensieve bedrijven in de
praktijk vaak meer premies voor de ZW en het wachtgeldgedeelte van de WW op te
moeten brengen. Deze premies zijn naar bedrijfsvereniging gedifferentieerd
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naar gelang het risiko van ziekte of werkloosheid. Alle andere premies worden
uniform geheven. Door dit laatste kunnen individuele bedrijven sommige door
hen veroorzaakte kosten via het stelsel van sociale zekerheid afwentelen. Zo
zal een gebrek aan kwaliteit van de arbeid hogere ziektekosten opleveren
evenals een vergrote uitstroom naar de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Een bedríjf inet een grote interne arbeidsmarkt (I.1.2.1) zal bij faillissement
veel mensen (met hun specifieke begaafdheden) afhankelijk van een uitkering
maken. Het belangrijkste gevolg van zo'n uniforme premieheffing over het loon
is, dat automatiserende bedrijven slechts gedeeltelijk de lasten van de door
hen veroorzaakte hogere werkloosheid hoeven dragen, namelijk via een hogere
premie van het resterend personeel. Een dergelijke handeling resulteert vooral
in hogere premielasten voor arbeidsintensieve bedrijven.

1.2. EKONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID

1.2.1. Algemeen

De forse welvaartstoename in de afgelopen decennia heeft het proces naar
ekonomische zelfstandigheíd in de vorm van individualisering van
maatschappelijke rechten en plichten, vergemakkelijkt. Waar het hier om gaat
is een herverdeling van rechten en plichten van groepen (gezinnen) naar
individuen. Theoretisch gezien kan een dergelijke operatie budgettair neutraal
worden uitgevoerd. In de praktijk blijken verdelingsproblemen gemakkelijker te
worden opgelost wanneer datgene wat verdeeld moet worden, al maar groter
wordt. Het probleem doet zich voor dat toenemende individualisering in de
huidige situatie, vanuit het oogpunt van de inkomensverdeling, in konflikt
komt met de draagkrachtgedachte. Draagkracht wordt immers niet alleen bepaald
door de individuele inkomenspositie en de op het individu drukkende lasten
voor het eígen levensonderhoud, maar ook door de inkomenspositie van anderen
binnen een leefeenheid en de op het individu drukkende lasten wegens de
financiële zorg voor anderen binnen een leefeenheid (I.2.4).
Veelal met individualisering in verband gebracht wordt vaak het streven naar
emancipatie, waarvan het doel is mannen en vrouwen gelijke mogelijkheden tot
ontplooiing te bieden. Wat het ekonomisch aspekt betreft houdt de
emancipatiedoelstelling een streven in naar gelijke deelname van vrouwen en
mannen aan betaalde en onbetaalde arbeid en tevens een streven naar financiële
zelfstandigheid voor iedereen. (A. Dijkstra, J. Irik, J. Plantenga, 1983).
Daarmee wordt een forse omwenteling beoogd op alle nivo's en in alle
geledingen van de maatschappij. Voor wat het stelsel van sociale zekerheid sec
betreft dient een gelijke behandeling tussen man en vrouw te worden bereikt.
(M. Hruyn-Hundt, 1981, 1983). In formele zin is deze gelijkheid overigens
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grotendeels gerealiseerd. Enkele resterende problemen worden in I.2.2
behandeld. Overigens dient te worden opgemerkt dat gelijkstelling van man en
vrouw niet synoniem is met volledige individualisering.
Individualisering en emancipatie zijn van grote invloed geweest op de
struktuur van het arbeidsaanbod, waardoor vooral de behoefte aan deeltijdwerk
toenam evenals de behoefte aan werk in de kwartaire sektor.

1.2.2. Individualiteit van de sociale zekerheidsregelingen

Evenals in de loonvorming (I.2.4) heeft bij de opbouw van het stelsel van
sociale zekerheid de modale kostwinner (niet werkende vrouw, twee kinderen
beneden de 16 jaar) centraal gestasn. Eerst nadat met de totstandkoming van de
AAW in 1976 het stelsel feitelijk grotendeels was afgebouwd, is ook de
diskussie over individualisering en emancipatie pas goed op gang gekomen.
Daarin werd voor wat betreft het stelsel van sociale zekerheid vooral het
kostwinnersbeginsel maar ook de gerichtheíd op een volle baan ter diskussie
gesteld. Langzaamaan begint het stelsel hierop in te spelen, mede onder druk
van de zogenaamde derde EG-richtlijn. Zo verdween het automatisch
kostwinnerschap al in 1976 bij de invoering uít de AAW, evenals recent uit de
AOW en de minimumdagloonbepalingen van de werknemersverzekeringen. Verder zal
het bij de onderhanden stelselwijziging uit de WWV verdwijnen en zal het
uiteindelijk alleen nog impliciet ín de AWW zijn opgenomen. Overigens blijft
de gezinssituatie wel belangrijk in de uitkeringssituatie via
(gezins)toeslagen op de minimumuitkeringen en in de ziekenfondswet
(gezinsleden medeverzekerd). Bovendien betaalt de huisvrouw voor bepaalde
voorzieningen (AOW bijvoorbeeld) geen premie en behoudt toch het recht op
uitkering. Toenemende individualisering maakt tegelijkertijd evenwel het
bepalen van de gezinssituatie steeds moeilijker door een toenemende
differentíatie van het aantal mogelijke samenleefverbanden.11
KostwinnersbegiASel en gerichtheid van het stelsel op een volle baan hebben
veel met elkaar te maken. Het als gevolg daarvan niet of slecht aansluiten van
het sociaal zekerheidsstelsel op deeltijdarbeid in ruime zin (dus ook bekeken
naar levensperiode) blijkt bij zaken als het uitsluiten van bepaalde groepen
deeltijdwerkers (thuiswerkers, huishoudelijk personeel), bij het vaststellen
van referte-eisen en bij pensioenregelingen zowel qua uitkering (gerelateerd
aan het eindloon op basis van 40 jaar premiebetaling) als financiering
(franchise-systeem).12 Het bestaan van premie-inkomensgrenzen en maximum-

33 Een overzicht van de toenemende problemen bij (de bepaling van) de diverse
samenleefverbanden geeft W. Levelt-Overmars (1984).

1~ Voor een uitgebreid overzicht van de juridísche aspekten van deeltijdarbeid
en arbeidstijdverkorting in het kadér van sociale zekerheíd, verwijzen we
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daglonen in kombinatie met deeltijdarbeid werkt in de hand dat opsplitsing van
volle banen in deeltijdbanen niet alleen een druk op de loonkosten legt door
verhoogde premie-afdrachten, maar ook de kosten van de sociale zekerheid
opvoert vis verhoogde aanspraken.

1.2.3. Inkomensgerechtigden

Een belangrijke oorzaak van de toenemende uitgaven in het kader van de sociale
zekerheid is het jaarlijks toenemend aantal inkomensgerechtigden. De
Miljoenennota 1984 (blz. 26) en het Jaarverslag van de Nederlandsche Bank 1982
(Tabel 11) tonen aan dat dit aantal reeds gedurende vele jaren is blijven
toenemen met zo'n 1,5~ per jaar, hetgeen gerelateerd aan de
werkgelegenheidsontwikkeling onder meer leidde tot een groei van het aantal
niet-aktieve uitkeringsgerechtigden met zo'n J~ per jaar. Tabel I.7,
afkomstig uit de MEV 1984, illustreert deze ontwikkelíngen. Opvallend is de
versnelling in de jaren '80, die iets minder groot is bij korrektie voor de
bevolkingsontwikkeling en met name voor het aantal 16-64-jarigen buiten het
volledige dagonderwijs.

verder naar een rapport m.b.t. deze problematiek van de Federatie van
Bedrijfsverenigingen (1984).
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Tabel I.7. Ontwikkeling van het aantal inkomens (index 1965 - 100)

1970 1975 1980 1983 1984
(a) (a)

Aantal inkomens van werkenden 104 105 112 115 116
Aantal uitkeringen van werklozen 181 718 855 2400 2900
Aantal invaliditeitsuitkeringen 142 222 350 390 400
Totaal aantal inkomens (b) 107 115 126 139 144
Idem, gedefleerd met het aantal
16-64 jarigen buiten het
volledig dagonderwijs 101 106 114 123 126
--------------------------------------------------------------

(a) Raming
(b) Incl. personen in de VUT, met een bijstanduitkering en~of weduwepensioen.
Bron: MEV 1984 (blz. 95)

De laatste twee regels van Tabel I.7 suggereren, dat het aantal ínkomens
allereerst in een groeiend aantal 16-64-jarigen moet worden gezocht. Deze
toename wordt veroorzaakt door een groeiende bevolking, maar vooral door een
verschuiving in de leeftíjdsopbouw van de bevolking. Een verdere verklaring
voor het toenemend aantal inkomensgerechtigden bevat vooral maatschappelijke
faktoren. Niet alleen is er sprake in dit verband van een vergroot aanbod van
(gehuwde) vrouwen op de arbeidsmarkt, maar ook zíjn tengevolge van allerlei
maatschappelijke ontwikkelingen meer afzonderlijke huishoudens gevormd en zijn
dientengevolge steeds meer mensen (jongeren, bijstandsmoeders etc.) aanspraak
gaan maken op een zelfstandig inkomen, hetzij in de vorm van loon, hetzij in
de vorm van een uitkering.
Vooral deze maatschappelijke faktoren in kombinatie met de opzet en struktuur
van ons uitkeringssysteem, lijken dus de achtergrond te vormen van de
konstatering, dat in termen van Van den Bosch en Petersen (1984), "de kloof
tussen de potentiële vraag naar sociale zekerheid, dat wil zeggen het aantal
ekonomisch niet-aktieven, en de gerealiseerde vraag naar sociale zekerheid,
dat wil zeggen het feitelijk aantal sociale-zekerheidsuitkeringsgerechtigden,
steeds verder afneemt."
Het totale aantal huishoudens is volgens de reeds genoemde MEV 1984 toegenomen
van 4 miljoen in 1970 tot ruim 5 miljoen nu, hetgeen een gezinsverdunning
betekent in die periode van gemiddeld 3,2 tot gemiddeld 2,8 personen. Dit
leidt bij een stagnerende werkgelegenheid tot een forse druk op de kollektieve
sektor. In feite is over deze periode een daling van 12,57 van het gemiddeld
beschikbaar inkomen per huishouden noodzakelijk om alleen al de inkomens van
de extra huishoudens te financieren. In werkelíjkheid zijn de
overdrachtsinkomens aan niet-aktieven, zoals onder meer Tabel I.8 illustreert,
tot 1980 grotendeels opgebracht uit de overige inkomens van aktieven. Eerst
vanaf 1980 is er een relatieve daling van het beschikbaar looninkomen
opgetreden. Daarmee is het loon- en overdrachtsinkomen van 1980 op 1983
gestabiliseerd op 60X van het nationaal inkomen. In deze periode heeft de
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overheidssektor een stapje terug gedaan ten behoeve van het overig inkomen van
aktieven.

Tabel I.8 Beschikbare middelen van de private sektor 1960-1983 in procenten
van het nationaal inkomen.

--------------------------------------------------------------
1960 1965 1970 1975 1980 1983

--------------------------------------------------------------
a. Looninkomen aktieven 36 38 39 38 37 34b. Overíg inkomen aktieven 27 21 18 13 10 13
c. Overdrachtsinkomen niet

aktieven 12 14 15 20 23 26
d. Pensioenfondsen e.d. 4 5 6 8 9 9

---------------------------------
Gehele private sektor 79 78 78 79 79 82
--------------------------------------------------------------
Bron: Financiële nota sociale zekerheid 1984 ~ Centraal Planbureau.

Deze toevloed aan inkomensgerechtigden en de daarmee gepaard gaande
gezinsverdunning betekent in feite een verschuiving in afhankelijkheid van de
niet-(betaald-)werkenden van de tradítionele kostwinner in de kleine kring
naar de centrale overheid. In dit licht moet ook Tabel I.9 worden gezien
waarin het dalende aantal werkenden ten opzichte van uitkeringsgerechtígden
wordt beschouwd. Enerzijds daalt weliswaar het arbeidsvolume (met uitzondering
van 1985), anderzijds hoeven werkenden gemiddeld minder mensen in eigen kring
te onderhouden. Daar staat evenwel het stijgend aantal uitkeringsgerechtigden
tegenover.

Tabel I.9. Totaal aantal uitkeríngsgerechtigden in- en exklusief AOW in
verhouding tot de werkzame beroepsbevolking.

~-------------------------------------------------------------------
~Jaar Totaal aantal Totaal aantal Totaal arbeids- (3) in (3) in
~ uitkeringsge- uitkeringsge- volume bedrij- termen termen
~ rechtigden rechtigden ven en van van
~ exkl. AOW overheid (1) (2)
~ (x looo) (x looo) (x looo)

~ (1) (2) (3)
~-------------------------------------------------------------------
~1960 1226 424 4182 3.4 9.9
~1970 1850 802 4696 2.5 5.9
~1980 2789 1468 4807 1.7 3.3
~1983~ 3288 1903 4525 1.4 2.4
~1984~ 3384 1984 4501 1.3 2.3
~1985~ 3464 2016 4523 1.3 2.2
~-------------------------------------------------------------------

., Voorlopige cijfers
~t Ramingen
Bron: Financiële Nota Sociale Zekerheid 1986 (blz. 27)

Overigens wordt de relatief sterke trendmatige groei van het aantal
inkomensgerechtigden ook in bijvoorbeeld de Miljoenennota 1985 gesignaleerd,
met name in het kader van de koopkrachtontwikkeling. In dit laatste verband
wordt gekonstateerd dat het reële nationale inkomen per inkomensgerechtigde in
1983 weliswaar 7 1~2 ro lager lag dan in 1973, maar wordt tevens gekonstateerd
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dzt de koopkracht per inkomensberechtigde ~.~ hcc.de can .`.et totale
gezinsinkomen slechts 3X lager lag.

1.2.4. Inkomensverdeling

Aan de hand van de voorgaande analyse mag worden vermoed dat in de afgelopen
jaren de personele inkomensverdeling gemeten naar het gemiddelde ínkomen per
persoon per huishouden is gedenivelleerd. Het inkomensbeleid dat veelal
gebaseerd is op individuele "koopkrachtplaatjes" heeft in het voordeel gewerkt
van éénpersoons huishoudinkomens met uitzondering van personen met een
uitkering op sociaal-minimumnivo, die immers gedifferentieerd is naar
kostwinnerschap. Verder profiteerden in het algemeen die huishoudens, welke
niet afhankelijk zijn van één inkomen. Relatief de dupe waren dus per saldo
de "traditionele" eenkostwinnershuishoudens. Uit materiaal van het Sociaal en
Cultureel Planbureau13 blijkt een derde van alle huishoudens twee of ineer
inkomensbronnen te tellen. Wanneer slechts de huishoudens met twee of ineer
volwassenen ín beschouwing worden genomen, blijkt 37X van die huishoudens twee
of ineer inkomensbronnen tot zijn beschikking te hebben. Berends-Ballast
(1983:105,106) konstateert in dit verband (Figuur I.3) dat twee van de drie
personen met een besteedbaar inkomen tussen 10.000 en 12.000 gulden (minimum
inkomensnivo) deel uitmaken van een huishouden waarin meer verdieners zijn.
Volgens de Nota Inkomensontwikkeling en -verdeling (1983:63) is slechts 5 tot
10~ van de minimumloners kostwinner.

1~ Gegevens verkregen via de zogenaamde Omnibusenquéte van de NV v~h
Nederlandse Stichting voor Statistiek en beschreven in: J.W. Becker, C.J.
Wiebrens (1983). Zie verder ook Sociáal en Cultureel Planbureau (1980).
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Figuur I.3. Inkomensverdeling ind. personen en huishoudens (1977)
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Het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden blijkt 1,7 maal zo hoog te
zijn als het gemiddeld besteedbaar inkomen per inkomensgerechtigde (waarbij
overigens alle inkomens zijn meegeteld, ook vakantiewerk, deeltijdwerkers
etc.), hetgeen ook een gemiddeld aantal inkomensgerechtigden per huishouden
van 1,7 betekent. Het gemiddeld aantal personen per huishouden blijkt in 1977
3 te zijn, wat volgens de MEV 1984 nu nog maar 2,8 is.lr
Het is niet eenvoudíg op basis van het beschíkbaar statistisch materiaal een
becijfering te geven van de inkomensverdeling waarin met het draagkrachtaspekt
van huishoudens wordt gerekend. De meeste van de tot nu toe verrichte
onderzoeken35 koncentreren zich slechts op huishoudens waarin een partner
aanwezig is (eenverdieners en tweeverdieners). Hoewel de onderzoeksresultaten
dus voor de door ons relevant geachte inkomensverdeling slechts een beperkte

3r Het Bureau voor Strategisch Marktonderzoek (1983) hanteert 2,44 als
prognose voor het jaar 2000.

ls C.A. de Kam, E.J. Pommer, C.J. Wiebrens (1982); J.G. Odink, H.A. Pott-
Buter (1981); Nota Inkomensbeleid 1985 (1984); A. Bakhoven, M.v.Schaayk
(1985); H.v.d.Stadt, A. ten Cate, A.J. Hundepool, W.J. Keller (1985).
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waarde hebben vermelden we ze hier kort Odink en Pott-But.er konkluderen op
basis van de Inkomensstatistiek 1975 dat door dubbele inkomens de
inkomensongelijkheid per saldo afneemt. Hun afbakening van het begrip dubbel
inkomen lijkt evenwel niet erg betrouwbaar: ongehuwd samenwonenden worden
bijvoorbeeld niet meegenomen. De Kam, Pommer, Wiebrens lijken dit laatste
beter te doen. Zij nemen op basis van gegevens uit het Aanvullend
Voorzieningengebruik Onderzoek 1979 van het Sociaal Cultureel Planburesu zelfs
alleen al binnen de kategorie tweeverdieners een lichte stijging van de
ongelijkheid waar wanneer het inkomen van de partner bij dat van de kostwinner
wordt geteld.
De konklusie van De Kam c.s. wordt in de Nota Inkomensbeleid 1985 (1984:38) in
ieder geval voor de periode na 1979 (tot en met 1981) bestreden.l~ Bij de
tweeverdieners blijken in deze període de inkomensverschillen te zijn
afgenomen als gevolg van de gerínge ongelijkheid bij de inkomens van de man en
de gelijkmatigere verdeling van het inkomen van de vrouw over de
inkomensklassen van de man. De vermindering van de ongelijkheid in de
inkomensverdeling van tweeverdieners blijkt zelfs van zodanige aard te zijn
dat ook de ínkomensverdeling voor het geval van alle echtparen in deze periode
(1979-1981) gelijker is geworden.l' Daaruit moet worden afgeleíd dat het
effekt van de nivellering bij tweeverdieners sterker is geweest dan het
denivellerende effekt van de relatief in aantal toenemende
tweeverdienershuishoudens. Niettemin is onder invloed van het laatstgenoemde
effekt de situatie ontstaan, dat in 1981 driekwart van de
meerpersoonshuishoudens met slechts één inkomenstrekker beschikte over een
(netto)inkomen van 34.000 gulden of minder, terwijl van de
meerpersoonshuishoudens met twee inkomenstrekkers juist (ruim) driekwart de
beschikking had over méér dan 34.000 gulden. Wat verder opvalt bij dit CBS-
onderzoek,l~ is de sterke relatieve stijging van het aantal
eenpersoonshuishoudens in vergelíjking met eenzeifde onderzoek uit 1977. In
vier jaar tijd nam dit aantal als aandeel van het totaal aantal huishoudens
toe van 17,9X tot 22,1X.
Bakhoven en Van Schaayk (1985)1~ konkluderen tot nivelleríng in de
inkomensverdeling van tweeverdienende echtparen onder invloed van de
arbeidsparticipatie van de gehuwde vrouw. Er zou wel weer sprake zijn van

'~ Daarbij worden evenwel weer alleen echtparen meegenomen. Overigens zijn de
hier getrokken konklusies gebaseerd op CBS, Statistiek voor de Personele
Inkomensverdeling 1981.

" Zie konklusie Odink, Pott-Buter.

'~ De inkomensverdeling van huíshoudens gebaseerd op het
woningbehoeftenonderzoek 1981, Sociale Maandstatistiek, 83~9.

" Op basis van CBS, Inkomensstatistiek 1980.

24



denivellering wanneer alle echtparen in beschouwing worden genomen. Deze
denivellering blijkt verder nog groter te zijn wanneer ook de alleenstaanden
in de beschouwing worden betrokken. Daarmee komen we zeer dicht bij de hier
meest relevant geachte inkomensverdeling, waarbij gekeken wordt naar het
gemiddeld inkomen per hoofd per huishouden.
Sinds enige tijd lijkt er vanuit het beleid aandacht uit te gaan naar de hier
geschetste inkomensverdelingsproblematiek onder invloed van individualisering.
Dit gebeuzt eigenlijk voor het eerst in 1982 in een beschouwing van het
Centraal Planhureau.Z" Op basis van een huishouddefinitie waarin 18~ tot
21-jarigen als aparte huishoudens zijn beschouwd ook al wonen ze thuis en
hebben ze geen inkomen, blijkt bijna de helft van de huishoudens een netto
huishoudinkomen te hebben gelijk aan of beneden dat van de minimumloontrekker
met twee kinderen. Evenwel na standaardisatie21 is de konklusie dat nog
slechts ongeveer 10~ van de huishoudens een inkomen gelijk aan of lager dan
dat van de gehuwde minimumloontrekker met twee kinderen heeft. De 18-20
jarigen zonder inkomen zijn hier buiten beschouwing gelaten. Een aldus
opgezette inkomensanalyse blijkt een heel ander beeld op te leveren van de
inkomensverhoudingen tussen groepen en personen. Tabel I.10 geeft een redelijk
inzicht in de aard van de verschuivingen. Alleenstaanden, in de
oorspronkelijke verdeling naar besteedbare inkomens veel voorkomend in de
lagere lOro-groepen, verschuiven naar de hogere 10"ro-groepen. Bij huishoudens
met kinderen evenals bij de overige huishoudens vindt een verschuiving in
tegenovergestelde richting plaats. Inkomensstandaardisatie blijkt tot minder
grote welvaartsverschillen te leiden tussen huishoudens.T~

20 Centraal Economisch Plan 1982, blz. 165 t~m 172.

21 Huishoudinkomens worden gekorrigeerd naar huishoudgrootte volgens de
gebruikelijke bijstandsnormen. Zo wordt het inkomen van een alleenstaande
gelijk gesteld aan dat van een echtpaar zonder kinderen, indien de
alleenstaande een netto-inkomen van 70X van dat van een echtpaar zonder
kinderen heeft, etc. De gehanteerde verhoudingsgetallen zijn uiteraard
tamelijk arbitrair.

2~ De variatiecoëfficiënt neemt af van 0.510 tot 0.473 en de theilcoëfficiënt
van 0.120 tot 0.094.
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Tabel I.10 Procentuele verdeling van het aantal huishoudens naar type
huishouden per lOX-groep van het inkomen van het huishouden, 1980.

~--------------------------------------------------------------
~ lOX- Alleen- Echtpaar Echtpaar Eenouder- Overig Totaal
~groep staande zonder met gezin
~ kinderen kinderen
~--------------------------------------------------------------
~Besteedbaar inkomen
~ le 85.9 4.1 6.8 3.3 0 100
~ 2e 43.4 36.7 9.4 8.9 1.5 100
~ 3e 26.8 34.5 31.7 5.0 2.0 100
~ 4e 17.7 26.6 51.2 3.6 0.9 100
~ Se 11.0 24.7 60.6 3.3 0.4 100
~ 6e 6.5 23.6 63.2 4.1 2.5 100
~ 7e 5.5 19.7 66.6 5.5 2.6 100
~ 8e 2.5 26.8 66.8 3.2 0.8 100
~ 9e 2.2 28.1 63.4 2.9 3.5 100
~ l0e 1.7 26.6 68.5 1.2 2.0 100

Totaal 20.4 25.1 48.8 4.1 1.6 100

Gestandaardiseerd inkomen
le 17.1 10.3 50.1 15.4 7.2 100
2e 32.3 20.3 38.2 8.5 0.6 100
3e 17.4 20.9 54.4 5.3 1.9 100
4e 22.8 16.0 57.4 2.3 1.6 100
Se 17.7 18.9 59.2 2.5 1.7 100
6e 16.7 17.6 61.9 3.0 0.8 100
7e 19.4 24.5 53.9 2.0 0.2 100
8e 23.5 25.7 48.5 0.5 2.0 100
9e 18.3 37.4 42.6 1.5 0.3 100

l0e 18.3 59.8 21.9 0 0 100

Totaal 20.4 25.1 48.8 4.1 1.6 100
--------------------------------------------------------------i

Bron: Sociale Maandstatistiek 83~11 op basis van Budgetonderzoek 1980.

Het inkomensplaatje van Tabel I.10 houdt geen rekening met de veranderende
samenstelling naar huishoudtype als gevolg van de individualisering, zodat
geen konklusie kan worden getrokken over de ontwikkeling in de
inkomensverschillen. Dergelijke dynamische koopkrachtplaatjes vereisen
longitudinale gegevens, zodat vergelijking over jaren mogelijk is. Onderzoek
naar de mogelijkheden van een statistiek op dit terrein, wordt gedaan door het
Centraal Bureau voor de Statistiek. Getuige de publikatie van V.d. Stadt, Ten
Cate, Hundepool, Keller (1985) wordt een dynamisch koopkrachtcijfer
samengesteld op basis van jaarlijkse inkomensstatistieken van werkelijk
bestaande huishoudens.~' Daarbij geldt het individu als teleenheid, aangezien

23 De equivalentiefaktoren wijken iets af van de normen voor de ABW. De
equivalentiefaktor voor het hoofd van een eenoudergezin wordt volgens de
zogenaamde variant A op 0.90 gesteld.

2` Cíjfers met betrekking tot wettelijk bestaande inkomens hebben ten opzichte
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een huishouden niet een in de tijd konstante eenheid hoeft te zijn. Inkomens
worden daartoe iedere keer per huishouden opgeteld en over de bestaande
gezinsleden verdeeld. De eerste resultaten wijzen op een relatief grote
dynamiek in de koopkrachtmutaties. Slechts een gering aandeel in de spreiding
van koopkrachtmutaties werden veroorzaakt door veranderingen in lonen,
belastingen, premies etc. Een grotere invloed lag bij wijzigingen in de
sociaal-ekonomische kategorie (werknemers, zelfstandigen, werklozen,
gepensioneerden etc.). Centraal stonden evenwel wijzigingen in de
huishoudomvang en in het aantal personen met een inkomen per huishouden.

I.2. 5. I n komensbeleid

Een belangrijke verklaring voor de genoemde groeiende ongelijkheidshypothese
ís te vinden in het vroeger en feitelijk ook nu nog gevoerde (primaire)
inkomensbeleid. Dit is immers vanaf 1969 gericht geweest op
koopkrachtberekeningen per individuele inkomensgerechtigde. In dat jaar werd
de automatische prijskompensatie algemeen aanvaard en werden voor het eerst
koopkrachtberekeningen gepresenteerd op basis van het reële loon (CEP 1969).
Deze berekeningen hadden (en hebben overwegend nog), betrekking op gehuwde
werknemers in bedrijven met een niet buitenshuis werkende partner en twee
kinderen beneden de 16 jaar (modaal).
In de periode kort na 1969 werd daarbij alleen nog maar gekeken naar het als
representatief beschouwde inkomensnivo juist onder de premiegrens voor de
ziekenfondswet. Later, ín de zeventiger jaren werden verscheidene
inkomensklassen in beschouwing genomen onder invloed van de toenemende
nivellering tussen individuele inkomenstrekkers via vloeren en plafonds ín de
prijskompensatie, centen in plaats van procenten etc. Het in dit soort
koopkrachtplaatjes tot uiting gebrachte kostwinnersprincipe in het
inkomensbeleid is duidelijk tegenstrijdig met het meer op individualisering
gerichte inkomensbeleid zoals dat tot uitdrukkíng komt in de gelijkstelling in
beloning voor man en vrouw en de vaststelling van het trapsgewijs van het
minimumloon afgeleide minimumjeugdloon (voor overwegend alleenstaande of
thuiswonende jongeren).

van berekeningen met (enkele) standaardinkomens als voordeel, dat een
kompleter beeld kan worden gegeven voor alle huishoudens in Nederland en
dat tevens inzicht kan worden verworven in de effekten van verschillende
inkomensmaatregelen binnen één huishouden. Verfijnde gegevens hieromtrent
verschaffen de zogenaamde mikraoodel-simulaties van het Sociaal en
Cultureel Planbureau (1985). Zie verder hieromtrent Van Herwaarden, De Kam,
Pommer (1985).
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In de sekundaire en tertiaire sfeer staat het gezin(s)- of
samenleving(sinkomen) reeds lang centraal.2S Dit geldt zeker voor de
inkomstenbelasting, waarbij de verzelfstandiging van de gehuwde vrouw in 1973
als uitzonderlijk betiteld mag worden. Verder is de omvang van huishouden en
huishoudinkomen bepalend voor de (minimum) uitkeringen in het kader van de
volksverzekeringen, de minimumdaglonen bij de werknemersverzekeringen en
allerlei subsidieregelingen.
Figuur I.4 geeft een beeld van het traditionele koopkrachtplaatje, afgestemd
op kostwinners. Gerekend vanaf 1973 blijken de inkomens tot en met modaal tot
aan 1979 te stijgen, de minimumínkomens zelfs met een kleine 20X. Tot aan 1984
vindt er vervolgens voor alle groepen een inkomensdaling van gelijk nivo
plaats. Vanaf 1984 is er weer een stijging voor íedereen met uitzondering van
de laagste inkomens: een duidelijke aanwijzing dus voor een toename van de
inkomensongelijkheid in de individuele inkomensverdeling.

Figuur I.4. Ontwikkeling reëel vrij beschikbaar inkomen, gehuwde werknemer
bedrijven met niet-werkende echtgenote, 2 kinderen tussen 6-11
jaar, exkl. incidenteel (1973-100).

Bron: Nota Inkomensbeleid 1986 (blz. 16)

Eerst sinds kort lijkt ook het primaire inkomensbeleid te gaan veranderen. De
eerste tekenen zijn althans aanwezig. We noemden al de tamelijk uitgebreide
analyse in CEP 1982, later gevolgd door de diverse inkomensnota's (1983,1984,
1985). Verder stelde v. Schaayck (1983) voor, jaarlijks een uitgebreider
koopkrachtplaatje te presenteren waarin de verschillende inkomensklassen ook
naar huishoudtype worden onderverdeeld. Dit betekent natuurlijk slechts een
kleine stap in goede richting, omdat een dergelijk koopkrachtoverzicht geen

25 Zie voor een uitgebreid overzicht van de rol van de samenlevingsvorm in het
inkomensbeleid, L.G.M. Stevens (1980a).
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rekening houdt met de veranderende samenstelling naar huishoudtype (méér
alleenstaanden, méér meerverdieners voorai in de jongere generatie).
Overigens treffen we dit uitgebreidere koopkrachtplaatje voor het eerst aan in
de Nota Inkomensbeleid 1985 en vervolgens in díe van 1986, zoals weergegeven
in Tabel I.11.

Tabel I.11 Koopkracht en koopkrachtmutatie van enkele representatieve
huishoudensgroepen26

Huishoudensgroepen besteed- gestan- koop-
baar in- daardi- kracht-
komen seerd mutatie
1985 inkomen 1974~

1985 1985

~inaktieve eenverdieners
~AOW gehuwd z.k. 18.600 100 t 9
~AOW alleenstaande 13.000 100 f 9
~ABW eenoudergezin
~m.k.~minimum 19.000 106 t 9

~
~aktieve eenverdieners
~Werknemer gehuwd m.k.~modaal 28.450 118 - 3
~Ambtenaar gehuwd m.k.~modaal 28.450 118 - 8
~Werknemer gehuwd m.k.~
~ 2x modaal 44.200 183 - 15
~Ambtenaar gehuwd m.k.~
~ 2x modaal 44.200 183 - 19
~Werknemer alleenstaande~
~ modaal 23.100 177 - 3
~
(Aktieve tweeverdieners
~Werknemer m.k.~modaal-
~ 1~4 min.loon 32.500 134 - 6.5
~Werknemer m.k.~modaal-
~ min.loon 43.900 182 - 5
~Werknemer m.k.~2x modaal-
~ 1~4 min.loon 49.200 203 - 18
~Werknemer m.k.~2x modaal-
~ mín.loon 60.000 248 - 16
~----------------------------------------------------------

Bron: Nota Inkomensbeleid 1985 (b1z.15)

De tabel laat zien dat de hoogte van de koopkrachtmutaties geen eenduidige
relatie vertoont met de hoogte van het gestandsardiseerde inkomen. Op dit
soort inkomensplaatjes zijn onder meer de recente wijzigingen in de loon- en
inkomensbelasting gebaseerd met als belangrijk doel het fiskale voordeel van
tweeverdieners ten opzichte van éénverdieners te mitigeren. Het andere
voordeel van tweeverdieners ten gevolge van de nog niet geïndividualiseerde
inkomenstoewijzing blijkt bij deze wijzigingen geen expliciete overweging te

2C Alle cijfers zijn exklusief echte minima uitkering, incidenteel,
buitengewone lastenaftrek en na aftrek van ziektekosten, m.k.- met twee
kinderen in de leeftijd van 6-11 jaar. De weergegeven kategoríeën vormen 60
á 70~ van het hele inkomensgebouw. ~
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vormen.27
Het meest opmerkelijke resultaat van de veranderende draagkrachtopvatting voor
het inkomensbeleid tot nu toe is de eenmalige uitkering vanaf 1981 aan "echte
minima". Deze voorzieningen worden getroffen voor personen die alleen dan wel
tezamen met één of ineer anderen over niet meer dan één minimuminkomen
beschikken. Opzet is een tegemoetkoming te verstrekken in de jaarlijkse
koopkrachtdaling.2t Veel meer dan een signaal voor veranderende opvattingen
biedt de eenmalige-uitkeringsregeling evenwel niet. Een strukturele oplossing
kan deze regeling nooit bieden. Allereerst moet worden gekonstateerd dat de
"echte minimum" inkomenstrekker uiteindelijk ook inlevert. Zijn
koopkrachtbescherming geldt immers slechts voor één jaar, doordat de
jaarlijkse uitkering bescherming biedt voor.de koopkrachtdaling in datzelfde
jaar. Figuur I.5 illustreert dit. Vanaf 1984 wordt bovendien een toeslag
gegeven voor zogenaamde meerjarige echte minima, dat wil zeggen degenen die in
1983 een eenmalige uitkering ontvingen. Op deze toeslag zit een extra opslag
voor degenen met kinderen. "Met deze meerjarigentoeslag wordt bereikt", aldus
de Nota Inkomensbeleid 1985 (1984:35), "dat het gezin met twee kinderen dat
tot de groep meerjarige-echte-minima behoort in totaal een uitkering krijgt
die 1.Sx de uitkering bedraagt (bovenste stippellijn in figuur I.5) van
degenen die zich nog niet zolang op het minimumnívo hebben bevonden".
Overigens wordt deze meerjarigentoeslag in 1985 gekontinueerd, terwijl naar
verwachting de basisuitkering achterwege kan blijven, aangezien de koopkracht
van alle sociale minima in 1985 ook zonder maatregelen gehandhaafd lijkt te
blijven.

~~ Dit laatste aspekt wordt eveneens verwaarloosd in een analyse van
draagkrachtverschillen tussen één- en tweeverdieners door Hagenaars, Homan
en Van Praag (1984). Mede daardoor achten zij als resultaat van hun
onderzoek het tweeverdienershuishouden bij gelijk netto huíshoudinkomen
minder draagkrachtig dan het overeenkomstige éénverdienershuishouden.
Verder schrijven zij zelf hun konklusie toe aan de geringe mogelijkheid
voor thuisproduktie in een twee-kostwinnershuishouden.

~~ Een beschrijving van de uitgekeerde bedragen en samenstelling van de
huishoudens is te vinden in Sociale Maandstatistiek 83~2 en 83~7.
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Figuur I.S. Ontwikkeling (minimum)inkomensnivo's

inkomen - minimum inkomensnivo
- "echt-minimum" inkomensnivo
- meerjarig "echt-minimum" inkomensnivo

r - -

80 81 82 83 84 85

Kumulatieve koopkrachtbescherming kan op de boven beschreven manier
struktureel niet worden verwezenlijkt, omdat er al snel botsingen ontstaan met
de iets hoger gelegen inkomensnivo's.Z~ Verder is het begrip "echt minimum"
niet juist gedefinieerd. Zo blijkt uit de reeds genoemde publikatie van Van
Schaayck onder meer, dat de modale "traditionele" kostwinner zelfs zonder
kinderen een lager gestandaardíseerd inkomen heeft dan de alleenstaande
minimumloner.'" Het "echte-minimum"-beleid maakt overigens deel uít van een
algemene problematiek op sociaal minimumnivo. Onder invloed van het
individualiseringsproces staat laatstgenoemd nivo ter diskussie. We gaan daar
in de volgende paragraaf kort op in.

1.2.6. Sociaal minimum

De geschiedenis van het landelijk sociaal minimum start in feite in 1965. Niet
alleen treedt in dat jaar immers de Wet op het Minimumloon in werking, maar
ook komt in datzelfde jaar de ABW tot stand, waarbij tevens de uitkeríngen in

~' Voorbeelden van dit soort botsingen zijn te vinden in De Kam en Nijpels
(1984)

" Op.cit., Tabel 4.
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het kader van AOW en AWW tot ABW-nívo worden opgetrokken. Vanaf dat moment
bestaan er in wezen twee minimumnivo's. Gedurende de resterende jaren zestíg
en het begin van de jaren zeventig is het minimumnivo in de uitkeringssfeer
langzaam opgetrokken tot het nivo van het nettominimumloon. Referentie bij
deze netto-nettokoppeling, die in 1974 materieel werd voltooíd en in 1979
formeel werd vastgelegd in de Wet Aanpassingsmechanismen (zíe I.2.7), is het
netto-minimumloon van de kostwinner met twee kinderen. Door deze koppeling
moest het socíaal minimum, dat objektíef moeilijk te bepalen is, bij
benadering gelijk op gaan lopen met de algemene koopkrachtontwikkeling.
I.2.5 bevatte een beschrijving van de feitelijke koopkrachtontwikkeling op
mínimum- en bovenminimumnivo na 1974. Daaruit kwam een relatief flinke
stijging van het minimumnivo in de jaren zeventig naar voren. Vanaf de jaren
tachtig blijkt dit nivo evenwel flink onder druk te staan. Daar zijn twee
oorzaken voor aan te wijzen. " In de eerste plaats zijn er de toenemende
kosten van een groeiend aantal minimumuitkeringen, waarbij een uitweg wordt
gezocht ín een dalend uitkeringsnivo. Daarbij doet zich de situatie voor dat
tengevolge van de netto-nettokoppeling ook het netto-minimumloon mee omlaag
moet: een effekt wat men bij de totstandkoming van de koppeling niet heeft
vermoed en men niet bedoeld kan hebben. In de tweede plaats staat het
mínímumnivo onder druk van het proces naar ekonomische 2elfstandigheid.
Doordat de inkomenssituatie van de traditionele kostwinner centraal staat in
het koppelingsgebeuren, is er dus geen direkte koppeling tussen het sociaal
minimum voor alleenstaanden en het nivo van het netto-minimumloon voor
alleenstaanden. Dít heeft onder meer tot gevolg dat voor de alleenstaande op
minimumnivo wel een verschil blijft tussen uitkering en nettominimumloon. Zijn
uitkering van 70;ó bruto van het gezinsminimum (76~ netto zoals bleek uit
I.1.3.1) is duidelíjk lager dan zijn nettominimumloon, dat, als gevolg van een
geringere belastingvrije voet, slechts een weinig minder is dan van de gehuwde
mannelíjke werknemer.
Het proces naar ekonomische zelfstandigheid en de onder invloed daarvan
toenemende noodzaak tot inkomensherverdeling, stellen het minimumloon als
indikator voor de relatieve welvaartspositie op minimumnivo ter diskussie.
Daarbij verwijzen we nog eens naar Figuur I.3 (I.2.4) en de toelichting
daarop, waaruit onder meer bleek dat slechts vijf tot tien procent van
degenen, die het minimumloon verdienen, kostwinner zijn. Afstemming, op den
duur, van het minimumloon op het indívidu en niet op de kostwinner lijkt om
deze reden voor de hand te liggen. Het is dan alleen de vraag hoe het
minimumnivo voor kostwinnersgezinnen zou kunnen worden vastgelegd. Voor deze
problematiek verwijzen we naar Hoofdstuk IV.
De vraag naar het prestatie- danwel behoeftekarakter van het minimumloon is in
dit kader eveneens van belang. Reeds in 1975 wees De Korte (1975) erop, dat,
indien het behoefte-karakter primair wordt gesteld, er naar kostwinnerspositie

73 Een overzicht van deze problematiek wordt onder meer verstrekt door W.
Fase (1984). ~
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en huishoudsituatie moet worden gedífferentieerd, zoals in de uitkeringssfeer
(100X, 90X, 70~) gebruikelijk is. Hoewel in de Wet Minimumloon het
prestatiekarakter wordt benadrukt " geeft de netto-netto-koppeling
onmiskenbaar een behoefte-dimensie aan het minimumloon. Verder komt het
behoeftekarakter van het minimumloon tot uiting in de leeftijdsgrens, het
bestaan van minimumjeugdlonen en in de uitsluiting van het recht op
minimumloon van werknemers, die minder dan eenderde van de normale werktijd
werkzaam zijn (Fase, 1984:138).
Voor iedere huishoudvariëteit (één of ineer volwassenen, wel of geen kinderen
en hoeveel) geldt in feite een ander sociaal minimum. In Nederland kennen we
evenwel slechts één beleidsmatig sociaal minimum, namelijk het inkomen
krachtens de Algemene Bijstandswet, dat wordt beschouwd als sociaal minimum
voor een echtpear zonder kinderen. De vraag is nu welk sociaal minimum voor
andere huishoudens dan een echtpaar zonder kinderen geldt. In het rapport
"Inkomen en Rondkomen" van het Sociaal en Cultureel Planbureau (1980) wordt
gekonstateerd dat de kinderbijslagbedragen niet voorzien in een volledige
dekking van de kosten van kinderen. Daarmee komt een echtpaar met kinderen met
een minimuminkomen lager uit dan het echtpaar zonder kinderen. Op basis van
schattingen van de werkelijke kosten van kinderen, komt men in het genoemde
rapport tot de konklusie, dat 8,4~ van de huishoudens lager uitkomt dan het
voor dat huishouden berekende sociaal minimum. Ter vergelijking komen in een
gelijkgerichte studie Deleeck c.s. (1980) voor België op 8ro, waarbij zij zich
evenwel niet konden baseren op een beleidsmatig minimum als in Nederland
bestaat. In België is de uitkeringsstruktuur (nog) meer versnipperd en
gedifferentieerd, maar vooral ook van een lager nivo. " In dít verband blijkt
uiteindelijk de afwezigheid van andere inkomens in een huishouden van
doorslaggevende betekenis te zijn voor wat Deleeck c.s. financiële
bestaansonzekerheid noemen. Deze bestaansonzekerheid blijkt zich verder voor
te doen in samenhang met een lage sociale status van het huishouden. Ter
opheffing van deze bestaansonzekerheid wordt voor België dan ook voorgesteld:
een grotere leidinggevende rol van de overheid in de verdeling, verhoging van
de laagste uitkeringen, versterking van de sociale eigenschappen en een

'~ De wet voorziet alleen in de aanpassing van het brutominimumloon, terwijl
het behoeftekarakter juist in het nettoloon verscholen zit. Een belangrijk
deel van het overheidsbeleid richt zich juist op dit bruto-netto-trajekt.

ii Deleeck c.s. hanteren als norm voor het sociaal minimum een objektíef en
een subjektief kriterium. Het objektief kriterium is gebaseerd op een
schatting van de kosten gelijk het Nederlands onderzoek, maar ook op een
schatting van de "kosten" van volwassenen. Het subjektieve element komt tot
stand aan de hand van interviews naar de mate waarin men vindt dat er
financieel wordt rondgekomen. Met behulp van deze kriteria kunnen er
diverse normen worden aangelegd. De in de tekst genoemde 8ro is gebaseerd op
een als streng beschouwde norm. ~
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grotere doorzichtigheid van het socisle zekerheidssysteem. Verder zeu e- een
grotere selektiviteit van de uitkeringen kunnen worden bereikt door: sommige,
vooral kortlopende uitkeringen te beperken of af te schaffen, bepaalde
kategorieën van personen uit te sluíten door het instellen van inkomensgrenzen
en alle uitkeringen (dus ook de kinderbijslag) belastbaar te maken. Voor de
Nederlandse situatie zoals geschetst door het Sociaal en Cultureel
Planbureau3Y lijkt het kostendekkend maken van de kinderbijslag de aangewezen
oplossing om ieder huishouden op een algemeen aanvaard sociaal minimumnivo te
brengen.
Tot slot geven we de resultaten weer van een internationale vergelijking van
sociale minima, zoals gepresenteerd in de Fínanciële Nota Sociale Zekerheid
1986 (blz. 29 e.v.). In de bovenste helft van Tabel I.12 zijn de nivo's voor
drie gezinstypen afgedrukt, waarbij de index van het Nederlandse nivo telkens
op 100 is gesteld. Het gaat hier in principe om het bijstandsnivo. Dit blijkt
voor Nederland in alle gevallen het hoogste te zijn. Onderlinge vergelijking
is niet overal even goed mogelijk, doordat er verschillende systemen worden
gehanteerd.35

34 dus zonder subjektief kriterium.

75 Zo bedraagt de basisuitkering voor alleenstaanden in Duitsland circa 35'Á en
voor echtparen 45ro van de Nederlandse norm. De in de tabel opgenomen
percentages zijn het resultaat van ophogingen op basis van opslagen voor
gemiddelde woon- en verwarmingskosten, 2oals die in de afgelopen jaren zijn
waargenomen. Frankrijk kent geen duidelijke normen. Voor zover ze bestaan,
zijn ze zeer individualistisch en verschillen ze voor onder en boven de 55
jaar. België blijkt slechts twee uitkeringsnormen te kennen. Engeland,
Duitsland en Denemarken tenslotte kennen binnen hun bijstandsregeling
kindertoeslagen los van eventuele kinderbijslag. "Wordt met de in de norm
verwerkte toeslagen rekening gehouden", aldus de Financiële Nota Sociale
Zekerheid, "dan resulteert voor een echtpaar met twee kinderen een
uitkeringsnivo dat in Groot-Brittanië nog ruim 11X lager ligt dan het
Nederlandse uitkeringsnivo exklusief kinderbijslag. Voor West-Duitsland en
Denemarken zijn deze percentages resp. 41X en 4~."
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Tabel I.12. Netto socíaal minimum naar gezinstype in een aantal landen op
basis van koopkrachtparíteiten in 1984.

~---------------------------------------------------------------------------
~ ~~ Nederl. ~ Engel. ~ Duitsl.~ Frankr. ~ Belgie ~ Denem.
~Alleenstaanden ~~ 100 ~ 68 ~ 68 ~ 43~86 ~ 75 ~ 83
~Een ouder gezinnen~~ 100 ~ 67 ~ 88 ~ - ~ - ~ 76
~Echtparen ~~ 100 ~ 76 ~ 87 ~ - ~ 73 ~ 86
I I I I I I I--I
~Alleenstaanden ~~ 70 ~ 63 ~ 55 ~ - ~ 72 ~ 68
~Een ouder gezinnen~~ 90 ~ 79 ~ 92 ~ - ~ - ~ 79
~Echtparen ~~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ - ~ 100 ~ 100
~---------------------------------------------------------------------------

Bron: Fin. Nota Sociale Zekerheid 1986

In de onderste helft van de tabel zijn per land de verhoudingen weergegeven
tussen de echtparen-norm, de eenoudernorm36 en de alleenstaanden-norm. De
verschillen per land zijn evident.

1.2.7. Koppelingsmechanismen

In ons land zijn uitkeringen evenals de salarissen van ambtenaren en
trendvolgers in principe gekoppeld aan de loonontwikkeling in het
bedrijfsleven. Op deze anonieme wijze wordt de welvaartsontwikkelíng in het
bedrijfsleven ook aan de inkomenstrekkers in de kollektieve sektor
doorgegeven. Samen met de uitbreiding van het totaal aantal
inkomensgerechtigden (I.2.3) legt deze indexeríng een zware druk op de
nationale middelen. Nieuwenburg (1980, 1982) wijst met betrekking tot deze
indexering op twee problemen: Allereerst op de via het indexcijfer van de
regelingslonen als maatstaf voor de algemene welvaartsgroei genomen gemiddelde
welvaartsgroei per werkende in de marktsektor en verder op de technische
uitwerking van het systeem.
Het kiezen van de regelingsloonindex als maatstaf betekent voor de
kollektieve-sektorinkomens een grotere loonstijging dan de in die sektor
gemeten danwel veronderstelde stijging van de arbeidsproduktiviteit. Het
rendement van de kollektieve sektor komt immers voor een groot deel tot uiting
in de arbeidsproduktiviteitsstijging van de private sektor (zie II.1). Het
aldus op nationaal nivo teveel uitgedeelde kan met hogere belastingen en
sociale premies (over alle inkomensgerechtigden) worden gekompenseerd. De
bereidheid daartoe lijkt niet altijd even groot en kan leiden tot afwenteling.
De dalende verhouding tussen inkomens verdiend in de marktsektor en inkomens
verworven via de kollektieve sektor (zie onder meer Tabel I.2) kompliceert dit
beeld.

36 Omdat slechts Nederland een specifieke eenoudernorm kent is
vergelijkenderwijs per land gekozen voor de alleenstaandennorm, vethoogd
met de toeslag van een kind.

35



De technische vormgevir.g vaa het koppelingssysteem heudt een veertdurend
zichzelf instandhoudend proces in van stijgende inkomens in alle sektoren.
Figuur I.6 maakt het een en ander duidelijk.

Figuur 1.6. Koppelingen in makro-ekonomisch verband

a .r~~rfe.~ir.
T

. r~r
..~.r
~

.ea

.I.~.f
r..

i

i ,..,..r
~

~ se.. r
.I....en.
Y YW~r

t W

rlrir

10 .AM
~rew

rY~
tW

Bron: Nieuwenburg (1980).
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Centraal in het zelfversterkend proces van inkomenstoenamen staat het
funktioneren van de regelingsloonindex. In de eerste plaats is er sprake van
na-ijling, doordat de relevante index slechts met vertraging ter beschikking
komt. Verder wordt een herstrukturering van beloningsschalen die selektief
bedoeld is (toeslagen voor vuil en onaangenaam werk) via de loonindex in alle
lonen en uitkeringen verwerkt. Een verhoging van het wettelijk minimumloon
komt via de in veel cao~s gebruikelíjk daarop volgende ophoging van de
schaallonen, in de loonindex terug en daarmee weer in het minimumloon etc.
(kumulatie). Figuur I.6 laat zien dat de cao voor trendvolgers zowel
afhankelijk als bepalend voor de regelingsloonindex is. Verder kan er nog
sprake zijn van overkompensatie. Dit is het geval wanneer een bepaalde toeslag
reeds in het minimumloon en de minímumuitkeringen is verwerkt via een
bijzondere verhoging van het minimumloon vanwege een verschil tussen de
indices van verdiende- en regelingslonen. Nogmaals doorgeven via de
regelingsloonindex betekent in de praktijk vaak overkompensatie omdat
bijstellingen vanwege dezelfde reden in neerwaartse richting, ongebruikelijk
zijn.
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Figuur I.7. Koppelingen in uitkeringsverband
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De gedifferentieerde ZW- en Wachtgeldpremies in de verschillende
bedrijfstakken leiden tot een ongelijkmatige inkomensontwikkeling op het
minimumnivo (Figuur I.7). Aangezien voor de zogenaamde maatman, wiens netto
minimumloon bepalend is voor de netto minimumuitkering, een gemiddelde premie
moet worden geprikt, kan in de praktijk voor een aantal mensen de
minimumuitkering hoger uitvallen dan het nettominimumloon. De Korte (1975)
wijst op de merkwaardige band tussen financiering en uitkeringsnivo bij de in
Figuur I.7 beschreven netto-nettokoppeling. Een mogelijk vanuit beleidsoogpunt
gewenste wijziging in bijvoorbeeld de AOW-premie beinvloedt via het effekt op
het nettominimumloon, de AOW-uitkering en daarmee de AOW-premie, waarmee het
proces weer van voren af aan begint.~~

Indirekt beïnvloedt dit soort koppelingsmechanismen ook de hoogte van
verschillende aanvullende uitkeringen. Zo worden er in veel ziekte- en
arbeidsongeschiktheidsregelingen vaak (bovenwettelijke) aanvullingen
gegeven tot aan het vroeger verdiende loon. Ook in de (aanvulllende)
pensioensfeer wordt meestal, onafhankelijk van het AOW-nivo, 70X van het
bruto-eindloon gegarandeerd. (Door de verminderde premie-inhouding is dit
percentage netto een stuk hoger). De AOW-uitkering wordt bij de
pensioenberekening als franchise ingebouwd, zodat veranderingen in de AOW-
hoogte gevolgen kunnen hebben voor de aanvullende pensioenen. Daarbij
bewerkstelligt de netto-nettokoppeling, dat de AOW bruto minder snel stijgt
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De Wet Aanpassingsmechanismen (WAM) uit 1980 heeft de problemen bíj selektieve
herstrukturering, kumulatie en overkompensatie enigszins verzacht, maar zeker
niet opgeheven. De rekenpremie van de maatman werd wat opgetrokken, waarbij
bovendien op hem voortaan het belastingregiem voor inkomen uit vroegere arbeid
werd toegepast. De cao's van trendvolgers bleven deel uitmaken van de
regelingsloonindex.
Het belangrijkste probleem dat werd opgelost was de opheffing van de
ongelijkmatíge ontwikkeling van de besteedbare bovenminimale lonen en
uitkeringen. Toepassing van de verzekeringsgedachte houdt immers onder meer in
dat in beginsel geen premie betaald wordt voor risiko's die men niet kan
lopen. Daarom betaalt iemand met een langlopende uitkering relatief minder
premies. Een WAO-er betaalt alleen premie AOW~AWW, een WW-er alleen geen WW-
premie, een aktieve werknemer betaalt alle premies. Hoe harder de premies
stijgen, hoe groter aldus de netto-inkomensverschillen. Via de zogenoemde
vereveningsbijdrage'~, die voor iedere groep gelijk is aan het bedrag van de
niet-betaelde premies, worden deze inkomensverschillen weggewerkt onder
handhavíng van de verzekeringsgedachte. Hetzelfde idee ligt ten grondslag aan
de inhouding bij ambtenaren, die díent om groeiende inkomensverschillen tussen
ambtenaren en andere loontrekkers vanwege de níet door ambtenaren betaalde
premies tegen te gaan.
Een belangrijke schakel in het koppelingssysteem van Figuur I.6 is de via de
automatische prijskompensatie lopende doorwerking van de inflatie in het
loonsysteem. Deze doorwerking vormt gedeeltelijk de rekening van de
zelfopstuwende werking van de loonvorming in de bedríjven en versterkt deze
werking vervolgens nog eens. Gedeeltelijk worden ook autonome prijswijzigingen
(importprijzen) op deze wijze in het systeem opgenomen.
Tot slot, gesteld dat het huidige koppelingssysteem zo zou worden geamendeerd
dat er niet méér wordt uitgedeeld dan er is, dan nog resten ons twee vragen.
Ten eerste: in hoeverre is het terecht om inkomens asn elkaar te koppelen die
naar hun aard (behoeftekarakter, loonkarakter, verzekering, voorziening)
verschillend zijn? En in de tweede plaats: in hoeverre werken
inkomenskoppelingen verstarrend op de inkomensverhoudingen en daarmee op de

dan het brutoloon. Bejaarden dragen immers minder premies af. Door de
koppeling aan het bruto-eindloon, moet het aanvullend pensioen dus wel
stijgen. Tenslotte is het koppelingssysteem ook van invloed op de vele
voorzieningen met inkomensprijzen zoals huursubsidies en subsidietoelagen.
Veranderingen in loon- of uitkeringshoogte door het koppelíngssysteem zijn
dírekt van invloed op de hoogte van dergelijke subjektsubsidies.

~~ De vereveningsbíjdrage is ingevoerd op 1-1-80 en is van toepassing op die
regelingen welke een inkomen boven het minimum verstrekken. Voor de
minimumuitkering is immers de netto-nettokoppeling van toepassing zodat
daar ongelijkmatige ontwikkeling van besteedbare inkomens door een ongelijk
premieregiem, zích niet kan voordoen.
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werking van de arbeidsmarkt?

1.3. OVERIGE ONTWIKKELINGEN

1.3.1. Demografische ontwikkeling

De specifieke invloed van demografische ontwikkelingen op het aanbod van
arbeid en daarmee (indirekt) op de omvang van de sociale 2ekerheid is in het
voorgaande reeds aan de orde geweest. Het betrof hier vooral regelingen
betrekking hebbend op inkomensderving in het kader van werkloosheid in ruime
zin. Verder moeten we nog een beeld proberen te krijgen van de invloed van
(toekomstige) demografische ontwikkelingen op de omvang en het funktioneren
van de bij uitstek demografisch bepaalde verzekeringswetten. We verlaten ons
daarbij voornamelijk op een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau
(Goudriaan e.a., 1984) op basis van bevolkingsprognoses van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (1982)." Evenals De Groot e.a. (1984) in een
bespreking van deze studie, baseren we ons op de lage variant van de CBS-
prognose.~"
In Tabel I.13 is de uitgavenontwikkeling weergegeven uit hoofde van de met
behulp van groepsspecifieke gebruiksindikatoren vooruitberekende
overheidsprogramma's tot en met het jaar 2030. Uitgangspunt zijn de
kollektieve uitgaven in 1981. De overheidsprogramma's van dat jaar worden
verondersteld ongewijzigd te worden voortgezet, terwijl het gebruik door
onderscheiden (leeftijds)groepen hetzelfde blijft. Voor vier sektoren is het
verloop in Tabel I.13 apart weergegeven. Van de vergrijzing van de bevolking
is blijkbaar alleen een besparing op onderwijs te verwachten.

" Dit werkstuk ligt onder meer ook ten grondslag aan een verkennende studie
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1984c) omtrent
deze problematiek.

ro Dit lijkt momenteel de meest waarschijnlijke vatiant. Overigens wijst het
onderzoek van De Vries (1984) op de relatieve gevoeligheid (en daarmee
onbetrouwbaarheid) van prognoses van demografische ontwikkelingen.
Eenzelfde konklusie wordt daerin verder getrokken voor prognoses met
betrekking tot de samenstelling van de beroepsbevolking.
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Tabel I.13 Het verlocp var. de kollektieve uitgaven bij de lage variant van de
CBS-bevolkingsprognose, 1981-2030.

~-------------------------------------------------------------~
~ Jaar ~ 1981 ~~1981~1990~2000~2010~2020~2030~
~Uitgaven- ~ in ~~ ~
~kategorie ~mrd.gld.~~ index(1981-100) ~
~---------------------~--------~~-----------------------------~
~Sociale zekerheid ~ 56.3 ~~ 100~ 111~ 121~ 131~ 139~ 140~
~Onderwijs ~ 20.2 ~~ 100~ 85~ 80~ 77~ 76~ 63~
~Gezondheidszorg ~ 15.8 ~~ 100~ 111~ 118~ 123~ 129~ 134~
~Dienstverlening ~ 5.4 ~~ 100~ 104~ 112~ 120~ 129~ 140~
~ ~--------~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~Totaal 4-sektoren ~ 97.7 ~~ 100~ 105~ 112~ 118~ 122~ 123~
~'Overige'programma's ~ 100.5 ~~ 100~ 104~ 108~ 107~ 104~ 100~
~ ~--------~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~Totaal ~ 198.2 ~~ 100~ 105~ 110~ 112~ 113~ 112~
~---------------------~--------~~-----------------------------~

Bron: De Groot e.a. (1984).

De sociale-zekerheidsuitgaven uit hoofde van demografische ontwikkelingen
blijken 40~ hoger te liggen. In de Sociale Zekerheidsnota 1985 is een poging
gedaan deze stijging per verzekeringswet uit te splitsen voor de periode
1990-2030.

Tabel I.14 Procentuele mutaties van de uitgaven van een aantal sociale
verzekeringswetten op grond van demografísche factoren in de
periode 1990-2030. Tussen haakjes de gemiddelde jaarlijkse mutatie.

~----------------------------------------- ----
~ ~ 1990-2010 ~ 2010-2030 ~ 1990-2030 ~
~---------~-----------~-----------~-----------~
~AOW~VUT I 24.4 (1.1)~ 45.4 (1.9)~ 80.9 (1.5)~
~AWW ~ 13.0 (0.6)~-15.3(-0.8)~ -4.2(-0.1)~
~AKW ~-11.2(-0.6)~-15.8(-0.9)~-25.2(-0.7)~
~AAW~WAO ~ 27.9 (1.2)~-13.4(-0.7)~ 10.8 (0.3)~
~ZW ~ 8.0 (0.4)~-17.4(-0.9)~-10.8(-0.3)~
~ZFW ~ 14.6 (0.7)~ 4.8 (0.2)~ 20.1 (0.5)~
~AWBZ ~ 11.3 (0.5)~ 13.6 (0.6)~ 26.3 (0.6)~
~---------~-----------~-----------~-----------~
~Totaal ~ 17.6 (0.8)~ 10.4 (0.5)~ 29.9 (0.7)~
~---------------------------------------------~

Bron: Financiële Nota Sociale Zekerheid 1985.

Duidelijker dan in Tabel I.13 is in Tabel I.14 de weerslag te zien van de
naoorlogse geboortegolf op de sociale zekerheid. Deze bevolkingsgroep bereikt
in de periode 2010-2015 de 65-jarige leeftijd. Na 2010 blijken dan ook alleen
de uitkeringen aan boven-65-jarigen (AOW, ZFW en AWBZ) toe te nemen. De
overige lasten dalen.41

41 De konklusie dat de vergrijzing de komende decennia een voortdurend
opwaartse druk op de kollektieve lasten zal uitoefenen, is onder meer te
vinden in Ritzen (1983), Hooijmans, De Kam, Van Tulder (1983) en Van den
Bosch, Van Eekelen, Petersen (1983). Tevens treft men hier aanzetten tot
oplossing van dit kostenprobleem aan. Wij komen hier in III.3 op terug.



Uit Tabel I.13 blijken verder de overige overheidsuitgaven, na een lichte
stijging, in 2030 weer op het oude nivo van 100,5 mrd in 1981 uit te komen. De
totale uitgavenstijging in de kollektieve sektor als gevolg van demografische
ontwikkelingen blijkt per saldo dus slechts bescheiden te zijn (12X).
Tenslotte 2eggen de geschatte indexcijfers voor het totaal van de vier
sektoren en de totale kollektieve uítgaven iets over de gevoeligheid van de
ontwikkeling van de kollektieve uitgaven voor de uiteenlopende
bevolkingsprognoses. Waren deze cijfers bij de (meest waarschijnlijke) lage
variant 123 resp. 112, bij de middenvariant blijken ze 129 eii 118 te zijn en
bij de hoge variant 136 en 126.

1.3.2. Anonimiteit

In onze maatschappij blijken mensen voor veel van hun behoeften steeds minder
te zijn aangewezen op familiale of gezinsverbanden zoals dat vroegar
gebruikelijk was. Hiervoor in de plaats is een grotere afhankelijkheid gekomen
van meer anonieme systemen. Schuyt (1981) signaleert twee ontwikkelingen in
het stelsel van sociale zekerheid die hiermee gepaard zijn gegaan. Allereerst
een toenemende noodzaak tot het verfijnen en vastleggen van rechtsaanspraken.
Dit leidt aan de ene kant tot burokratisering en aan de andere kant, bij de
rechtsontvangers, wordt een proces op gang gebracht waarin mensen zich steeds
meer met elkaar gaan vergelijken. "Deze vergelijkingen worden", volgens
Schuyt, "bovendien gegoten in termen van rechtvaardigheid en recht hebben op,
zodat een relativeríng van het recht of de mogelijkheid tot uitkering stuk
loopt op het morele gelijk van de rechtzoekende. De konsekwentie op het
aggregaat-nivo is, dat er een zichzelf versterkend proces van opwaartse druk
op de toegang tot uitkeringen ontstaat." Een dergelíjk proces van relatieve
deprivatie, die met het toenemen van de overheidszorg groter lijkt te worden,
leidt volgens Schuyt tot een bewustzijn, waarin de persoonlijke
verantwoordelijkheid na de overheidsverantwoordelijkheid wordt geplaatst.`T
De tweede ontwikkeling waarop Schuyt wijst is die van de afnemende band tussen
handelingen en handelingsgevolgen. Dit is het gevolg van veranderende
opvattingen over rechtvaardigheid, te weten van ruilrechtvaardigheid naar

4T Overigens meent Terpstra (1984) uit onderzoeksmateriaal te kunnen opmaken,
dat uit het gegeven dat burgers weliswaar veeleisender worden en dat steeds
meer uitkeringsgerechtigden hun claim op de overheid als een recht
beschouwen, niet mag worden gekonkludeerd, dat mensen hun uitkeringspositie
niet als stigmatiserend beschouwen. Ons sociale zekerheidsstelsel blijkt
wel degelijk zodanig te zijn ingericht dat het hebben van een baan
(psychologisch) aantrekkelijk wordt gehouden en de uitkeringsgerechtigde
maatschappelijk wordt gemarginaliseerd.
Zie verder over deze kwestie v.d. Véen (1985).
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verdelende rechtvaardigheid. Daarbij verandert de rechtvaardigheid als
ruilproces tussen personen met een duidelijk evenwicht tussen individuele
beloning en prestatie, in een rechtvaardigheid ten behoeve van (jurídisch
geschapen) groepen. Met deze accentueríng van de groep is volgens Douben
(1978, 1981) een ontkoppeling gepaard gegaan van beslissen, betalen en
genieten in de ekonomische sfeer. Daardoor is eveneens de persoonlijke
verantwoordelijkheid na de overheidsverantwoordelijkheid gekomen. Douben pleit
in dit verband dan ook voor het terugbrengen van die persoonlijke
verantwoordelijkheid middels het invoeren van een pluriform profijtbeginsel.
Dat kan bijvoorbeeld via eigen bijdragen bij feitelijk gebruik of reduktíes
achteraf op reeds betaalde premies. Aan ondernemingen kunnen kortingen op ZW-
en WAO-premies worden verstrekt bij aantoonbare verbeteringen van de
arbeidsomstandigheden.
Op een andere konsekwentie met betrekking tot de verdelende rechtvaardigheid
ten behoeve van groepen wijst Deleeck c.s. (1980). Bij de manier waarop in een
samenleving, in ieder geval in de onze, verdeeld wordt, wegen de belangen en
de druk van respektievelijk de modale werknemers - veeleer van het tertiaire
type - en van de middenlaagkiezer, het zwaarste door volgens Deleeck. Doordat
ons sociale zekerheidsstelsel (evenals andere kollektieve voorzieningen) is
opgezet en uitgebouwd in funktie van het vormingsnivo, van de aspiraties, van
het kultuurpatroon en het waardensysteem van de dominante middengroepen van
onze samenleving, maken deze groepen er ook het meeste gebruik van: meer
kinderbijslag door gemiddeld langer schoolbezoek, intensievez gebruik van de
gezondheidszorg, bevoordeling in het pensioenstelsel van de carriëremaker via
het eindloonsysteem, etc. Deleeck c.s. suggereren verder in hun onderzoek, dat
een toenemend anoniem verdelingsproces de kosten, maar vooral de baten,
ondoorzichtig maakt. Zo zouden vooral de middengzoepen van de samenleving
meer opnemen dan zij vermoeden. Schuyt (1981) wijst in dit verband op het
begrip psychologische asymmetrie: mensen rekenen de goede dingen vooral aan
zichzelf toe, terwijl negatieve kanten veelal worden geweten aan
omstandigheden buiten henzelf. Toenemende overheidszorg kan zodoende de
negatieve kanten wegnemen zonder op evenredige wijze positieve gevoelens op te
wekken.
De anonimiteit van ons sociale zekerheidsstelsel komt ook tot uiting in het
werken met gefraktioneerde risiko's (steeds wisselende groepen) in de sociale
wetgeving. In eerste instantie wordt namelijk niet uitgegaan van de behoeften
en specifieke omstandigheden van huishoudens en de individuele leden die daar
deel van uitmaken. In de praktijk treedt daardoor een kumulatie op van
inkomens: samenvoeging van een uitkeringsprestatie met andere inkomens in
welke vorm dan ook.
Naast deze eigenlijke, direkte kumulatie onderscheidt Van Kessel (1983) nog
een oneigenlijke, indirekte vorm van kumulatie. Hierbij is in de
uitkeringsprestatie als het ware een oneigenlijk inkomensbestanddeel
opgenomen, waardoor het wenselijk geachte nivo van sociale zekerheid wordt
overschreden. Van Kessel noemt de volgende oorzaken van kumulatie:
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- Door de aparte stelsels voor ambtenaren, militairen en werknemers kunnen
prestaties toegekend in het ene stelsel samengaan met prestaties uit het
andere stelsel.

- Er is geen gestruktureerde afbakening van de verantwoordelijkheden van
overheid, sociale partners en van de werknemer zelf. Dit manifesteert zich
met name op het vlak van de zogenaamde bovenwettelijke sociale zekerheid en
bij de regeling van het individueel mínimum in het kader van de loonderving.

- Er is een veelheid aan oorzaken van loonschade zonder goede onderlinge
afstemming van de gebruikte definities.

- Er bestaan onvolkomenheden bij de evaluatie van loonschade. Wanneer
meerdere oorzaken in het spel zijn wordt de evaluatie van de loonschade
ernstig bemoeilijkt.

- Er is geen gestruktureerde prestatieregeling bij loonderving. De beperkingen
bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid zijn divers.

- Een belangrijke bron van zowel direkte als indirekte kumulatie is het niet
volledig behoren van ouderdomsvoorzieningen tot de sociale zekerheid. De
verSchillen in regelingen met de andere loondervingsuitkeringen wekken,
aldus Van Kessel, ten onrechte de indruk alsof het bij aanvullende
pensioenen, VUT-uitkeringen e.d. in wezen niet om sociale zekerheid, maar
meer om rechtspositie (arbeidsvoorwaarden) zou gaan.~'

- Kumulatie ontstaat eveneens, doordat er naast het in I.2.6 genoemde
beleidsmatig minimum (ABW) er diverse andere, van elkaar verschillende,
regelingen bestaan die een sociaal-minimumgarantie beogen. Deze regelingen
komen zowel vooz in de sfeer van de minimumdaglonen als bij de specifieke
voorzieningen als ouderdom en arbeidsongeschiktheid.

- Een belangrijke bron tot indirekte kumulatie is tenslotte gelegen in de
ongestruktureerde bruto-nettosystematiek bij loondervíng. De in dit kader
ingestelde vereveningsbijdragen en (bijzondere) inhoudingen werken niet
altijd even konsekwent.

Het bestaan van kumulatie en het vaak ontbreken of slecht funktioneren van
antikumulatiebepalingen heeft veelal te maken met de koppeling van sociale
zekerheid aan arbeid(sprestatie). Vanuit de (solidariteits)optiek van het
verschaffen van persoonlijke, individuele bestaanszekerheid als basis van het
sociale zekerheidssteisel lijkt kumulatiebestrijding eenvoudiger.
Tenslotte leidt het een en ander tot problemen voor de uitvoeringsorganisaties
door de enorme komplexiteit en ondoorzichtigheid van het sociale
zekerheidsstelsel. Op basis van een voorstudie (v. Engers, Kaandorp, Plomp,
Veerman, 1985) konkludeert de WRR (1985), dat de komplexiteit van het stelsel
zich in diverse stadia van het uitvoeringsproces manifesteert. WRR (1985:191):
"Zij kunnen als volgt worden samengevat:

" Overigens verschilt de AOW als basisouderdomsuitkering in dit opzicht van
althans de basisloondervingsuitkeringen in de sociale zekerheid, dat ze
onafhankelijk is van verdere inkomsten van persoon of huishouden (tenzij
beide partners in een samenlevingsverband nog geen 65 jaar zijn).
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- de vergaande regelfiinheid, die dwingt tot een grote, vaak specialistische
kennís (deels ook buiten de sociale zekerheidssfeer), tot verzameling van
veel gegevens uít diverse bronnen en tot ingewikkelde berekeningen, maar die
niettemin ruimte laat voor verschil van inzicht op soms essentiële punten
(arbeidsongeschiktheíd);

- de vele raakvlakken tussen de verschillende regelingen, waardoor een
precieze terreinafbakening, veel overdracht van gegevens en hernieuwde
beoordelingen en berekeningen dikwijls zijn vereist."

1.3.3. Informele ekonomie

Informele ekonomische aktiviteiten lijken in toenemende mate aan belang te
winnen. In deze paragraaf zullen we op enkele belangrijke achterliggende
oorzaken kort ingaan.
De informele ekonomische kringloop bestaat volgens Douben en Van der Wilde
(1984:96), uit twee elementen: enerzijds aktiviteiten in
produktiehuishoudingen die niet in de officiële statistische registratie
terechtkomen, anderzijds produktie-aktiviteiten binnen de sektor
gezinshuishoudingen, die als zodaníg niet als officiële produktie worden
erkend. In het eerste geval is er altijd sprake van betaalde arbeid. In het
tweede geval, binnen de konsumptiehuishoudingen, zijn er drie mogelijkheden.
Allereerst kan er eveneens sprake zijn van betaalde arbeid (zwart klussen
bijvoorbeeld). Verder is er de mogelijkheid van onbetaalde arbeid in de vorm
van bijvoorbeeld vríjwilligerswerk. Tenslotte gebruiken Douben en Van de
Wilde de term produktieve vrije tijd, daar waar vrije tijd binnen de
konsumptiehuishoudingen produktief wordt gebruikt (doe-het-zelf-aktiviteiten).
Als oorzaken van een groeiende informele sektor signaleren de genoemde auteurs
in de eerste plaats de sterke verspreíding van duurzame konsumptiegoederen
onder invloed van technologische veranderingen, waardoor diensten uit de
formele ekonomie (wasserijen, bioskopen) worden vervangen door duurzame
konsumptiegoederen, gehanteerd door de konsument in de informele ekonomie. Een
belangrijk element in deze substitutie van formele diensten door
konsumptiegoederen is de prijsverhouding tussen beide soorten eindprodukten.
(Douben, 1985:12). Enerzijds zijn namelijk ín de arbeidsintensieve
dienstensektor onder invloed van de bestaande financieringsstruktuur in de
sociale zekerheíd, de sociale lasten hoog opgelopen. Anderzijds is in het
verleden de stijging van de arbeidsproduktiviteit in de dienstverlenende
sektoren achtergebleven bij die waarin de produktíe van goederen plaats heeft.
Dit leidt in de Nederlandse institutionele verhoudingen, waarín weinig ruimte
is voor sektorale loonverschillen, ook tot uiteenlopende kostenontwikkelingen.
In de tweede plaats wordt de tengevolge van de kortere betaalde arbeidstijd
toenemende "vrije tijd", voor een deel besteed aan produktieve informele
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aktiviteiten. " Dit proces wordt nog eens versterkt, doordat de
verdiskontering van arbeidsproduktiviteitsstijgingen in kortere werktijden,
het officiële uurloon heeft opgedreven en daarmee vooral de
(arbeidsintensieve) diensten duur heeft gemaakt.
Als derde punt wijst Renooy (1984) in zijn onderzoek vooral op de rol van de
werkgelegenheidsontwikkeling. Voor een toenemend aantal werklozen blijkt de
informele sektor een uitweg voor problemen van zowel financiële als sociaal-
psychologische aard. (zelfvertrouwen, sociale kontakten etc.). Overigens
blijkt de informele sektor ook vaak een uitweg te zijn voor personen die in
hun formele arbeid geen bevrediging kunnen vinden.
Heertje (1984) wijst als vierde punt op de rol van belastingen en
belastingtarieven bij het uitwijken naar de informele ekonomie. Heertje: "Uit
een oogpunt van ekonomische analyse is belastingontduiking geen immoreel, maar
een te verklaren verschijnsel." Frey en Weck (1983) konstateren ín hun
onderzoek dat Nederland (en België), internationaal gezien, vooraan loopt op
het gebied van belastingnivo en de stijging daarin, van regulering en van
(lichte) belastingmoraal. In kombinatie met de lage participatiegraad (veel
thuiswerk), het hoge werkloosheidscijfer`Sen de korte arbeidstijd, vermoeden
Frey en Weck hier een (relatief) grote informele sektor.
Als vijfde en laatste punt wijzen we op de rol van de formalísering van
diensten. Zoals onder meer bleek uit het onderzoek van Renooy (1984) komt
vooral de dienstverlening voor overheveling van de formele naar de informele
sektor in aanmerking. Douben en Van der Wilde (1984:103) konstateren, dat de
drempel om deze werkzaamheden over te brengen naar de informele ekonomie
betrekkelijk laag is door de vaak relatief geringe noodzakelijke investeringen
en scholingsgraad. Genoemde auteurs achten de toenemende, door de overheid
gestímuleerde formalisering (kwantificering) van de dienstverlening
hoofdschuldige waar het het uit elkaar groeien van formele en informele sektor
betreft. Formalisering, zoals die inherent ís aan (overheids)beleid,
definieert steeds meer kostennivo's en dwingt dienstverleners onder meer tot
het berekenen van kosten over handelingen die voordien werden ervaren als
verrichtingen die "all in the game" zijn. (Douben, Van der Wilde, 1984:110).

" Zie voor een uitgebreide analyse van de ekonomische betekenis van vrije
tijd Broekman (1980).

Het Sociaal en Cultureel Rapport 1984 meldt een toename van de officieuze
arbeid tussen 1975 en 1981 volgens een ruime variant van 11~;. Meer dan de
helft van deze toeneming kwam voor rekening van werklozen en
arbeidsongeschikten. Bij deze berekeningen werd onder officieuze arbeid
overigens alleen huishoudelijk werk, doe-het-zelven en vrijwilligerswerk
verstaan. In dit verband verwijzen we voor een volledig overzicht van de
verschillende onderdelen van de informele ekonomie, naast de in deze
paragraaf genoemde auteurs, onder meer nog naar Albeda (1984b) en Van der
Meer (1984).
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Daardoor vallen bij stijgende kosten vaak verríchtingen als installezen en
repareren weg. Essentieel lijkt evenwel dat prestaties van de industriële
produktie en van de dienstverlening níet op dezelfde wijze kunnen worden
gemeten. In het eerste geval bepaalt de machine het tempo en derhalve het
volume en de kwaliteit van de produktie per tijdseenheid, terwíjl in het
tweede geval de dienstverlener inhoud en kwaliteit van de dienst bepaalt, met
als gevolg: diensten zijn alleen globaal vergelijkbaar en: de produktiviteit
van diensten stijgt naarmate inhoudelijk minder wordt gepresteerd. (Douben,
Van der Wilde, 1984:108). Deformalisering van de dienstverlening zouden
formele en informele sektor weer dichter tot elkaar brengen, doordat de
huidige voordelen van de informele sektor (lagere kosten, flexibiliteit) ook
weer in het zicht van de formele sektor komen.
Ook Heertje wijst op het nadeel van formalisering in de produktiehuishouding
in de vorm van prijzen. De prijs als allokatiemechanisme brengt ook kosten
mee. "Deze kosten betreffen", aldus Heertje (1984:9), "het opsporen van de
relevante prijzen en het onderhandelen over en sluiten van overeenkomsten".
Door het samenbrengen van aktiviteiten binnen een onderneming kunnen
dergelijke transaktiekosten worden vermeden en vindt er allokatie plaats door
het kodrdinerend optreden van het management. Deze allokatie van
produktiemiddelen binnen de onderneming kan in zekere zin tot de informele
ekonomie worden gerekend, doordat bij uitschakeling van het marktmechanisme
(formalisering) het gebruikelijke aangrijpingspunt voor het optreden van de
overheíd verdwijnt.
De problematiek van verschuivingen van formele naar informele ekonomie schuilt
overwegend hierin, dat de kollektieve sektor qua regelingen volledig is
toegespitst op de formele sektor. De financiering is grotendeels afhankelijk
van de uit officiële lonen en inkomsten betaalde (werknemerspremies, loon- en
inkomstenbelasting) of afgeleide (werkgeverspremies) heffingen danwel aan de
(officiële) omzet gerelateerde heffingen (HTW). Ook vele uitkeringen in het
kader van de sociale zekerheid zijn opgehangen aan de (vroegere) offíciële
arbeid(stijd). Aan de informele sfeer als zodaníg kunnen dergelijke rechten
niet worden ontleend.
Tot slot, toenemende inkomensvormíng in de informele sfeer vertekent ook het
beeld van de uit officiële cijfers verkregen inkomensverdeling.
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II. Ekonomische theorie en empirie

II.1. INLEIDING

Hoofdstuk II beoogt een overzicht te bieden van ekonomische theorie en empirie
voorzover die van belang wordt geacht voor ons onderwerp sociale zekerheid.
Behalve deze inleidende paragrasf bevat dit hoofdstuk een overzichht van de
prijs- en welvaartstheorie, van de (personele) inkomensverdelingstheorie en
van de kollektieve goederentheorie. Verder gaat er specifieke aandacht uit
naar de afwentelingsproblematiek en de invloed van kollektieve heffingen op
produktie- en arbeídsmarktallokatie. De opzet is een weergave te bieden in
hoofdlijnen, waarin niet aan iedere ekonomische variabele uitgebreid aandacht
kan worden besteed. Zo komt het vraagstuk van konsumptie en besparingen pas in
hoofdstuk III specifiek aan de orde. Uiteindelijk dient dit hoofdstuk wel de
basis te vormen voor de verdere analyses van sociale zekerheid in de
hieropvolgende hoofdstukken.
Ekonomie houdt zich bezig met welvaart, onder meer met de ontwikkeling
daarvan. In het algemeen wordt daaronder verstaan het nivo van behoefte-
bevrediging, voorzover dat afhankelijk is van het omgaan met relatief
schaarse, alternatief aanwendbare middelen. Anders dan wel eens wordt
gesuggereerd is welvaart niet hetzelfde als de beschikbare hoeveelheid
materiële goederen. Welvaart als nivo van behoeftebevrediging en zeker als
indikator voor welzijn lijkt dan ook moeilijk meetbaar. Tinbergen (1971)
konkludeert evenwel, naar analogie van andere wetenschappen, dat
welzijnsverschillen tussen mensen tamelijk objektief gemeten zouden kunnen
worden. Als uítgangspunt voor dergelijke metingen kiest hij voor de gelijkheid
van alle mensen, behalve waar uit de feiten ongelijkheid blijkt. In wiskundige
taal betekent dit een voor ieder gelijke welzijnsvergelíjking met dezelfde
koëfficiënten met uitzondering van enkele parameters die (objektief) meetbare
verschillen in kapaciteiten en behoeften uitdrukken (gezinsgrootte,
beroepskosten, beschikbaar ínkomen mede in relatie met de hoeveelheid en
omvang van het werk etc.). Op deze wijze kan de ekonomische wetenschap komen
tot meer objektieve uitspraken ten aanzien van welvaart, welzijn en de
onderlinge verschillen op dit gebied tussen mensen.
Van essentiële betekenis voor de ekonomische problematiek is de kwestie of er
een beroep wordt gedaan op alternatief aanwendbare middelen. Telkens wanneer
men er voor kiest om bepaalde middelen, zoals grondstoffen of arbeidskracht,
ter bevrediging van een bepaalde behoefte in te zetten, is daarmee tevens
beslist dat diezelfde míddelen niet meer voor andere behoeften kunnen worden
aangewend. Hierin ligt de kern van de ekonomische problematiek.
In dit licht bezien beperken ook de overdrachtsinkomens in het kader van de
sociale zekerheid alternatieve mogelijkheden, omdat ze redelijkerwíjs een stuk
bestemming van produktie inhouden. Deze inkomens kunnen immers niet meer
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worden aangewend om bijvoorbeeld investeringen te subsidiëren of het
wetgevingsapparaat uit te breiden.
Het ekonomische aspekt strekt zich zeker niet alleen uit tot de stoffelijke
behoeftebevrediging. Niet-materiële behoeftebevrediging levert een
gelijkwaardige ekonomische problematiek op, mits de realisatie daarvan gepaard
gaat met een beroep op schaarse middelen.
Een van de belangrijkste vragen, die vooral ook in het verleden door ekonomen
wordt gesteld, betreft de waarde en de vorming van produktie. Dit was vooral
van belang bij de verdeling van het hieruit resulterende inkomen. Hierbij
doelden met name de klassieke ekonomen (Quesnay (1694-1774), Smith
(1723-1790), Ricardo (1772-1823), Marx (1818-1883)) en ook de neo-klassieken
(Walras (1834-1910), Marshall (1842-1924)) op de kategoriale inkomensverdeling
(loon, pacht, winst): de personele inkomensverdeling heeft in de ekonomische
wetenschap pas later aandacht gekregen.
De vraag wat men met produktie bedoelt en hoe deze produktie tot stand komt,
ís bepalend voor de zogenoemde draagvlakdiskussie. Deze diskussie wordt
momenteel vooral gevoezd met het oog op de rol en het belang van de
kollektieve sektor, waartoe ook de sociale 2ekerheidssektor behoort. Dat is de
reden waarom wij er hier wat dieper op in gaan.
Quesnay ging er in de tijd dat naast handel en ambacht voornamelijk sprake was
van landbouw-ekonomie vanuit, dat alleen grond produktief is. Alleen de grond
brengt iets nieuws voort. Industrie en handel beperken zich slechts tot
respektievelijk het omvormen en verplaatsen van goederen, hetgeen door Quesnay
niet produktief beschouwd werd. De meerwaarde van de produktie, die ontstaat
doordat de waarde van het geproduceerde groter is dan de kosten aan die
produktie verbonden, is volgens Quesnay dan ook bestemd voor de grondeigenaren
in de vorm van pacht.
Smith en í3icardo beleefden de opkomst van de industrie. Ricardo beschrijft een
dynamische analyse van de meerwaarde, die zowel aan kapitaaleigenaren als
grondeigenaren toevalt. De mate waarin dit gebeurt, ís afhankelijk van de
tijdsperiode. In de beginfase van de kapitaalakkumulatie zijn grond en arbeid
in overvloed aanwezig, zodat de kapitaaleigenaren de meerwaarde ontvangen. Uit
schaarste-overwegingen ontstaat geleidelijk de behoefte steeds meer siechte
grond in gebruik te nemen, zodat uiteindelijk een stationaire toestand
ontstaat waarin alle meerwaarde bij de grondeigenaren terecht komt.
Aan de technologische ontwikkeling verbindt pas voor het eerst Marx
konsekwenties. In zijn tijd is de industziële ontwikkeling al tamelijk ver
gevorderd. Deze vindt plaats onder kapítalistische omstandigheden, hetgeen
Marx er toe brengt zijn produktiebegrip niet vanuit ekonomische sektoren, maar
vanuit de faktor arbeid te definiëren. Arbeid is produktief en vormt dus
meerwaarde wanneer arbeid onder kapitalistische verhoudingen in loondienst
geschíedt. De meerwaarde komt onder de veronderstelling dat arbeid homogeen en
in voldoende mate aanwezig is, terecht bij de kapitaaleigenaren.
In de genoemde theorieën moeten uitgaven in de kollektieve sfeer (wetgeving,
onderwijs) uit de meerwaarde worden voldaan. De maatschappelijk-ekonomische
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betekenis van de overheidshuishouding, inklusief de huidige omvangrijke
inkomensoverdrachten, krijgt bij al deze theorieën geen werkelijke plaats, ook
niet in de verdere ontwikkelingen in bijvoorbeeld de theorie van Marx.`~
Zo vinden we ook bij de neo-klassieke ekonomen (eind 19e- begin 20e eeuw)
overwegend de draagvlakgedachte van de zogenaamde marktsektor terug. Zij
bestudeerden vooral de goederenhandel en baseerden een theorie van relatíeve
goederenprijzen op het begrip nut. Het ekonomisch denken richtte zich daarbij
vooral op de positie van het individu. Het oorspronkelijke verdelingsprobleem
over sociale klassen raakte op de achtergrond en viel samen met de
prijsvorming van de produktiefaktoren. Deze neo-klassieke prijstheorie was
overwegend mikro-ekonomisch en statisch van aard, waarin voor de
maatschappelijke dynamiek nauwelijks plaats was.
Onder invloed van Keynes verplaatste het zwaartepunt van de ekonomische
analyse zich vervolgens naar het makro-ekonomisch probleem van de relatie
tussen vorming en besteding van het nationaal inkomen. Hoewel Keynes het
verdelingsprobleem slechts zijdelings behandelt, brengt hij de voor de
draagvlakdiskussie zo belangrijke kringloopgedachte weer naar voren, waarvan
het bestaan reeds door Quesnay ís beschreven. Goede notie hiervan leert ons
dat niet alleen de marktsektor maar ook de kollektieve sektor draagvlak vormt
van de ekonomie. In de kringloopgedachte ontstaat enerzijds het nationaal
inkomen uit de produktie, zodat een stijging van produktie leidt tot stijging
van inkomen. De produktie-omvang wordt evenwel op haar beurt weer bepaald door
(de besteding van) inkomen. Er moet dus zowel in de markt- als in de
budgetsektor eerst inkomen worden verdiend om een prijs - eventueel in de vorm
van belasting - te kunnen betalen. Dat inkomen kan alleen maar worden verdiend
door iets te produceren waarvoor de mensen willen betalen. Dat zal men
natuurlijk alleen willen voor die goederen en diensten waarvoor bij de
produktie gebruik wordt gemaakt van schaarse, alternatief aanwendbare
middelen.
Genoemde these dat de wensen van ekonomische subjekten bepalend zijn, roept de
vraag op hoe deze wensen tot uitdrukking worden gebracht, met name met
betrekking tot diensten en verstrekkingen van de budgetsektor. Van de Doel
(1979, 1980) meent dat het betalen van belasting of premies voor de
financiering van overdrachtsuitgaven door mensen wordt gezien als een prijs
resp. risikopremie op grond van het recht op een (eventuele) uitkering voor
zichzelf in de toekomst. Van de Braak (1981) stelt dat belastíngen niet ín
alle gevallen kunnen worden gezien als een prijs, maar soms de funktie hebben
van een draagkracht- of buitenkansheffíng. " Douben`~ beweert dat het betalen

`~ Illustratief in dit verband is het proefschrift van Van Drimmelen (1976)

" We gaan nader in op deze begrippen in II.6.

`~ In een diskussie met Van de Doel en De Vries in het Economisch Dagblad,
voorjaar 1978, en onder meer beschreven in Vermaat (1979).
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van belasting of sociele premies veelal wordt ervaren als een afgedwongen
solidariteit en dan niet mag worden gezien als een prijs betaald vooz een
tegenprestatie. Bovendien wijst Douben op de bijzondere positie van de
overdrachtsinkomens met betrekking tot de inhoudelijke bepaling van de term
draagvlak. Werklozen produceren in wezen immers niet, zodat
overdrachtsinkomens in deze zin het draagvlak versmallen. Naar aanleiding van
bovenstaande beschouwingen konkludeert Vermaat (1979) dat het ekonomisch
draagvlak op een bepaald moment het beste wordt benaderd door de omvang van
het nationaal produkt, waaraan zowel de markt- als de budgetsektor hun
bijdrage leveren. Vermaat noemt wel een aantal restrikties met betrekking tot
de relatie tussen markt- en budgetsektor (zonder overdrachtsinkomens) met
betrekking tot de omvang van het nationaal produkt. De restrikties zijn niet
van principiële aard maar vloeíen voort uit de zowel technische als
ekonomische komplexiteit van het voortbrengingsproces. Genoemde beperkingen
hebben betrekking op de beschikbaarheid van produktiefaktoren, het bestaan van
technische produktiekoëfficiënten, het kreëren van een kompenserend
exportaanbod gegeven de importbehoefte, de grens aan kollektieve financiering
uit belastingmiddelen etc.
Er rest nog een laatste opmerking over de verdelingsproblematiek. Met het om
velerlei redenen toegenomen loonaandeel in het nationaal inkomen lijkt een
groot deel van de maatschappelijke meerwaarde de vorm van salarissen en van
honoraria van vríje beroepen te hebben aangenomen. Daarmee is de strijd om de
meerwaarde een strijd geworden voor een rechtvaardige inkomensverdeling en
niet meer een strijd tegen bepaalde inkomenskategorieën (Tinbergen,1975; V.d.
Woestijne,1973).

11.2. PRIJSTHEORIE

De omgang met schaarse middelen in de ekonomie houdt in dat er keuzes gemaakt
moeten worden. Teneinde de talloze afzonderlijke keuzehandelingen te
kodrdineren is er behoefte aan mechanismen die zo'n kodrdinatie tot stand
kunnen brengen. Een zeer belangrijke taak is híerbij toevertrouwd aan het
markt- en prijsmechanisme, waarop van oudsher reeds de traditionele
ekonomische (prijs)theorie is gebaseerd. In deze prijstheorie wordt een zwaar
accent gelegd op het produktie-element: produktie als basis van het
welvaartsstreven. De ekonomisch-wetenschappelijke koncentratie op deze theorie
heeft evenwel bepaalde ontwikkelingen in het ekonomische leven verwaarloosd,
die voortspruiten uit de welvaartsgroei en de daarmee opkomende publieke
sektor. Daarmee nam het belang van andere ailokatie- en kodrdinatiemechanismen
toe.~~

~~ II.4 gaat dasr nader op in. De ontwikkeling van de ekonomische theorie
wordt onder meer beschreven in Nentjés (1974).
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Reeds in de conceptie van Smith komt de ordening van ekonomische aktiviteiten
met een "onzichtbare hand" tot stand door de prijsvorming op markten. De prijs
die tot stand komt is een evenwichtsprijs, die vraag en aanbod met elkaar
harmonieert en aldus de markt klaart. Mocht er bij deze prijs winst worden
gemaakt, dan lokt,dit nieuwe aanbieders. Het konkurrentiemechanisme zorgt er
vervolgens voor dat de verkopers elkaar gaen onderbieden, zodat uiteindelijk
een prijs tot stand komt die samenvalt met de minimale kosten van het produkt.
Alleen over de interpretatie van deze minimale príjs, vaak de natuurlijke
prijs genoemd, verschillen de klassieke ekonomisten van mening. Voor Smith
bestond deze natuurlijke prijs uit de som van de geldkosten van de produktie-
faktoren, te weten arbeidsloon, grondrente en normale winst. Voor Ricardo
bepaalden de arbeidskosten bij benadering de relatieve waarden van de goederen
en daarmee de prijsverhoudingen, hetgeen in de arbeídswaardeleer van Marx voor
zich zelf sprak. Bij de neoklassieke ekonomen wordt de natuurlíjke prijs
gelijk aen de totale gemiddelde kosten. Zij verfijnen de prijstheorie door ook
rekening te houden met die marktvormen waarin geen volledige konkurrentie
heerst. Bij laatstgenoemde marktvormen wordt de aanwezigheid verondersteld van
een groot aantal ondernemingen in de betrokken bedrijfstak, dat met elkaar
konkurreert, waarbij iedere afzonderlijke onderneming een verwaarloosbaar
kleine invloed op de marktprijs heeft. Bovendien zouden de
bedrijfstakprodukten homogeen zijn.
Bij de marktvorm van het monopolie is er weliswaar sprake van homogene
produktie maar van slechts één ondernemer, die de hele marktvraag tegenover
zich vindt en zijn prijs zelf kan bepalen. Hij heeft daarbij evenwel te maken
met een prijsafzetkurve die de hoeveelheden sangeeft die hij bij de
verschillende prijzen kan afzetten. Evenals bíj volledige mededinging zal de
monopolist vervolgens zijn prijs zodanig vaststellen dat zijn winst maximaal
is (marginale kosten gelijk aan marginale ontvangsten). Waar bij volledige
mededinging evenwel de marginale ontvangsten in het evenwichtspunt gelijk zijn
aan de prijs, zal de prijs bij de monopolist hoger liggen dan de marginale
ontvangsten. Bovendien heeft genoemde monopolist door zijn positie nog de
mogelijkheid tot prijsdifferentiatie wanneer er sprake is van afzonderlijke
groepen vragers, of tot het leveren van niet door te verkopen produkten zoals
diensten (gezondheídszorg). Hij kan daarbij op een handige wijze gebruik maken
van het konsumentensurplus, dat ontstaat doordat groepen afnemers een
verschillende prijselasticiteit hebben.
Wanneer we de bij volledige konkurrentie gemaakte veronderstelling van een
groot aantal aanbieders handhaven, maar de veronderstelling van homogeniteít
van goederen laten vallen, komen we uit bij de marktvorm van monopolistische
mededinging. De veronderstelde heterogeniteit hoeft daarbij niet fysiek te
zijn, maar kan ook betrekking hebben op het merk, de verpakking, de
verkoopomstandigheden etc. Essentiëel is, hoe dan ook, dat iedere aanbieder
zijn eigen marktgebied heeft wear hij zich in feite als monopolist kan
gedragen. Ter afscherming van dit monopolistische marktgebied wordt in het
algemeen veel gebruik gemaakt van reklame en produktdifferentiatie.
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De marktvorm van het oligopolie tenslette heeft te maker. met weinig aanbieders
en kan in principe zowel homogene als heterogene produkten omvatten.
Essentieel is hier de omvang van het aantal aanbieders ten opzichte van de
markt als geheel, zodat ze elkaars gedragíngen opmerken en daarmee rekening
houden. Een oligopolist kan weliswaar binnen zekere grenzen monopolistisch
zíjn prijzen vaststellen, maar is afhankelijk van de reaktie van andere
oligopolisten. Hij moet zich daarbij houden aan veelal ongeschreven wetten die
vaak zwijgend worden aanvaard.
De toenemende behoefte aan (semi-)kollektieve goederen heeft dus de relatieve
betekenis van de prijstheorie afgezwakt. Bovendien is men de nadelen van een
puur individualistisch beslissingssysteem gaan inzien. Maar al te vaak
weerspiegelt de prijs immers de private kosten in plaats van de
maatschappelijke kosten, die meestal voortvloeien uit het bestaan van externe
effekten van produktie of konsumptíe. Deze effekten komen bij de bespreking
van de welvaartstheorie terug (II.4). Daaraan voorafgaand beschouwen we eerst
het aan de prijstheorie gekoppelde vraagstuk van de belastingafwenteling.

11.3. AFWENTELING

Voor onze probleemstelling is het belangrijk te weten wat in de traditionele
ruiltheorie de invloed is van een direkte belasting (met als belangríjkste
vertegenwoordiger de loon- en inkomstenbelasting) op de allokatie van goederen
en produktiefaktoren, evenals van een indirekte belastíng (BTW). We hebben
daarbij in principe geen specifieke heffingen op inkomensonderdelen of
bepaalde goederen op het oog (accijnzen), maar heffingen van algemene aard.
Koopmans en Wellink (1978) omschrijven een belasting als direkt wanneer
volgens de bedoeling van de wetgever de belastingbetaler dezelfde persoon is
als degene die de belasting in feite draagt. Is de belastingbetaler een ander
dan degene op wie de belasting ook drukt dan spreken we over een indirekte
belasting. Deze wordt in de afzetprijzen van goederen en diensten
ingekalkuleerd en aan de konsumenten in rekening gebracht. In zekere zin kan
premieheffing in de sociale zekerheid dan worden beschouwd als een direkte
belasting over het looninkomen.
Langzamerhand is duidelijk geworden . dat aan de oorspronkelijke
veronderstellingen van de wetgever niet (meer) wordt voldaan. Vríj algemeen
aanvaard is de idee dat belastingheffing een afwentelingsproces in gang zet
dat het vaststellen van de uiteindelijke druk zeer bemoeilijkt. Van
afwenteling is sprake wanneer een subjekt ondanks een belastingverhoging, zijn
reëel beschikbaar inkomen (geheel of gedeeltelijk) weet te handhaven. Naast de
theoretische mogelijkheid van terugwenteling (indien lonen of inkoopprijzen
verlaagd kunnen worden) wordt algemeen aangenomen dat doorberekening van
belastingen vooral zal plaatsvínden via voortwentelíng in prijzen en lonen.
Het gevolg is een opwaartse druk op de arbeidskosten.
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Bij de theoretische analyse van het afwentelingsvraagstuk biedt volgens Douben
(1967) de makro-ekonomische beschouwingswijze de achtergrond voor de
afwenteling, terwijl de mikro-analyse aantoont hoe de afzonderlijke
ondernemingen de afwenteling trachten te verwezenlijken. Op makro-nivo
konkludeert Douben expliciet met betrekking tot omzetbelasting en
vennootschapsbelasting, dat afwentelingsmogelijkheden worden vergroot naarmate
de substitutie tussen kapitaal en arbeid geringer is en naarmate de technische
ontwikkeling een meer autonoom karakter heeft. Bovendien zal de afwenteling
groter zijn naarmate de spaarquote van loontrekkers groter en die van
kapitaalinkomenstrekkers kleiner is, naarmate de groeivoet van het nationale
inkomen hoger is en naarmate de tariefsvezanderingen van geringere omvang
zijn. Deze konklusies gaan goeddeels ook op voor een loon- en
inkomstenbelasting, omdat op makro-nivo de incidentie van deze belasting kan
worden vergeleken met een omzetbelasting. Het enige verschil tussen deze
belastingen lijkt op niet al te lange termijn bezien eruit te bestaan, dat het
gedeelte van het inkomen dat wordt gespaard wel aan belastingheffing
onderhevig is in de inkomstenbelasting, maar niet in de omzetbelasting.
De mikro-ekonomische analyse betrekt ook de positie van de onderneming in de
bedrijfstak en de ontwikkeling van de bedrijfstak ín de beschouwing. Bovendien
beïnvloedt op dit nivo de wijze van belastingheffing direkt het kostenpeil van
de onderneming. Van belang zijn dan faktoren als het loonaandeel in de
toegevoegde waarde en de loonstruktuur. Verder zal een ondernemer op korte
termijn bij zijn prijsberekening tamelijk onverschillig staan tegenover de
aard van zijn kosten. In ieder geval wijzen berekeningen (Stroeken, 1981b)
erop, dat de vorm waarin de arbeidskosten zich voordoen (lonen, premies,
belastingen) nauwelijks van belang is. Op langere termijn is het onderscheid
tussen kapitaal- en arbeidskosten wel van gewicht, omdat via substitutie het
kostenpeil kan worden gedrukt. In de theoretische literatuur over
afwenteling, die veelal de korte termíjn betreft, blijkt het accent dan ook
niet op het type belasting te liggen, maar juist op de marktvorm waaronder
doorberekening plaatsvindt.so In een markt waarin volledige mededinging
heerst, is de prijs afhankelijk van het evenwicht tussen vraag en aanbod
zonder dat een individuele koper of verkoper daar iets aan kan veranderen. Als
gevolg van belastingheffing komt er een hogere evenwichtsprijs en een lagere
hoeveelheid tot stand. De mate waarin deze prijsstijging zich voordoet en
daarmee de last van producent en konsument bepaalt, is afhankelijk van vraag-
en aanbodgedrag en de fase waarin de markt zich bevindt. Op lange termijn zal
het totale belastingbedrag worden afgewenteld, wanneer uiteindelijk de
stationaire toestand is bereikt waarín de winsten nul zijn en de prijs gelijk
is aan de gemiddelde kosten.

so Een wat uitvoeriger overzicht dan de hierna volgende summiere beschrijving
van de relatie tussen afwenteling en marktvorm is te vinden in Stroeken,
1977; Boelaert, 1978; Due ~ Friedlaender, 1973; Musgrave fi Musgrave, 1976.
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In een pvur monopolistische markt zal de ondernemer zelf de prijs bepalen die
zijn winst maximaliseert. Wanneer de prijs na en voor belastingheffing
hetzelfde blijkt te zijn, draait de monopolist voor de gehele belastinglast
op, in andere gevallen draagt ook de konsument een steentje bij. Alleen van
een winstbelasting kan worden gezegd dat deze de optimumsituatie van maximale
winst niet zal veranderen, zodat de monopolist de volledige last draagt. In
een wat afgezwakte vorm is ook een verkoper op een markt met monopolistische
konkurrentie monopolist. Een olígopolist is daarentegen veel meer afhankelijk
van de andere oligopolisten. Het lijkt echter niet onredelijk te
veronderstellen, dat bij een algemene voor iedereen geldende
belastingverhoging op de output of het inkomen (die weliswaar nooit voor
iedereen precies hetzelfde zal uitpakken), de solidariteitsbanden zullen
aantrekken en daarmee een eventuele gezamenlijke prijsverhoging mogelijk
maken. Vaak is er ook sprake van prijsstrategieën die de gemeenschappelijke
aktie versterken zoals het 'price-leadership' van een of enkele
ondernemingen.s'
De algehele konklusie lijkt te moeten zijn dat de ekonomische theorie
blijkbaar weinig uitsluitsel geeft over de afwenteling van (algemene) direkte
en indirekte belastingen.52 Dit geldt helaas ook voor de empirie ondanks het
relatief uitgebreide onderzoek wat op dit terrein is geschied.s~ Daarbij zijn
vele van de wat oudere onderzoeken slechts gebaseerd op partiële
evenwichtsmodellen waarin geen plaats is voor bijvoorbeeld de uiteindelijke
vraag- en inkomenseffekten. Bovendien wordt vaak de absolute incidentie
gemeten van een belastingverandering, waarbij de andere belastingen en de
overheidsuitgaven konstant worden verondersteld. Het eerste algemene
evenwichtsmodel met twee sektoren en twee produktiefaktoren werd door
Harberger (1962) gepresenteerd. Deze (beperkte) statische modellen, met alle
beperkingen van de neoklassieke prijstheorie vandien, waren koersbepalend voor
velen na hem totdat Shoven fi Whalley (1972) een nieuwe trend bepaalden met hun
weliswaar op algemene evenwichtstheorie betrekking hebbende numerieke
modellen. Gebaseerd op een summiere analytische grondslag worden met behulp
van enorme rekenpartijen evenwichtsprijzen bepaald. Deze modellen zijn
weliswaar niet aan lineaire restríkties of beperkte sektoren gebonden, maar
hun resultaten zijn zuiver numeriek.

s~ Wij gaan hier op de prijsberekening niet verder in, maar verwíjzen naar
Andriessen (1965) en Hartog (1979).

s2 Friedman (1975) laat zien dat zelfs over de uiteindelijke druk van een
specifieke indírekte belasting weinig valt te zeggen.

s' Een overzicht van de bestaande literatuur biedt het proefschrift van
Keller, 1979; verder Boelaert, 1978; Stroeken, 1977; Stevens, 1980b.
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Een nieuwe ontwikkeling wordt ingezet in 1979 door Keller, die een kompromis
probeert te vinden tussen de komplexe, numerieke modellen en de eenvoudige
analytische tweesektormodellen zoals van Hazberger. Zijn berekeningen zijn in
afwijking van Harberger gebaseerd op een multi-sektor en multi-faktor model
met intermediaire produkten, joint-produktie en gedifferentieerde
subsitutiemogelijkheden. Verder komen er verscheidene huishoudens in voor en
wordt er een (eenvoudige) overheidssektor ingebouwd. Keller gaat op een
realistische manier te werk door te kijken naar de effekten van (kleine)
wijzigingen in bepaalde belastingen. Hij houdt bovendien rekening met de
korresponderende wijziging aan de uitgavenzijde, wat Boelaert (1978:86)
'balanced-budget'-incidentie noemt. Hoewel ook dit model vele beperkingen kent
door de gemaakte veronderstellingen zoals winstmaximalisatie, volledige
mededinging, indivíduele nutsfunkties, geen geld, geen buitenland, vinden we
zijn konklusies toch de moeite van het vermelden waard. Onderzocht werden de
effekten van verhogingen van elf belastingen, welke bij benadering
overeenkomen met de BTW op de vier geproduceerde goederen, met belastingen op
arbeid; en kapitaalinkomens, op totaal inkomen, op importen en met de
vennootschapsbelasting. In het merendeel van de onderzochte gevallen blijkt de
druk van een belastingverhoging bij benadering daar terecht te komen waar deze
bedoeld is dooz de wetgever, zij het dat de lage-inkomensgroep ín het algemeen
iets zwaarder, en de hoge-inkomensgroep iets minder zwaar getroffen wordt dan
bedoeld. Verder heeft de openheid van de Nederlandse ekonomie een
stabiliserende invloed op de (producenten)prijzen van in Nederland gemaakte
goederen en op de (bruto)beloning van kapitaaldiensten. Volgens Keller is het
gevolg van de open ekonomie, dat belastingen op binnenlandse konsumptie voor
een groot deel direkt neerslaan op de binnenlandse konsument. Verder ook, dat
een verhoging van de vennootschapsbelasting leidt tot een toename van de
stroom kapitaaldiensten naar het buitenland. Dit resulteert in een
aanzienlíjke achteruitgang in nationaal inkomen (het zogenaamde 'excess-
burden' effekt), zodat de werkelijke druk voor alle typen huishoudens
onevenredig zwaar is.
De uitkomsten van Keller's empirisch georiënteerde afwentelingsonderzoek
hebben slechts een beperkte geldigheid. Zo wijst ook Stevens (1980b:454) in
dit verband op het ontbreken van variabelen in Keller's onderzoek als
inflatie, werkloosheid, onzekerheid, groei en wijzigingen in de
aanbodstruktuur van arbeid. Verder bestaat er naast afwenteling van
kollektieve lasten ook de mogelijkheid van kompensatíe. Zo kunnen
ondernemingen soms het een en ander opvangen door meer te gaan produceren of
door een kwaliteitsverandering van het produktiepakket. Met name
laatstgenoemd aspekt laat zich nauwelijks in modellen tot uitdrukking brengen.
Tenslotte bestaat er naast afwenteling en kompensatie in de formele sfeer ook
nog de mogelijkheid van ontwijking in de informele sfeer. Zo wijzen Douben en
Van de Wilde (1984:101) in de eerste plaats op ontwijkingsgedrag via illegale
vormen van ekonomische aktiviteiten, zoals zwart werken, zwart inkopen en
zwart verkopen van goederen en diensten. Een tweede reaktie met betrekking tot
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de informele sfeer zou de substitutie van kopen door "zelf doer." kunner zijn.
Afwenteling en kompensatíe in de formele en ontwijking in de informele sfeer
zijn deels kompenserende, deels substituerende instrumenten ter handhaving van
het besteedbaar inkomen bij toenemende kollektieve lasten. Volledige
empirische toetsing van de effekten is per definitie onmogelijk, omdat sommige
aktiviteiten wel, maar andere niet zijn geregistreerd of kwantitatief kunnen
worden gemaakt.

11.4. WELVAARTSTHEORIE

De (markt)prijs is vaak een weerspiegeling van de private kosten (II.2) en
geeft daarmee niet altijd de maatschappelijke kosten weer, die veelal
voortvloeien uit het bestaan van externe effekten. Met externe effekten wordt
dan niet bedoeld: de (indirekte) uitstralingseffekten voor andere
marktsubjekten dan de ruilpartijen op een markt en die in eerste aanleg in
marktgrootheden tot uitdrukking komen (Hennipman, 1977:180,181).
Produktuitbreiding op de ene markt zal immers ten koste gaan van de
bestedingsmogelijkheden op een andere markt. Bedoeld wordt wel: de buiten de
markt om werkende positieve of negatieve ínvloed, die als een nevengevolg van
ekonomische handelingen uitgaat op de produktievoorwaarden of het
bevredigingspeil van andere huishoudingen (Hennipman, 1977:180). Deze effekten
kunnen zich voordoen in de richting van de produktie (Hennipman noemt het
voorbeeld van de relatie tussen een imker en een boomgaardenier), in de
richting van de konsumptie (milieuvervuíling bijvoorbeeld) en in de richting
van de verdeling (psychisch effekt). De erkenning van dit soort effekten vormt
het belangrijkste bestaansrecht van de welvaartstheorie, voorzover deze is
gebaseerd op interdependente nuts- en produktiefunkties. Deze interdependentie
houdt in dat dezelfde varíabele die binnen de nuts- of produktiefunktie van
iemand voorkomt ook binnen de nuts- of produktiefunktie van iemand anders
voorkomt, zonder dat deze laatste daar ínvloed op heeft uitgeoefend.
De bewustwording van externe effekten is hand in hand gegaan met de groei en
ontwikkeling van de overheidssektor. Daarmee werd een nieuw allokatie- en
kodrdinatiemechanisme, namelijk dat van de (maatschappelijke) overdrachten in
de ekonomie geïntroduceerd naast het traditionele prijsmechanisme. De keuze in
welke mate in de praktijk de prijsvorming wordt gekombineerd met de
overdrachten, wordt bepaald door waarderingsoordelen die mede berusten op de
ekonomische effekten van hun toepassing. Wat de overdrachtssektor betreft
blijkt niet alleen de bepalíng en hantering van externe effekten een groot
probleem te zijn, maar vooral ook het meten van prestatíes, die ímmers niet in
individuele hoeveelheden en prijzen zijn uit te drukken.s"

54 In deze zin worden overdrachten opgevat als een soort quasi-prijs, te
betalen voor het profijt dat men wordt geacht te trekken van
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Genoemde ontwikkelingen bevorderen de behoefte aan nieuwe theorievorming,
waaraan de welvaartstheorie probeert tegemoet te komen. Daarbij gaat de
oudere welvaartstheorie zoals uitgewerkt door Pigou ervan uit, dat de prijs
die men betaalt, tot uitdrukking brengt wat men er voor over heeft. Verder
wordt hier nut gemaximaliseerd zoals in de prijstheorie winst. Stijging van de
welvaart volgt in deze theoríe automatisch uit een stijging van de natíonale
produktie (in de niet-kollektieve sfeer). De welvaart neemt volgens Pigou
eveneens toe wanneer eenzelfde totale nationale produktie gelijkmatiger over
de verschillende subjekten wordt verdeeld (Hartog, I973:7).
Hoewel deze Pigoviaanse theorie reeds zeer vroeg de personele
inkomensverdeling als onderwerp van gewicht beschouwt, zijn er twee
belangrijke punten van kritiek. In de eerste plaats is het uitgangspunt
evenals in de prijstheorie nog zuiver individualistisch: voor externe effekten
en kollektief nut is in de theorie nog geen plaats. Verder beschouwt Pigou
interpersonele nutsvergelijking als onmogelijk. Het is de verdienste van de
nieuwe, op Pareto gebaseerde welvaartstheorie dat deze althans aan dit tweede
punt van kritiek tegemoetkomt, doordat men met betrekking tot de welvaart van
een afzonderlijk subjekt uitgaat van een ordinale nutsopvatting. Wat de
kollektieve welvaart betreft, formuleert Pareto het bekende kriterium voor
optimale welvaart: er ís voor niemand welvaartsstijging te bereiken zonder
welvaartsachteruitgang voor iemand anders. In technische termen gesproken
wordt dit optimum bereikt, wanneer er sprake is van maatschappelijk efficiënte
produktie en de voortgebrachte goederen, voor konsumptie door subjekten,
optimaal over hen zijn gedistribueerd. Bovendien zou aan de overkoepelende
(marginale) optimumvoorwaarde moeten zijn voldaan, waarbij de maatschappelijk
marginale transformatievoet in de produktiesfeer tussen enig tweetal produkten
in de zin van eindgoederen voor konsumptie door de subjekten in grootte gelijk
is aan de hiermee korresponderende maatschappelijk marginale substitutievoet
van het ene voor het andere goed in de konsumptiesfeer (Zuidema, 1982). Het is
duidelijk dat dit kriteríum slechts positieve welvaartsoordelen toelaat. Er
vindt geen afkeuring plaats van veranderingen die niet aan dit kriteríwo
voldoen. Bovendien verklaart de feitelijke Paretiaanse theorie zich niet bij
machte welvaartsoordelen uit te spreken over verdelingsaspekten.ss
In het algemeen wordt bij het spreken over welvaartstheorie de Paretiaanse
bedoeld, ondanks het bestaan van de nieuwere Bergsoniaanse. Laatstgenoemde
theorie gaat uit van een kollektieve welvaartsfunktie, zodat ook elementen van
kollektieve welvaart kuru~en worden opgenomen die buiten de individuele
welvaartsfunkties omgaan. Deze kollektieve welvaartsfunktie is evenwel niet

overheidsprestaties. In II.7. zullen we zien dat overdrachten deels ook
kunnen worden opgevat als een weliswaar afgedwongen gift die op gezette
tijden wordt gekollekteerd door de fískus.

ss Vrij recente uitbreidingen van de Paretiaanse welvaartstheorie hebben
inmiddels geleid tot een Paretiaansè herverdelíngstheorie (II.7).
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operationeel (Hartog, 1973). Zii is te algemeen, moet voor ieder konkreet
geval worden gevuld met de daarbij geldende doelstellingen en maakt daardoor
generaliserende uispraken vrijwel onmogelijk.
Uiteindelijk rest de vraag hoe in de Paretiaanse welvaartstheorie externe
effekten worden verdiskonteerd. De konsekwentie van de veronderstelde
interdepentie tussen de (individuele) produktie- en nutsfunkties is immers,
dat er een diskrepantie kan ontstaan tussen de private en maatschappelijke
transformatie- en substitutievoeten. De aldus verbroken gelijkheid tussen
maatschappelijke tranformatie- en substitutievoet kan in principe worden
hersteld door de externe effekten te "internaliseren" middels heffingen
(belastingen, premies) voor de bevoordeelden en subsidies voor de benadeelden.
Natuurlijk kunnen externe effekten ook (gedeeltelijk) worden vermeden via het
kreëren van afzonderlijke faciliteiten voor verschillende gebruikersgroepen
(door bijvoorbeeld aparte woon- en industriegebieden te onderscheiden met
verschillende faciliteíten) en kwantitatieve of kwalitatieve reguleringen.
De Paretiaanse optimumvoorwaarden hebben alleen betrekking op goederen en
diensten die individueel kunnen worden gebruikt. Voor kollektieve goederen -
goederen met een extern effekt van honderd procent (II.8) - is in de
Paretiaanse welvaartstheorie op zichzelf geen plaats.

11.5. PRODUKTIE-ALLOKATIE-EFFEKT VAN KOLLEKTIEVE HEFFINGEN

11.5.1. Gesloten ekonomie

Wat zijn nu de mogelijke effekten van de verschillende soorten heffingen op de
allokatie van produktiemiddelen?5f Bij de beantwoording van deze vraag zien we
in eerste instantie af van de mogelijkheid tot belastingafwenteling (II.3).
De meeste belastingen worden geheven op marginale handelingen en leveren
veelal marginele effekten op. Slechts enkele heffingen zoals successierecht,
vermogensbelastíng of motorrijtuigenbelasting beïnvloeden voornamelijk niet-
marginale handelingen. Zo heeft de vermogensbelasting geen invloed op de wijze
van belegging van vermogen, doch wel op de beslissing of al of niet vermogen
zal worden gevormd (Hartog, 1973:185). Zowel (vooral direkte) marginale als
niet-marginale heffingen, ku~en een niet-marginaal effekt oproepen via
invloeden bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of op de besparingen.

'~ Uitgebreid worden de diverse vormen van belastingheffing en hun effekten
behandeld in onder meer Due á~ Friedlander (1973) en Musgrave 6 Musgrave
(1976).
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Bij de beoordeling van het produktie-allokatie-effekt van belastingheffing
starten we vanuit een Pareto-optimale situatie. Er is in dat geval sprake van
maatscheppelijke efficiëntie en optimale verdeling over de konsumenten (II.4).
Bovendien moet als overkoepelende optimumvoorwaarde voldaan zijn aan de
gelijkheid tussen maatschappelijk marginale tranformatievoet voor de producent
en de dito substitutievoet voor de konsument. Beide voeten komen tot
uitdrukking in de relevante prijsverhouding van de eindgoederen, die bij
volledige konkurrentie ook gelijk is aan de marginale kostenverhouding. In een
belastingloze situatie zijn de relevante prijsverhoudíngen voor producent en
konsument vanzelfsprekend hetzelfde. Bij een algemene indirekte belasting
veranderen weliswaar de brutoprijzen voor de konsument, maar de
prijsverhouding blijft onveranderd en gelijk aan die van de producent. De
(Pareto-optimale) situatie blijft met andere woorden gehandhaafd. Een
selektieve verbruiksbelasting brengt wel een diskrepantie tussen
transformatie- en substitutievoet teweeg, doordat deze de prijsverhouding voor
de konsument verandert. Onder de veronderstelling van volledige konkurrentie
en Pafeto-optimaliteit veroorzaakt deze belastíng een "excess-burden" en
brengt daarmee de gemeenschap op een lager welvaartsnívo. Wanneer we evenwel
de vooronderstellíng van volledige konkurrentie en Pareto-optimaliteit laten
vallen, is in principe ook een hoger welvaartsnivo mogelijk onder een
selektieve verbruiksbelasting, wanneer het belaste goed namelijk wordt
verkocht door een monopolist. De belasting funktioneert dan min of ineer als
korrektie op de bij de monopolist gebruikelijke prijszetting boven de
marginale kosten.
Belastingen die de zojuist genoemde prijs- en allokatie-effekten niet
bewerkstelligen, worden vaak met "lump-sum" belasting aangeduid. Deze
belastingen grijpen met name aan op het konsumenten- en producentensurplus.
Een konsumentensurplus ontstaat doordat er in elke marktsituatie een groep
konsumenten voorkomt die bereid is meer te betalen voor het produkt dan de
uiteindelijke evenwichtsprijs. Analoog ontstaat het pzoducentensurplus: een
gedeelte van de producenten is bereid met een lagere prijs genoegen te nemen
dan de evenwichtsprijs. In zekere zin is (een specifieke) winstbelasting,
gezien als restinkomen, een voorbeeld van zo'n overschot-belasting. Een
voorbeeld van afroming van het konsumentensurplus is het zogenaamde
vastrecht.s'

s~ Bij een vastrecht-systeem (openbare nutsbedrijven) betalen afnemers een
zeker bedrag alvorens een gewenste hoeveelheid goederen tegen een bepaalde
prijs per eenheid te mogen aanschaffen. Dit systeem is hierop gebaseerd,
dat de konsument voor de intermarginale eenheden meer genegen is uit te
geven dan de prijs welke per eenheid van hem wordt gevraagd. Zuidema
(1982:63) formuleert in dit verband het konsumentensurplus als zijnde het
verschil tussen de maximale betalingsbereidheid en de, afhankelijk van het
aantal gekochte eenheden, te betalen prijssom.
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Aangezíen er geen afwenteling wordt verondersteld (ook niet in de lonen) heeft
een (direkte) winst- of inkomensbelasting geen effekt op de prijzen. Wanneer
we de vooronderstelling van niet-afwenteling evenwel laten vallen, heeft een
verhoging van direkte en indirekte belastingen wel invloed op het individueel
verdiende, netto reële loon. Zeker bij meer dan marginale, substantiële
wijzigingen in de heffingen treedt er een produktie-allokatie-effekt op, dat
bepaald wordt door de inkomenselasticiteit voor de verschillende produkten.5t
Tevens treedt er via de aanbodelasticiteit een arbeidsmarkt-allokatie-effekt
op (II.6). Wanneer vervolgens het een en ander bij bedrijven resulteert in
hogere loonkosten en dientengevolge in mogelijke prijsstijgingen treedt er
tevens een effekt op met betrekking tot de produktie-allokatie, dat
afhankelijk is van de prijselasticiteit in de diverse sektoren. Tevens is er
een effekt op bijvoorbeeld de internationale konkurrentiepositie (II.5.2).
Voorzover afwenteling in de prijzen niet mogelijk is, vindt er winstverlaging
plaats hetgeen, blijkens Tabel I.8, met name in de zeventiger jaren ook het
geval is geweest. Leidt een verhoging van de kollektieve lasten tot ontwijking
in de informele sfeer tenslotte, dan vindt er een verkleining plaats van de
heffingsgrondslag(en), met als te verwachten gevolg wederom een
lastenverhoging (in de formele sektor).
Over de verschillen in de mate en de wijze van afwenteling ven direkte
belastingen, indirekte belastingen en socíale premies, hebben de diverse
onderzoeken op dit gebied ons niet veel wijzer kunnen maken (II.3). Dit heeft
tot gevolg dat de in diverse modellen gebruikte afwentelingskoëfficiënten
tamelijk onbetrouwbaar en vaak ook zeer verschillend van aard zijn. Zouden we
evenwel de (simpele) redenering volgen, dat een netto-loonsverlaging
~~zichtbaarder~~ en daardoor ook afwentelingsgevoeliger is dan eenzelfde reële
achteruitgang bij onveranderd nominaal netto loon, dan zal een (direkte)
inkomstenbelasting sterker worden afgewenteld dan een indirekte belasting. We
spreken in dit geval over geldillusie.59 Socíale premies hebben weliswaar veel
weg van een aan het loon gerelateerde belasting, maar verschillen van een
loonbelasting door hun karakter in zekere zin van bestemmingsheffing (III.7).
Het lijkt niet onredelijk te veronderstellen dat een bestemmingskarakter een
matigende invloed heeft op afwenteling.
Tot slot, hoewel konklusies met betrekking tot afwenteling van de
verschillende heffingen slechts met grote reserve kunnen worden getrokken,
lijkt de produktie van arbeidsintensieve bedrijven daarvan in ieder geval de
grootste hinder te ondervinden.

11.5.2. Open ekonomie

s~ Deze elasticiteiten worden geschat ín bijlage 2.

S~ Zie bv. De Galan (1981).
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In het voorgaande is reeds meermalen gebleken dat verhogingen van met name de
loon- en inkomstenbelasting en (waarschijnlijk in nog sterkere mate) de
sociale premieheffing in de loop der jaren steeds grotere verschillen hebben
doen ontstaan in de kostenverhoudingen tussen ondernemingen en bedrijfstakken.
Afhankelíjk van de marktomstandigheden, uitgedrukt in de prijselasticiteit,
leiden deze kostenverschillen ook tot prijsverschíllen. In hoeverre wordt
daardoor nu de internationale konkurrentiepositie beïnvloed? Het probleem doet
zich daarbij voor, dat zo'n konkurrentiepositie niet alleen door kosten- en
prijsverhoudingen wordt bepaald, maar ook door meer kwalitatieve aspekten. In
het WRR-rapport "Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie" (1980)
worden als mogelijk komparatieve voordelen van het ene land ten opzichte van
een vergelijkbaar ander land genoemd: ligging en hulpbronnen, schaalfaktoren,
fase in de industríële ontwikkelingscyclus, specifieke technische vaardigheden
en organisatie, kostennivo.
De relatief jonge datum van de Nederlandse industrialisatie heeft het
industrieel specialisatiepatroon in sterke mate bepaald, doordat er op handige
wijze via vergaande specialisatie en moderne uitrusting is ingespeeld op de
gunstige afzetmogelijkheden die de toenmalige opkomende markten boden. Op deze
wijze zijn de intermediaire goederen en dan met name de basisprodukten
(chemie, metaal en petrochemie), de lichte elektrotechniek en de voedings- en
genotmiddelen in ons produktenpakket een belangrijke plaats gaan innemen. Dit
hebben wij overigens, als belangrijke bijkomstigheid, moeten bekopen met een
ten opzichte van onze handelspartners onevenredig grote belasting van het
milieu (WRR, 1980:280 e.v.). Bovendien is deze specialisatie naar haar aard
konjunktuurgevoelig vanwege haar grote afhankelijkheid van de markten voor
energiegrondstoffen en chemische produkten. Dit Nederlandse
specialisatiepatroon en de daaraan ten grondslag liggende strategie wordt
momenteel nagevolgd door nieuw opkomende industrielanden als Brazilië, Korea,
Mexico. Dit resulteert in een toenemende konkurrentie, waarop struktureel
gezíen een overschakeling op meer geavanceerde, scholings- en
onderzoeksintensieve produkten, vooral in de sfeer van de kapitaalgoederen- en
transportmiddelenindustrie, de beste reaktie lijkt. Teneinde de konkurrentie
met de gevestigde industrielanden op dit terrein te kunnen weerstaan dient er
meer nadruk te worden gelegd op produktdifferentiatie en op niet-
prijselementen. Mennes (1980) wijst er evenwel op, dat vooral grote landen
komparatieve voordelen hebben in produkten die zich lenen voor differentiatie,
doordat deze eerst ontwikkeld kunnen worden voor een grote binnenlandse markt.
Wat betreft de laatste te onderscheiden sektor van onze industriële struktuur,
te weten de arbeidsintensieve sektoren als textiel, kleding, leer, hout en
meubelen, heeft Nederland de afgelopen tijd een grotere achterstand opgelopen
dan enig ander EG-land. Dit is volgens het genoemde WRR-rapport enerzijds toe
te schríjven aan de konkurrentie met ontwikkelingslanden op de exportmarkt,
anderzijds ook aan een grotere importpenetratie op de Nederlandse markt van de
zijde van andere industrielanden. Vernieuwingen lijken zich met name op dit
laatste soort landen te moeten toespitsen op vooral het technische vlak, maar
ook op het gebied van marketing en manágement.

61



Gesteld mag worden dat de Nederlandse konkurrentiepositie in de afgelopen
jaren door de bank genomen is verzwakt. Verbetering van deze positie wordt
evenwel bemoeilijkt door een naar verwachting groeiende konkurrentie van de
reeds geïndustrialiseerde landen, de nieuwe industrielanden en de
ontwikkelíngslanden, ieder op hun eigen gebied. Mogelijk kan "een nieuw
industrieel élan" deze impasse doorbreken. In dit verband moeten dan ook de
adviezen van de Advieskommissie-Wagner (1981) worden gezien, waarin de vele
aspekten worden benadrukt die bepalend zijn voor de internationale
konkurrentiepositie.
In dít algehele kader lijkt onze interne, relatieve kostenpositie tussen de
produktiefaktoren kapitaal en arbeid, binnen zekere grenzen, van ondergeschikt
belang te zijn.~" Belangrijker is wellicht de omvang van de indirekte
belastingen in vergelijking met het buitenland. De BTW als belangrijkste
komponent van dit soort belastingen wordt immers aan de grens gekorrigeerd.
Tabel II.1 laat zien dat Nederland een relatief gering deel van de totale
belastingopbrengst financiert uit belastingen in verband met produktie en
invoer, waarvan de BTW de belangrijkste komponent vormt.

Tabel II.1 Belastingopbrengsten en werkelijke sociale verzekeringspremíes in
1981 (in ;~ van het totaal).

----------------------------------------------------------------~
~ Belastingen ~ Belastingen ~ Vermogens-~ Werkelijke ~
~ i.v.m. de ~ op inkomen ~ heffingen ~sociale ver-~

Land ~ produktie en~ en vermogen ~ ~ zekerings- ~
~ de invoer ~ ~ ~ premies ~

-----------~-------------~-------------~-----------~------------~
~Belgie ~ 27.9 ~ 41.0 ~ 0.8 ~ 30.4
~Denemarken ~ 40.5 ~ 57.0 ~ 0.4 ~ 2.2
~Duitsland ~ 31.6 ~ 30.1 ~ 0.2 ~ 38.1
~Frankrijk ~ 35.9 ~ 20.6 ~ 0.7 ~ 42.8
~Italie ~ 29.5 ~ 35.2 ~ 0.2 ~ 35.2
~Luxemburg ~ 31.5 ~ 38.9 ~ 0.3 ~ 29.4
~Nederland ~ 25.7 ~ 32.8 ~ 0.5 ~ 41.0
~Engeland ~ 43.5 ~ 38.4 ~ 0.8 ~ 17.3
~----------------------------------------------------------------

Bron: Eurostat

Een goede internationale konkurrentiepositie kan als draagvlak dienen voor een
adequaat werkgelegenheidsbeleid. Reeds in 1977 konkludeerde de WRR (1977) dat
bij een sterk draagvlak, in de vorm van een goede konkurrentiepositie, meer en
meer duurzame keuzemogelijkheden worden opengehouden dan bij een streven naar
industriële aktiviteiten met een hoge arbeidsintensiteít. Het
werkgelegenheidsbeleid (zowel kwalitatief als kwantitatief) kan dan feitelijk
worden gekoncentreerd op dat deel van de ekonomische bedrijvigheid dat
voornamelijk voor de binnenlandse markt goederen produceert of diensten

~" Eenzelfde konklusie is te vinden in een rapport van het Ministerie van
Sociale Zaken van de Werkgroep Financieringsstelsels Sociale Zekerheid van
de Stuurgroep Beleidsvorming niet-aktieven (1982).
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levert. In dat kader lijkt een meer direkte sturing van de werkgelegenheid
kansríjk via bijvoorbeeld de overheid. Naast mogelijkheden tot het voeren van
een konsumptiebeleid voor de werkgelegenheid (v. Ours, 1983; v. Stiphout,
1982), behoort dan ook een werkgelegenheidsbeleid via kostendífferentiatie
tussen kapitaal en arbeid tot de mogelijkheden.

II.6. .ARRElDSMARKTALLOKATIE-EFFEKTEN VAN KOLLEKTlEVE HEFFINGEN

Afwenteling van kollektieve heffingen wordt vooral op makro-en meso-nivo
zichtbaar door middel van allokatie-effekten op de arbeidsmarkt. Immers, de
tengevolge van afwenteling hogere loonkosten hebben voorzover ze niet in de
prijzen kunnen worden doorberekend een effekt op de winsten en daarmee
(wellicht) op de investeringen. Bovendien is er een effekt op de ekonomische
levensduur van machines, die daardoor zal worden verkort. Machines met
relatief veel arbeidsplaatsen worden geleidelijk verdrongen door machines met
relatief weinig arbeidsplaatsen. Hierdoor zal op makronivo het aantal
arbeidsplaatsen afnemen. Op mesonivo eveneens, doordat er een verschuiving in
de bedrijfstakkenstruktuur zal plaatsvinden ten nadele van arbeidsintensieve
bedrijfstakken. Vanzelfsprekend is in het voorgaande de vraag van belang in
hoeverre loonkosten de internatíonale konkurrentiepositie beïnvloeden. Deze
vraag is in de voorgaande paragraaf reeds genuanceerd besproken. Voor het
overíge laten we de loonkostenproblematiek hier voor wat deze is en verwijzen
we slechts naar de uitgebreide literatuur die er op dit gebied bestaat.~l
Wanneer we de afwentelingsveronderstelling laten vallen, verdwijnt grotendeels
de makro-en mesoproblematiek. Blijft over het mikronivo waar beloning het
aliokatiemechanisme bij uitstek is. We gaan hier niet in op de wijze waarop
het loon(nivo) tot stand komt, maar beperken ons tot de vraag hoe (wijzigingen
in het) loon met name in relatie met (wijzigingen in de) kollektieve heffingen
het vraag- en aanbodgedrag van resp. werkgevers en werknemers bepalen.~~
Daarbij moet niet uit het oog worden verloren dat naast beloning vele andere
faktoren van invloed zijn op dit vraag- en aanbodgedrag (status,
ontplooiingsmogelijkheden, duurzaamheid van de relatíe tussen werkgever en
werknemer, etc.) Centraal in de vraag naar arbeid, van belang met name voor de
individuele werkgever, is de hoogte van het totale loon (d.w.z. inklusief
loonbelasting en werkgevers- en werknemerspremies) als indikator voor zijn
kosten. Voor de individuele werkgever dient beloning mede als instrument in

i1 Zie onder meer de diskussie rond het Vintaf-model van het CPB, die vooral
op het eind van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig werd
gevoerd.

~~ Voor een uitgebreidere analyse van deze vraagstelling zij verwezen naar
Stroeken, Boss (1983).
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ziin interne arbeidsmarktpolitiek. Daaronder kan worden verstaan het
stimuleren bij werknemers van de wil tot promotie evenals de bereidheid tot
scholing, het versterken van de binding aan het bedrijf, het aanzetten tot het
verrichten van bepaalde (onsympathieke) werkzaamheden enz. Het slagen van een
dergelijke politiek hangt vooral af van de mogelijkheid voldoende grote
beloningsverschillen te kreëren en wel in nettotermen, aangezien werknemers
overwegend daarop zullen reageren." De werkgever is aldus voor wat betreft
zijn arbeidsmarktbeleid gebonden aan de manier waarop de overheid haar
heffingenstelsel organiseert.
Het aanbodgedrag blijkt voozal netto georiënteerd. In het algemeen kunnen er
zich in de arbeidsmarkttheorie bij een verhoging van het brutoloon of een
verlaging van loonbelastingen en premies tweeërlei effekten voordoen. Het
inkomenseffekt bewerkstelligt een vermindering van het aanbod of de aangeboden
uren doordat een gelijk inkomen nu met minder uren kan worden verdiend. Het
substitutie-effekt bewerkstelligt het tegenovergestelde doordat vríje tijd
duurder wordt en daarom (gedeeltelijk) wordt ingeruild tegen arbeid. Verwacht
mag worden dat het substitutie-effekt meer speelt bij de lage inkomens en het
inkomenseffekt bij de hoge ínkomens, althans bij proportionele tarieven.
Volgens Hartog (1973:180) wordt bij een progressieve heffing het substitutie-
effekt versterkt ten opzichte van het inkomenseffekt vergeleken met een
proportíonele heffing die gemíddeld hetzelfde oplevert. Voor het substitutie-
effekt moet aldus Hartog rekening worden gehouden met de marginale heffing,
voor het inkomenseffekt met de gemiddelde heffing, die gevonden wordt door de
totale te betalen belasting te delen door het inkomen.
Met name in Engeland en Amerika is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan
naar de omvang van beide effekten, vaak in de vorm van de loonelasticiteit.b"
M. de Wachter geeft in haar proefschrift (1982:73 e.v.) een overzicht van deze
onderzoekíngen. Zij konkludeert dat de meeste schattingsresultaten voor mannen
suggereren, dat het mannelijk arbeidsaanbod ongevoelig is voor wijzigingen in
het loon. De schattingsresultaten voor de loonelasticiteit van vrouwen
daarentegen zijn alle posítief, maar overspannen een grote wijdte van 0.10 tot
2.0. Het arbeidsinkomen van de (gehuwde) vrouw heeft veel meer dan dat van de
man een additioneel, marginaal karakter. Beslissingen over (de omvang van)
participatie op de arbeidsmarkt zijn daardoor veel meer afhankelijk van

i3 Uit het vermelde NPAO-onderzoek (Stroeken, Boss, 1983), dat ook een
literatuurstudie omvat, kan niet worden opgemaakt in hoeverre (groepen)
werknemers zich laten leiden door wat ze periodiek in hun loonzakje vinden,
door de werkelijk betaalde premíes en belastingen, of door rekening te
houden met regelingen in de tertiaire sfeer, de zogenaamde inkomensprijzen
(huursubsidies, studietoelagen etc.).

" Zie o.a. S. Masters, I. Garfinke1,1977; H.S. Rosen, 1980; H.W. Watts, A.
Rees 1977; diverse OECD-publikaties, 1965, 1966, 1974a, 1975; en verder De
Galan, 1981.
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faktoren als de hoogte van het loon. Eenzelfde soort konklusie wordt met name
voor Nederland getrokken door een projektgroep van het Ministerie van Sociale
Zaken en werkgelegenheid (1984a:54): "De vraag of iemand zich aanbiedt op de
arbeidsmarkt wordt slechts in beperkte mate beïnvloed door de hoogte van de
geboden beloning. Sociaal-kulturele faktoren spelen een overheersende rol. Bij
de gehuwde vrouw kan een wat grotere samenhang met het verdiende inkomen
worden gekonstateerd dan bij de man. Maar faktoren als leeftijd,
opleidingsnivo en de aanwezigheid van jonge kinderen zijn belangrijker dan de
betekenís van inkomensgerelateerde faktoren (onder andere partner-inkomen)."cs
Verder maakt de projektgroep op uit onderzoeken naar het zoekgedrag en de
herintreding van werklozen en tevens naar het uitstroompatroon uit de
werkloosheidsregelingen,cb dat ten aanzien van de herintreding van werklozen
onder de huidige sociaal-ekonomische omstandigheden het ínkomen een
betrekkelijk geringe rol blijkt te spelen. Naast het direkte inkomen blijken
voor de motivatie van het arbeidsaanbod ook van belang faktoren als
werkzekerheid, promotiekansen, arbeidsomstandigheden, inhoud van het werk en
diverse persoonlijke omstandigheden. Min of ineer in het verlengde van
bovenstaande konstateert de projektgroep slechts een gering verband tussen
frikties op de arbeídsmarkt en beloningsverhoudingen.c~
In het voorgaande werd onder meer gekonkludeerd dat waar een werkgever in
principe in de brutoloon- en arbeidskosten is geïnteresseerd, een werknemer
meer naar het nettoloon zal kijken. Toch worden in veel arbeidsmarkttheorieën
(De Galan, 1981) prijs en hoeveelheid vastgesteld op basis van het snijpunt
(zijnde het evenwichtspunt) van geaggregeerde vraag- en aanbodkurven, die
evenwel beide op de brutoloonvoet zijn gebaseerd. Het is duidelijk dat deze
theorie bij de huidige belasting- en premiedruk aanpassing behoeft.6~
In het voorgaande maakten we melding van het bestaan van inkomens- en
substitutie-effekten. De invoering van het zogenaamde koppengeld, waarbij het
te betalen bedrag onafhankelijk is van het verdiende inkomen, heeft slechts
een inkomenseffekt. Van een substitutie-effekt is geen sprake omdat het

cs Deze konklusie is vooral gebaseerd op WRR (1981) en de voor dat rapport
verrichte voorstudies. Verder op De Kam, Pommer, Wiebrens (1982), Renaud en
Siegers (1983), Hartog en Theeuwes (1983).

cc Dantziger, Haveman, Plotnick (1981), Siddré, Theeuwes (1977), v. Wezel
(1972), Koopmans c.s. (1977), Becker, Vink, Wiebrens (1983), Bron, v. Gans,
Nieuwenhuizen (1983).

c' Frikties op de arbeidsmarkt zouden vooral samenhangen met verschuivingen ín
de sektorstruktuur.

c~ In een publikatie van C.V. Brown, 1981, beschreven ook in Stroeken~Boss,
1983, wordt geïllustreerd hoe een mogelijke integratie op meso~makronivo
kan plaatsvinden van het specifieke~werknemers~werkgeversgedrag.

65



uurloon niet verandert. Een voorbeeld van dat koppengeld is de gemeentelijke
onroerend-goed-belasting.
Indirekte belastingen zíjn in feite proportionele heffingen over het inkomen,
zeker op lange termijn wanneer het spaareffekt mag worden verwaarloosd.
Arbeidsmarkteffekten van zo'n indirekte belasting treden op voor zover een
werknemer niet alleen kijkt naar zijn nettoloon, maar ook naar zijn netto
reële loon. Aangenomen mag worden dat deze reële loonvoet veel minder
zichtbaar is en daardoor minder effekt zal hebben op de arbeidsmarkt. Er wordt
met andere woorden uitgegaan van een grote mate van geldillusie. Een indírekte
belasting zal naar verwachting bij invoering of tussentijdse verhoging een
zeker schokeffekt teweegbrengen, maar daarna over het algemeen worden vervolgd
met een proces van geldíllusie.
Verder kan men zich afvragen in hoeverre een netto reële loonsverandering op
dezelfde wijze aanbodreakties oproept wanneer deze veroorzaakt wordt door een
wij2iging ín de primaire sfeer danwel in de sekundaire of tertiaire sfeer.
Voorstelbaar is dat een belasting- of premieverhoging relatief sterke
(negatieve) reakties oproept. Bovengenoemde (ekonomische) onderzoekingen geven
hierover geen uitsluitsel.
Naar de specifieke rol van de belastinghouding in het aanbodgedrag blijkt
voornamelijk sociaal-psychologisch onderzoek te zijn verricht (Brown, 1980;
Groenland, 1981; Lewis, 1982; Journal of Economic Psychology, 1982). Daaruit
blijkt de zichtbaarheid van belastingbaten en kosten een belangrijke bepalende
faktor te zijn voor het aanbodgedrag. Deze zichtbaarheid van belastingbaten en
-kosten voor een individu blijkt voornamelijk te worden bepaald door de mate
waarin men met aspekten ervan in aanraking is geweest (Groenland, 1981:187).
Verder blijkt de mate waarin (op negatieve wijze) op belastingheffing wordt
gereageerd ook afhankelijk te zijn van het aantal faktoren dat door een
individu wordt onderscheiden en van belang wordt geacht in zijn streven naar
welzijn. Hoe meer faktoren, hoe minder negatief de reaktie op belastingheffing
zal zijn. Essentieel ís volgens Lewis (1982:206) voorts nog de voor een land
geldende fiskale historie en de belastingstrukturen waaraan men gewend is
geraakt. Onderzoeken op basis van attributietheorieën wijzen er volgens
dezelfde Lewis (blz. 203) evenwel ook op dat de invloed van belastingheffing
sterk moet worden gerelatíveerd. Dit blijkt onder meer uit het gegeven dat
mensen hun eigen belastinggedrag als ingewikkelder beschouwen dan andermans
gedrag; terwijl men in het algemeen vindt dat belastingen een belangrijke
faktor vormen in het aanbodgedrag en arbeidshouding van anderen, blijken de
zaken veel genuanceerder te liggen wanneer men over zichzelf spreekt.
Afsluitend kan naast het probleem van de zichtbaarheid van belastingen in het
kader van de vraag naar belastinghouding en -gedrag ook het probleem worden
gesteld in hoeverre het zogenaamde draagkracht- en buitenkansbeginsel als
zodanig wordt (h)erkend in de omvang en struktuur van bijvoorbeeld het huidige
belasting- en premiestelsel. Hieraan is de volgende paragraaf onder meer
gewijd.
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11.7. EKONOMISCHE THEORIE VAN DE (PERSONELE) INKOMENSVERDELING

De belangrijke (Paretiaanse) hoofdstroming in de welvaartstheorie bleek niet
bij machte welvaartsoordelen uit te spreken over de inkomensverdeling en
verklaarde de poging van Pigou om dit te doen via interpersonele
nutsvergelijking voor onmogelijk (II.4). Ze stelde er echter niets voor in de
plaats. Vrij recente uítbreidingen van de Paretiaanse welvaartstheorie -
uitvoerig beschreven door Hennipman (1981) - hebben evenwel betrekking op de
sekundaire en tertiaire inkomensverdelïng en hebben geleid tot een Paretiaanse
herverdelingstheorie. "Het ei van Columbus", schrijft Hennipman (blz. 133),
"is de ontdekking, als men het zo noemen mag, dat subjekten in zodanige mate
een vergroting van de welvaart van anderen wenselijk kunnen achten dat zij,
tenminste onder bepaalde omstandigheden, bereid zijn hiervoor middelen af te
staan". Kenmerk van de Paretiaanse herverdelingstheorie is verder, dat
inkomensverdeling in verband wordt gebracht met de allokatieproblematiek en
dus mede de optimumsituatie bepaalt.
Centraal in de theorie staan de inkomensoverdrachten, die op verschillende
manieren een rol in de nutsfunktie spelen. Allereerst kunnen de nutsfunkties
van schenkers en ontvangers van inkomensoverdrachten onderling afhankelijk
zijn. Een dergelijke nutsínterdependentie kan als een soort extern effekt
worden opgevat. In deze gedachtengang ontleent ook de schenker nut aan de
verbetering van de welvaartspositie van de ontvanger van de
inkomensoverdracht. Deze positieve nutsinterdependentie kan worden bereikt
middels overdrachten die gebonden (ziekenfondsverstrekkingen, huursubsidie)
dan wel ongebonden zijn (V.d. Hoek, 1983a). Eerstgenoemde overdrachten, die
vaak in natura plaatsvinden, worden door Hennipman ook wel reële overdrachten
genoemd en hebben vooral betrekking op een specifieke vorm van
nutsinterdependentie, vaak paternalistisch altruïsme genoemd: de welvaart van
de schenker wordt dan positief beïnvloed doordat hij bepaalde, door hem als
belangrijk beschouwde, goederen ter beschikking stelt, zoals bijvoorbeeld
onderwijs.
Overdrachten kunnen ook alleen de nutsfunktie van de schenker beïnvloeden, dus
zonder dat er sprake is van ínterdependentie. Een eerste beweegreden om geld
over te maken in dit verband is wat wel Kantiaans altruïsme wordt genoemd. In
de formulering van Hennipman put het subjekt dan bevrediging uit het geven
zelf, zonder belang te stellen in het resultaat, om te voldóen aan een als een
~~kategorisch imperatief" ervaren verplichting. Verder kan een gever bepaalde
voor hem negatieve externe effekten willen vermijden, zoals een konfrontatie
van welgestelden met verschijnselen als krotwoningen, ondervoeding of armoede.
Sterker nog kan een gever bepaalde gevolgen van een zeer ongelijke verdeling
willen voorkomen, zoals diefstal. De belangrijkste overweging binnen deze
kategorie lijkt evenwel het verzekeríngsmotief, waarbij subjekten bereid zijn
tot overdrachten aan lagere inkomensgroepen of uitkeringsgerechtígden
(werklozen, arbeidsongeschikten, zieken, etc.) omdat zij er rekening mee
houden ooit zelf in dergelijke omstandigheden te kunnen verkeren. De
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overdracht geschiedt dus in de stilzwijgende verwachting dat de ene dienst
tezijnertijd eventueel de andere dienst waard is. Met deze zelfde redenering
overigens rekende Van de Doel ook de inkomensoverdrachten tot het draagvlak
van de ekonomíe (II.1). In hoeverre het verzekeringsmotief leidt tot
instemming met een politiek van herverdeling in primaire, sekundaire of
tertiaire zin, hangt volgens Hennipman van vele omstandigheden af. Te noemen
vallen de beoordeling van de eígen vooruitzichten (en eventueel díe van
nabestaanden), de geneigdheid rísiko te aanvaarden, de modaliteiten van de
eventuele uitkeringen, de mogelijkheden en de kosten van verzekering via de
markt, de mogelijkheden die er in geval van hulpbehoevendheid zijn in de sfeer
van de eigen omgeving, etc.
Efficiënte herverdeling in de welvaartstheorie staat klaarblijkelijk geheel in
het teken van een doelmatigheidsstreven, met als merkwaardige konsekwentíe,
dat ontvangers van overdrachten passíef afhankelijk zijn van de wensen van
eventuele schenkers. De vraag naar wat rechtvaardig ís, wordt niet gesteld.
Dit laatste gebeurt wel in de specifieke belastingtheorieën, waarin een
evenwicht wordt nagestreefd tussen doelmatigheid en rechtvaardigheid.
Interessant is ín dit verband het proefschrift van H. van de Braak (1981),
waarin het overdrachtsbegrip in de meest brede zin een rol speelt: van
negatieve (diverse heffingen) tot positíeve (subsidies, uitkeringen,
toeslagen, giften) overdracht. Deze overdrachten kunnen eenzijdig worden
afgedwongen of verstrekt. Zo worden belastingen niet meer per definitie
opgevat als een soort quasi-prijs, te betalen voor het profijt dat men wordt
geacht te trekken van overheidsprestaties. Belastingen kunnen eveneens worden
opgevat als een weliswaar afgedwongen gift die op gezette tijden wordt
gekollekteerd door de fiscus (V.d. Braak, 1981:85).
Van de Braak komt aansluítend tot de conceptie van de gelede budgettering,
waarin belastíng dient te worden betaald volgens respektievelijk het
profijtbeginsel, het draagkracht- en het buitenkansbeginsel (V.d. Braak,
1981:98~99).69 Profijtheffingen zouden vooral moeten aangrijpen bij quasi-
kollektieve of individuele goederen, die door de overheid worden verstrekt
vanwege het op een of andere manier voorkomen van externe effekten.
Draagkrachtheffíngen zouden betrekking moeten hebben op zuiver kollektieve
goederen als defensie en bestuur. Ondanks een voor ieder gelijkelijk belang
wordt uit het oogpunt van maatschappelijke solidariteit toch een ongelijk
offer gevraagd. Zo'n belasting moet dan worden gezien, aldus Van de Braak, als
een soort gift, díe het karakter aanneemt van een totale prestatie en die niet
wezenlijk verschilt van andere typen donaties, waaraan een zekere
gemeenschapszin ten grondslag ligt. Volgens het buitenkansbegínsel wordt er
belasting betaald naar gelang (groepen van) individuen over voorrechten en
voorsprongen beschikken, zonder dat daarbij sprake behoeft te zijn van schuld.

~~ Het begrip gelede budgettering werd voor het eerst geïntroduceerd door
Brull (1967). We komen in het volgende hoofdstuk nog uitvoerig op dit
begrip terug.
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Deze rent-of surplusheffingen zouden de bekostiging mogelijk moeten maken van
algemene welzijnsvoorzieningen waartoe ook de sociale zekerheid behoort.
Het buítenkansbeginsel in zijn funktie van kompensator van voorrechten en
voorsprongen, vertegenwoordigt in de belastingtheorie bij uitstek het
inkomensverdelingsaspekt. De vraag daarbij is in hoeverre
inkomens(her)verdeling middels overdrachten in de sekundaire en tertiaire
sfeer dient te geschieden danwel rechtstreeks via de brutoloonvorming in de
primaire sfeer. Hiervan zegt onder meer Tinbergen (1975) zowel de vraag naar
arbeid als het aanbod in kwalitatieve en kwanti~atieve zin bepalend te achten
voor de ínkomensverdeling. Daarbij zou de samenstelling van de vraag
voornamelijk worden bepaald door het proces van industrialisatie en
technologische ontwikkeling, terwijl het aanbod vooral onder invloed zou staan
van de scholing. Een rechtvaardige inkomensverdeling zou volgens Tinbergen een
voor ieder individu gelijke welvaart inhouden, voor zover die althans wordt
bepaald door ekonomische faktoren. Deze norm betekent dan niet een voor ieder
gelijk inkomen, aangezien welvaart ook (op negatieve wijze) door inspanning en
spanning wordt beïnvloed. Spanning wordt veroorzaakt wanneer iemand gezien
zijn kapaciteiten en opleiding boven of onder zijn nivo moet werken.
Inkomensverschillen zouden de verschillen in inspanning en spanning moeten
kompenseren.
Met betrekking tot de rol van de inkomensoverdrachten onderscheidt Tinbergen
twee gevallen. In het ene geval kan aan de verdeling van de beroepsbevolking
over de verschillende opleidingskategorieën niets worden veranderd, in het
andere geval wel. De rechtvaardige inkomensverdeling zou nu in het eerste
geval niet via wijziging in de primaire inkomensverdeling tot stand moeten
worden gebracht, omdat deze verdeling volgens Tinbergen juist informatie moet
geven over de plaatsen waar schaarsheid aan bepaalde typen arbeidskrachten
bestaat. In dit geval moet belastingheffing korrigerend optreden opdat slechts
aan de geleverde spanning en inspanning recht wordt gedaan. In het tweede
geval zijn tengevolge van de aanpassing van opleiding aan de vraag de
inkomensverschillen vóór belastingheffing reeds flink genivelleerd. Er is geen
sprake meer van spanning - slechts inspanning geeft aanleiding tot (kleine)
beloningsverschillen. Hier zou belastingheffing bij het bereiken van een
optimale inkomensverdeling een duidelijk ondergeschikte rol spelen.
In tegenstelling tot wat in de welvaartstheorie gebruikelijk is, gaat
Tinbergen klaarblijkelijk ook in op de primaire inkomensverdeling. In de
makro-ekonomische analyse worden deze primaire inkomens direkt gerelateerd
geacht aan de totstandkoming van de nationale produktie, welke uiteindelijk
wordt bepaald door de wensen van ekonomische subjekten, die tot uitdrukking
worden gebracht in de bereidheid tot het betalen van een prijs.'" Het primaire
loon bijvoorbeeld is dan te beschouwen als een afgeleide van deze ptoduktie,
namelijk afgeleid van de opbrengst van arbeid. De produktiviteit van arbeid
(en ook kapitaal) is bepalend voor de vergoeding die er wordt verleend. Het

'" Zie de inleiding van dit hoofdstuk.

69



lijkt evenwel een schier onoplosbaar vraagstuk het precieze aandeel van iedere
produktiefaktor in de produktie vast te stellen. Eerder in dit hoofdstuk
(Inleiding) is dit produktiviteitsbegrip reeds aan de orde geweest. In de
negentiende-eeuwse, begin twintigste-eeuwse theorie werd de (primaire)
loonhoogte vooral verklaard uit de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Aanbod
van arbeid werd in overvloed aanwezig geacht, waardoor het loon tendeerde naar
het bestaansminimum. In een latere fase van de theorievorming werd meer
aandacht geschonken aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Kenmerkend voor de
produktiviteitsgedachte in deze periode, die in zekere zin tot op de dag van
vandaag voortduurt, is de marginale-produktiviteitstheorie
(grensproduktiviteitstheorie).71
In deze theorie is loon in zeker opzicht een afgeleide van de produktie. De
kern van deze theorie is dat werknemers worden betaald overeenkomstig de
marginale opbrengst van arbeid. Ook daarmee is vanzelfsprekend geen
definitieve oplossing voor de produktiviteitsvraag en de daaraan gekoppelde
beloníng gevonden, hetgeen onder meer blijkt uit de kritieken en aanvullingen
die in de loop van deze eeuw hieraan zijn gewijd. Met name wordt daarbij de
sterke nadruk genoemd in de oorspronkelijke theorie op de vraagzijde van de
arbeidsmarkt. In dit opzicht lijkt de aanpak van Tinbergen geschíkter, doordat
hij de grensproduktiviteitstheorie kombineert met een aanbodtheorie.72
Dergelijke aanvullingen en verfijningen van de oorspronkelijke marginale
produktiviteitstheorie hebben in de afgelopen decennia een meer komplete
theorie ontwikkeld. Daarin is meer ruimte geschapen voor bijvoorbeeld
aanbodfaktoren en wijzigingen in de technologie en kapitaalhoeveelheid. Dat
wil niet zeggen dat daarmee de vraag naar de mate van produktiviteit van de
produktiefaktoren definitief is opgelost.73 Dit blijkt onder andere ook uit de
relatief geringe aandacht voor de in belang toenemende produktiefaktor
overheid.
Tenslotte zouden we nog een kanttekening willen plaatsen bíj het begrip
verdeling naar prestatie en de prestatie zelf. "Vaak wordt er van uítgegaan",
aldus Wolfson (1981b:15), "dat aanvaarding van de markt als
kobrdinatiemechanisme ook aanvaarding moet inhouden van het zogenaamde

" Zie voor een beschrijving van deze theorie bijvoorbeeld De Galan ( 1981).

72 In feite legt Tinbergen een synthese tussen de grensproduktiviteitstheorie
en de Human Capital theorie. De arbeídsmarkt is verdeeld in deelmarkten,
waarbij de beloníng in iedere deelmarkt wordt bepaald door de relatieve
schaarste van de specifieke arbeid. Daarop is dan ook de konklusíe
gebaseerd dat inkomensnivellering kan worden bereikt door de vraag- en
aanbodverhouding per deelmarkt te nivelleren.

~~ Bovendien moet de ekonomische theorie voor een adequate verklaring van het
loonpeil, volgens De Galan ( 1981), worden aangevuld met institutionele of
machtstheorieën.
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kontributieve beginsel dat de tegenwaarde van de faktorinzet ook aan de
eigenaren van de produktiefaktoren behoort toe te vloeien. Dat is niet
noodzakelijk. .... Een optimale allokatie van de faktorinzet kan samengaan met
een solidaristische verdeling van de opbrengst, zo leert het gedrag binnen
kleine solidaristische samenlevingsverbanden, zoals het gezin, de kibboets of
het advokatenkollektief." En verder nog zegt Wolfson: "Tegen het kontributieve
beginsel als ethische norm pleit dat niet op voorhand duidelijk is waarom de
vruchten van samenwerking naar prestatie en niet naar behoefte zouden moeten
worden verdeeld. De initiële verdeling van inkomensverwervende
karakteristieken (kapitaal, talent) en ook de wijze waarop met talent
gewoekerd wordt, hangt mede af van omgevingsfaktoren die het individu "in de
schoot geworpen" krijgt of heeft gekregen, en dan wordt het moeilijk van een
eigen inbreng te spreken".
Ook de prestatie zelf kan worden genuanceerd. Immers, het welvaartsnivo zoals
wij dit nu kennen en zoals dat in eerste instantie tot uitdrukking komt in de
primaire inkomens, is het resultaat van jarenlange
arbeidsproduktiviteitsstijgingen waaraan vele mensen en vele generaties vóór
ons een bijdrage hebben geleverd. De band tussen de huidige verdiende ínkomens
enerzijds en de individuele arbeidsprestatie anderzijds, wordt met andere
woorden steeds losser. Anders gezegd, er is steeds minder sprake van
persoonlijk verdiende inkomens. In dit verband lijkt een koppeling van de
primaire inkomensverdeling aan de direkt bij het produktieproces betrokkenen
steeds minder voor de hand te liggen. Daarmee lijkt eveneens een toenemende
rol voor de overheid weggelegd, niet zozeer als verdeler van
overdrachtsinkomen, maar als verdeler van primaire inkomen aan niet direkt bij
het produktieproces betrokkenen. Deze overweging zal een belangrijke basis
voor de komende hoofdstukken vormen, aangezien deze vooral ook een andere
visie op de sociale zekerheid en de financiering daarvan betekent.

11.8. KOLLEKTIEVE GOEDERENTHEORIE

De (h)erkenning van het bestaan van externe effekten is de grondslag geweest
voor de welvaartstheorie (II.4). Het is evenwel opvallend dat de theorie van
de kollektieve goederen zich min of ineer los van het externe-effektenvraagstuk
heeft ontwikkeld. Het wezen van een zuiver kollektief goed is immers vooral
gelegen in het begrip non-exklusiviteit, hetgeen een kwestie is van
aanwezigheid van positieve danwel negatieve externe effekten. Bij een
dergelijk goed kan de producent niemand van medekonsumptie uitsluiten, terwijl
de konsument dat voor zichzelf ook niet kan. Defensíe en wetgeving zijn
klassieke voorbeelden van zo'n kollektief goed, omdat er naast de
onmogelijkheid van uitsluiting ook nog sprake is van non-rivaliteit: de
aanspraken van de een gaan niet ten koste van die van een ander. Het aantal
konsumenten dat van een dergelijke voorziening gebruik maakt zonder extra
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kosten van bedrijfsekonomische of maatschappelijke aard, is onbegrensd. Met
andere woorden: de grenskosten als uitdrukking van de alternatieve kosten zijn
nihil (evenals de optimale prijs). De totale vraag naar een zuiver kollektief
goed is een optelling van het aantal konsumenten en niet zoals gebruíkelijk
van het aantal goederen (Hartog, 1979:264). Zo'n voorziening wordt vaak
kollektief gefinancierd.
Zuiver kollektieve goederen als de boven genoemde komen in de praktijk maar
weinig voor. Vaak valt het met de onmogelijkheid van uitsluiting wel mee. In
ieder geval is uitsluiting, betoogt Wolfson (1981b:9), maatschappelijk
inefficiënt in gevallen waarin de grenskosten van produktie of konsumptie
verwaarloosbaar zijn. Hij noemt daarbij de weersverwachting als voorbeeld
waarbij uitsluiting in principe mogelijk is (auteursrecht), maar niet
doelmatig. Het probleem in een dergelijk geval is de onmogelijkheid om van de
mensen die er van profiteren een prijs te vragen om de kosten te dekken. Het
veronderstelde eigenbelang van individuen werkt in zo'n geval het verbergen
van feitelijke voorkeuren in de hand en leidt tot liftersgedrag, waarbij
enerzijds wordt geprobeerd te profiteren van kollektieve baten, anderzíjds
wordt getracht zich te onttrekken aan kollektieve lasten. Dergelijk gedrag kan
er zelfs toe leiden dat mensen of groepen van mensen de gevangene kunnen zijn
van elkaars gedrag, doordat een gemeenschappelijk belang uiteindelijk niet tot
stand komt vanwege de door ieder gehanteerde direkte eigenbelangstrategie. Dit
verschijnsel is het meest bekend onder de benaming gevangenendilemma.
Liftersgedrag en gevangenendilemma vertonen slechts één kant van de
kollektieve-goederentheorie met hun eenzijdige opvatting van eigenbelang als
overheersend gedragsmotief. Belasting wordt hier opgevat als een prijs voor
een (via de overheid verkregen) kollektief goed. Er is dan duidelijk sprake
van ekonomische ruil. Belasting kan volgens Van de Braak (1981) ook worden
gezien als een gift of offer in het kader van maatschappelijke solidariteit.
Er is dan sprake van sociale ruil tussen groepen op basis van motieven die
niet direkt eigenbelang zijn te noemen. Hoewel de samenhang tussen herkomst en
bestemming van de gift voor de "schenker" belangrijk blijft, kan in dit licht
het overheidsgebeuren wel worden gezien als een samenstel van eenzijdige
overdrachten: negatieve overdrachten in de vorm van belastingafdrachten,
positieve in de vorm van uitkeringen en (kollektieve) goederen. Eerder (II.7)
is gekonstateerd dat belastingafdrachten in dit kader zouden moeten bestaan
uit draagkracht- en buitenkansheffingen.
Soms kunnen er zich problemen voordoen bij het bepalen van de prijs(hoogte).
Illustratief is de situatie waarin weliswaar uitsluiting mogelijk is maar
waarin tevens sprake is van ondeelbaarheden in de kapaciteit. In zo'n geval
wordt bij het streven naar maximale winst doorgaans niet het minimale
gemiddelde kostennivo bereíkt, waarbij immers sprake ís van optimale
efficiency. Oorzaak hiervan is een op de piek afgestemde kapaciteit, zodat in
de daltijden sprake is van verminderde rivaliteit (spoorwegen, nutsbedrijven).
Van een dergelijke situatie zegt Hartog (1973:78 e.v.) dat prijszetting op
basis van de relatief lage marginale kosten (grenskosten) weliswaar efficiënt
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is, maar tevens verliesgevend. (Er worden geen mogelijkheden verondersteld tot
prijsdifferentiatie). Prijszetting op basis van de minimale gemiddelde kosten
leidt tot een diskrepantie tussen aangeboden en gevraagde hoeveelheid en
tevens tot een lager gebruik dan efficiënt zou kunnen worden genoemd.
In het geschetste voorbeeld kan de overheid aanleiding zien de financiering
over te nemen, een prijs te heffen op basis van bijvoorbeeld de grenskosten en
het verlies uit belastingen te kompenseren. De overheid kan dit doen, maar
hoeft het niet. Er is immers geen sprake van zuiver kollektieve goederen,
waarvoor geen prijsvorming mogelijk is. In ons voorbeeld zal de overheid tot
(gedeeltelijk) kollektieve bekostiging overgaan, wanneer ze mogelijkheden ziet
tot maatschappelijke efficíency. Er is dan sprake van positieve externe
effekten. Verdere motieven voor de overheid ter financiering van dit soort
"quasi-kollektieve" goederen uit belastingen zijn volgens Goedhart (1981:52)
het naar kollektief oordeel onderschatten van het eigen belang door individuen
(merit-good-motief), extreem hoge maatschappelijke kosten zoals
kongestiekosten, waarmee soms zuiver marktgewijze voorzieningsmethoden gepaard
kunnen gaan en tenslotte tijdelijke knelpunten bij het tot stand brengen van
marktgewijze voorzieningen. Waar alleen kosten-overwegingen in de weg staan
aan een zuiver marktgewijze voorzieningsmethode kunnen volgens Goedhart het
beste gebruikersbijdragen worden gehanteerd ter voorziening in de kosten. Een
dergelijke profijtheffing wijkt niet veel af van de authentieke prijsheffing.
Door Goedhart (1977) wordt nog een vijfde motief genoemd voor een quasi-
kollektieve voorzieningswijze, te weten herverdeling van inkomen. De met een
dergelijke voorzieningswijze gepaard gaande algemene prijssubsidies halen
volgens Goedhart, op een onverantwoorde wijze allokatieve en distributieve
aspekten van kollektieve goederenvoorziening door elkaar. Met name de
zogenaamde objektgebonden subsidies hebben als principieel bezwaar dat wordt
ingegrepen in het beslissingspatroon van de betrokkenen waarbij het bovendien
de vraag is of dit soort subsidies in de praktijk wel herverdelend werkt (SCP,
1980 , Deleeck, 1980). De vooral in het kader van de sociale zekerheid
verleende subjekt-subsidies lijken daarom vanuit herverdelingsoogpunt de
voorkeur te genieten.
De echt-kollektieve goederen als justitie en defensie maken in kwantitatief
opzicht een kleine minderheid uit in het totale kollektieve-sektorpakket. De
in wezen individuele, doch om allerlei redenen quasi-kollektief verstrekte
goederen, vormen verreweg de meerderheid. Enerzijds kan daarbij objektgebonden
subsidiëring plaatsvinden in de vorm van prijsverlagende subsidies of
verschaffing beneden de kostprijs door de overheid zelf. Anderzijds bestaat er
de mogelijkheid van subjekt-gebonden subsidiëríng, hetgeen veel voorkomt in
het kader van de sociale zekerheid. Bij al dit soort quasi-kollektieve
voorzieningen blijft evenwel het keuzeprobleem aan de orde welke
voorzieningenmethode er in welke mate wordt verkozen. Met betrekking tot de
sociale zekerheid staat het een en ander centraal in hoofdstuk III.
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III. Financieringsstruktuur: van premie- tot
produktieheffing

II1.1. INLEIDING

In hoofdstuk III staat de financieringsstruktuur van de sociale zekerheid
centraal. Allereerst zal, ook ter inleiding van hoofdstuk IV, worden ingegaan
op de ontwikkeling en hedendaagse struktuur van de sociale zekerheid. Bij deze
analyse zal onder meer een internationale vergelijking worden gemaakt, nader
worden ingegaan op de mikro-, meso- en makro-ekonomische konsekwenties van
sociale zekerheid en aandacht worden geschonken aan de kategorale en personele
inkomensverdeling en bedrijfstakkenstruktuur. In III.S is de vraag aan de orde
naar eventuele (makro)-ekonomische verschillen tussen omslag- en
kapitaaldekkingsstelsel, waarna in III.6 met behulp van de kollektieve
goederentheorie de aard van het goed sociale zekerheid zal worden ingeschat.
Ook de prijs- en welvaartstheoríe komen daar ter sprake. Dezelfde
vraagstelling staat centraal in III.7, maar dan meer vanuit de publieke
heffingentheorie. In III.B worden vervolgens enkele specifieke
belastingtheorieën besproken, waarbij een produktieheffing wordt
geïntroduceerd. Deze produktieheffing wordt in het verdere verloop
uitgewerkt, waarbij uiteindelijk de voorkeur wordt gegeven aan een heffing
over de toegevoegde waarde direkt bij de bedrijven. In een laatste paragraaf
wordt ingegaan op de vereenvoudigingen die een dergelijke heffing biedt in
vergelijking met het huidige premie- en belastingstelsel.

111.2. ONTWIKKELING

In de afgelopen decennia is het aandeel van de sociale zekerheidsuitgaven in
het nationaal inkomen toegenomen van cirka 10; ín 1960 tot ruim 30;ó in 1985.~"
In en rond de zestiger jaren is het stelsel van sociale zekerheidsregelingen
voor het grootste gedeelte opgebouwd. In deze periode kwamen tot stand de WW
(1952), AOW (1957), AWW (1959), AKW (1963), KKZ (1963), KWL (1963), ABW
(1965), WWV (1966), ZFW (1966), WAO (1967), AWBZ (1968) en AAW (1976). Een
ruime ekonomische groei maakte dit mogelijk. Zo konkludeert le Blanc (1982) in
zijn onderzoek naar de besluitvorming over invoering van wat hij noemt de
oudere sociale zekerheidsregelingen (AOW, AWW, Kinderbijslagregelíngen), dat
...."bij de invoering van de oudere regelingen weinig aandacht is besteed aan
de hoogte en de verdeling van lasten. Uitgangspunt daarbij was een

~" De Financiële Nota Sociale Zekerheid 1986 raamt de totale uitgaven in het
kader van de sociale zekerheid op 107 mld. in 1985.(excl. pensioenen)
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gelegitimeerde afwenteling van loontrekkenden op ondernemingen, van
ondernemingen via de prijs op konsumenten". Verder ...."dat rond de invoering
van de meeste jongere regelingen (ABW, ZFW, WWV, AWBZ) nog minder dan bij de
oudere regelingen aandacht is besteed aan uitgavenramingen. Ook in de adviezen
van de Socíaal-Economische Raad is nauwelijks of geen aandacht aan financiële
aspekten besteed" (....). "Voor de AAW, die als 'nakomertje' mag worden
beschouwd, geldt het vorenstaande niet. De AAW werd voorbereid en ingevoerd in
een ander ekonomisch tijdsgewricht. Ramingen van beroep en
uitgavenontwikkelïng hebben een belangrijke rol gespeeld. De feitelijke
ontwikkelíng is zelfs achtergebleven bij de verwachting". Le Blanc konkludeert
tenslotte, dat de uitgavenontwikkeling weliswaar mede is veroorzaakt door
nominale ontwikkelingen (vooral het streven en tenslotte bereiken van de
netto-nettokoppeling eind zestiger en begin zeventiger jaren), maar dat toch
de volume-ontwikkeling dominant is geweest. Op de ontwikkelíng en
achtergronden van deze volume-ontwikkeling zijn we in hoofdstuk I reeds
ingegaan. Opvallend in dít verband is, dat de feitelijke afbouw van de sociale
zekerheidsregelingen met de invoering van de AAW midden jaren zeventig~s
samenviel met zowel de stagnerende werkgelegenheidsontwikkeling alswel met de
definitieve 'doorbraak' van het proces naar ekonomische zelfstandigheid.

111.3. STRUKTUUR

Het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid is opgebouwd uit geheel van
overheidswege gefinancierde sociale voorzieningen (ABW, RWW, WWV) en sociale
verzekeringen: volksverzekeringen (AOW, AWW, AKW, AAW, AWBZ) en
werknemersverzekeringen (WW, WAO, ZW, ZFW).76 In het eerste hoofdstuk
konstateerden we reeds dat volksverzekeríngen in sterke mate op het
solidariteitskarakter zijn gebaseerd en steeds minder arbeidsgebonden zijn te
noemen. Zij fungeren als basisvoorzieningen voor iedereen bij inkomensderving
door ouderdom, weduwschap of arbeidsongeschiktheid. Tevens voorzien zij in
een behoefte bij bijzondere kosten vanwege zíekte of het opvoeden van
kinderen. Werknemersverzekeringen zijn nauwer met het arbeidsproces verbonden.

75 Daarna is het beleid immers vooral gericht op het verwijderen van
'weeffouten' en herstruktureringen, zoals de integratie van de
kinderbijslagregelingen begin jaren tachtig, waarmee onder andere een eind
werd gemaakt aan het onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen.

76 De werknemersverzekeringen zijn niet van toepassing op ambtenaren. De
ambtenarenregelingen worden overwegend niet uit premíes maar uit de
rijksbegroting betaald, waarbij de overheid zelf het risiko draagt. Dit
laatste is de reden waarom dit soort regelingen niet tot de sociale
verzekeringen worden gerekend.
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Zij voorzien in inkomensgerelateerde uítkeringen, met onder- er. bovengrenzen,
bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ziekte. Overigens gaat ook bij
inkomensgerelateerde uitkeringen het meeste geld uit, zoals Tabel III.1 laat
zien, naar het leggen van een minimumbodem. Van het totale uitkeringsbedrag
voor WAO, WW en WWV in 1983 ter grootte van 23.6 mld. is slechts 6.9 mld.
gemoeid met het uitkeringsdeel dat boven het minimum uitgaat.

Tabel III.1 Verdelíng uitkeringsbedragen over minima en boven-minima in de
WAO, WW en WWV in 1983.
--------------------------------------------------------------

totaal w.v. aan w.v. aan verdeling bovenminima
uitkeringen minima bovenminima ---------------------

minimum bovenminima-
gedeelte le gedeelte

--------------------------------------------------------------
WAO 13.618 2.282 11.336 7.268 4.068
WW 3.796 1.007 2.787 1.715 1.072
WWV 6.220 850 5.370 3.595 1.775

-------------------------------------------------------
Totaal 23.634 4.139 19.493 12.578 6.915

Bron: Financiële nota sociale zekerheid 1984

De werknemersverzekeringen omvatten tenslotte ook een verplichte
ziekenfondsverzekeríng voor werknemers met een inkomen onder een beperkte
loongrens. Tabel III.2 toont voor een drietal jaren de verdeling van de totale
uitgaven voor de sociale zekerheid naar een aantal kategoriëen voor een zestal
EG-landen waaronder Nederland. Wat opvalt is de stijging in het aandeel van de
werkloosheidsuitgaven in alle landen. Specífiek voor Nederland is het sterk
oplopende aandeel van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, waarin evenwel ook
een forse werkloosheidskomponent besloten zit.~~ Dit oplopende werkloosheids-
en arbeidsongeschiktheidsaandeel is in Nederland ten koste gegaan van het
aandeel ouderdoms- en kinderbijslagvergoedingen. Gelet op de relatief sterke
Nederlandse groei in de sociale zekerheid (Tabel III.4) betekent dit niet een
achterblijven van laatstgenoemde regelingen, maar een vooroplopen van met name
de arbeidsongeschiktheidsregelíngen.

~~ De problematiek van stijgende arbeidsongeschiktheidslasten en de hoogte van
de werkloosheidskomponent staat centraal in het proefschrift van v.d.
Bosch en Petersen (1983).
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Tabel III.2. Uitgaven sociale zekerheid in internationaal perspektief.

-----------------------------------------------------------------------------
~ Duitsland ~ Frankrijk ~ Nederland

---------------------------~----------------~----------------~---------------
~ tot.uitg.soc.zekerh. ~ 70 77 83 ~ 70 77 83 ~ 70 77 83
---------------------------~----------------~----------------~---------------
Ouderdom~wed.en wezen uitk.~ 45.5 43.9 43.5 ~ 40.3 43.0 40.8 ~ 40.6 35.4 31.5
Ziektederving~-kosten uitk.~ 27.7 29.2 27.0 ~ 24.8 26.7 24.9 ~ 29.7 29.5 25.6
Invaliditeit~Beroepsz.~ ~ ~ ~

ongevallen uitk. ~ 12.6 11.6 11.4 ~ 7.2 9.5 8.6 ~ 11.8 18.7 18.5
Werkloosheidsuitk. ~ 0.5 2.5 7.1 ~ 1.1 4.5 9.8 ~ 3.5 6.2 12.7
Gezinsuitk. i 9.8 9.b 7.4 ~ 19.5 14.2 11.3 ~ 14.0 9.8 8.4
Diversen ~ 3.9 3.2 3.7 ~ 7.2 2.2 4.6 ~ 0.3 0.2 3.3
--------------------------- ---------------- ----------------~---------------
---------------------------~----------------~----------------~---------------

~ Belgie ~ Engeland ~ Denemarken
---------------------------~----------------~----------------~---------------
~ tot.uitg.soc.zekerh. ~ 70 77 83 ~ 70 77 83 ~ 70 77 83
---------------------------~----------------~----------------~---------------
Ouderdom~wed.en wezen uitk.~ 37.8 37.4 39.1 ~ 46.8 46.7 42.4 ~ 36.3 31.6 34.7
Ziektederving~-kosten uitk.~ 22.3 25.3 21.9 ~ 26.6 26.4 20.3 ~ 28.8 29.2 23.5
Invaliditeit~Beroepsz.~ ~ ~ ~
ongevallen uitk. ~ 10.5 11.0 11.4 ~ 9.4 9.8 9.7 ~ 14.2 11.0 8.5

Werkloosheidsuitk. ~ 4.3 8.1 14.2 ~ 4.3 5.4 10.1 ~ 3.1 12.6 13.7
Gezinsuitk. ~ 19.1 14.0 10.4 ~ 10.9 10.5 12.0 ~ 16.4 10.5 10:4
Diversen ~ 6.0 4.3 3.0 ~ 2.3 2.9 5.5 ~ 1.4 5.1 9.1
---------------------------~----------------~----------------~---------------

Bron: Eurostat~Financiële Nota Sociale Zekerheid

De belangrijkste financieringsbron van sociale zekerheid is ook in
internationaal verband, zoals blijkt uit Tabel III.3, de premieheffing over
het (individuele) looninkomen.~a Alleen in Denemarken vindt financiering
voornamelijk plaats uit de algemene middelen.79 In Nederland wordt overwegend
een uniform premiepercentage geheven. Slechts de Ziektewet en de
Wachtgeldverzekering (het aan de bedrijfstak toegemeten werkloosheidsrisiko
voor de eerste maand(en)) kennen een premiepercentage dat per bedrijfstak is
gedifferentieerd. Zowel bij de volksverzekeringen (met de voor ieder gelijke
basisuitkeringen) als bij de werknemersverzekeringen (uitkering afhankelijk
van het loonnivo met uitzondering van de ziekenfondsverzekering) worden de
premies geheven tot aan een (premie-inkomens)grens (bijlage 3).
Naast het overheidsaandeel in de financiering van de sociale zekerheid in de
vorm van een bijdrage in de sociale fondsen en een rechtstreeks aandeel in de
sociale voorzieningen, blijkt uit Tabel III.3 dat de overige middelen door
werkgevers en werknemers worden bijeengebracht. In vergelijking met andere
landen is het Nederlands werknemersaandeel vrij hoog. In verschillende landen
is in de jaren zeventig het overheidsaandeel toegenomen, in Nederland (en ook
Belgie) relatief veel. Verder is er een duidelijke trend waar te nemen van

~~ Een beschrijving en bespreking van de internationale financieringsstruktuur
is onder meer te vinden in ILO (1984).

~~ Andere landen waarin financiering .voornamelijk uit de algemene middelen
geschíedt zijn Ierland en Zweden.
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werkgevers- naar werknemersbijdragen (Duitsland, Frankrijk, Nederland,
Denemarken) en van werkgevers- naar overheídsbijdragen (België, Engeland).
Uit Figuur III.1, waarin de overheidsbijdragen zijn weergegeven als percentage
van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen, blijkt vanaf de jaren '80
een ontwikkeling aan de gang te zijn waarbij de overheid haar fors stijgende
lasten in het kader van de bijstands- en werkloosheidsvoorzieningen
kompenseert met een verminderd aandeel in de sociale fondsen.

Tabel III.3. Bijdragen sociale zekerheid in internationaal perspektíef.

------------------------------------------------------------------------------
~ Duitsland ~ Frankrijk ~ Nederland

---------------------------- ---------------- ~----------------~---------------
i tot.ink.soc.zekerh. ~ 70 77 83 ~ 70 77 83 ~ 70 77 83
---------------------------- --------------- ---------------- ~- ~---------------
Bijdrage werkgever ~ 47.1 44.5 40.2 ~ 59.2 57.9 52.8 ~ 43.3 39.2 32.0
Bijdrage werknemer~gezinnen ~ 24.2 24.6 29.6 ~ 19.0 21.0 23.6 ~ 35.8 32.5 36.3
Bijdrage overheid ~ 23.7 26.8 26.8 ~ 18.6 17.7 20.5 ~ 12.5 18.4 18.4
Andere inkomsten ~ 5.0 4.1 3.4 ~ 3.2 3.4 3.1 ~ 8.4 9.9 13.3
---------------------------- --------------- ------------------------------ - ~-
----------------------------~----------------~----------------~---------------

~ Belgie ~ Engeland ~ Denemarken
----------------------------~----------------~----------------~---------------
ió tot.ink.soc.zekerh. ~ 70 77 83 ~ 70 77 83 ~ 70 77 83
---------------------------- --------------- ------------------------ - ~-------Bijdrage werkgever ~ 46.8 41.7 39.2 ~ 33.5 35.2 31.8 ~ 11.2 11.3 9.8
Bijdrage werknemer~gezínnen ~ 21.1 18.6 16.8 ~ 18.0 15.6 15.9 ~ 6.4 1.8 3.6
Bijdrage overheid ~ 25.4 33.8 39.8 ~ 38.5 40.7 43.4 ~ 79.6 83.8 81.9
Andere inkomsten ~ 6.6 5.9 4.2 ~ 10.0 8.4 8.9 ~ 2.8 3.6 4.7
----------------------------~----------------~----------------~---------------

Bron: Eurostat~Financiële Nota Sociale Zekerheid
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Figuur III.1. Overheidsbijdragen om niet in de financiering van de sociale
zekerheid in procenten van het nationaal ínkomen (netto
marktprijzen).
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111.4. DRUK

111.4.1. Makro

De druk van de sociale zekerheidsuitgaven als percentage van het Bruto
Binnenlands Produkt is in Nederland meer toegenomen dan in de andere EG-landen
(Tabel III.4). In dezelfde tijd - maar niet blijkend uit de tabel - stegen in
Nederland ook de overige uitgaven van de overheid. Dit kwam vooral op het
konto van de overdrachten anders dan in het kader van de sociale zekerheid
(huursubsidies, premies koopwoningen, studiebeurzen, etc.). De eigenlijke
overheidsbestedingen groeiden per saldo nauwelijks. Uit Tabel I.8 bleek de
kategoriale drukstijging van de groeiende kollektieve sektor voor een groot
deel bij de overige inkomens van aktíeven terecht te zijn gekomen. Uit
dezelfde tabel bleek er tevens vanaf het begin van de jaren tachtig een
kentering op te treden. De overheidssektor exklusief de overdrachtsinkomens
aan niet-aktieven deed immers een stapje terug ten gunste van de overige
inkomens aktieven.
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Tabel III.4. Sociale zekerheidsuitgaven als ~ van het bruto binnenlands
produkt in internationaal perspektief.

~-------------------------------------------------~
~ ~ 1970 ~ 1975 ~ 1980 ~ 1983 ~
~-------------~--------~--------~--------~--------~
~ Duitsland ~ 21.5 ~ 29.8 ~ 28.5 ~ 28.9 ~
~ Frankrijk ~ 19.2 ~ 22.9 ~ 25.9 ~ 28.8 ~
~ Nederland ~ 20.8 ~ 28.1 ~ 30.4 ~ 34.0 ~
~ Belgie ~ 18.7 ~ 24.2 ~ 28.1 ~ 31.9 ~
~ Engeland ~ 15.9 ~ 19.4 ~ 21.4 ~ 23.7 ~
~ Denemarken ~ 19.6 ~ 25.8 ~ 28.7 ~ 30.2 ~
I-------------------------------------------------~

Bron: Financiële Nota Sociale Zekerheid 1986

Opmerking: Voor de diverse landen is er sprake van definitieverschillen en
verschillen in institutionele faktoren. Zo valt bijvoorbeeld de
gezondheidszorg in Engeland, die daar in verregaande mate is
genationaliseerd, grotendeels onder de overheidsbestedingen,
terwijl de overheidsfinanciering van de gezondheidszorg bij ons
voornamelijk overdrachtsuitgaven zijn in het kader van de sociale
zekerheid. Desondanks geeft Tabel III.4 een redelijke vergelijking
van de ontwikkeling en groei in de tijd.

Blíjkens Tabel III.4 was voor Nederland in 1983 de druk van de sociale
zekerheid, in termen van de uitgaven als percentage van het bruto binnenlands
produkt, 34X. In termen van het netto nationaal inkomen was dit percentage
31.Sro.~" Vaak wordt de druk van de sociale zekerheid ook anders geformuleerd,
namelijk als de totaal betaalde premies in percentage van het netto nationaal
inkomen. Daarmee wordt veeleer een link gelegd met de financierings- in plaats
van de uitgavenkant van de sociale zekerheid. De financiering via belastingen
en andere inkomsten (in 1983 31.7~ volgens Tabel III.3) wordt dan evenwel niet
meegenomen. De aldus berekende druk was in 1983 officieel 24.7oo.e3
Gekorrigeerd voor dubbeltellingen was de druk 21.1~.~Z

111.4.2. Meso

Het jaarlijks op te brengen premiebedrag drukt verschillend op de diverse
bedrijfstakken. Zoals uit kolom 3 van Tabel III.B blijkt, varieerde in 1975 de
premiedruk op de toegevoegde waarde van de bedrijfstak, van 5.5~ (landbouw)

~" Fin. Nota Sociale Zekerheid 1984, blz. 8.

" Fin. Nota Sociale Zekerheid 1986, blz. 11.

t2 In de in de vorige noot genoemde nota (blz. 10) wordt aangegeven hoe in het
verleden bij de gebruikelijke drukbepaling, heffingen worden meegenomen
over sekundair gevormd inkomen (premie-inhouding op uitkeringen), welke
reeds van invloed zijn geweest op de vaststelling van de hoogte van de
primaire heffingen.
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tot 39.6X (overheid). Deze verschillen worden overwegend door de volgende
faktoren bepaald (zie ook I.1.3.3):
- De premies voor de wachtgeldverzekering en de ziektewet zijn niet uniform
zoals alle andere premies, maar worden per bedrijfstak vastgesteld aan de
hand van het aantal uitkeringen in die bedrijfstak."

- Bedrijfstakken verschillen qua gebruiksintensiteit van de faktor arbeid.
Een maat hiervoor is de arbeidsinkomensquote zoals die bijvoorbeeld is
weergegeven in kolom 3 van Tabel III.B. De arbeidsinkomensquote geeft het
aandeel weer dat de loonsom exklusief sociale premies uitmaakt van de bruto
toegevoegde waarde tegen marktprijzen. In de huidige struktuur van de
sociale zekerheid zou hier het percentage premiedruk (kolom 6) bij moeten
worden opgeteld. De kapitaalsinkomensquote is dan, afgezien van de BTW, het
komplement van dit percentage tot honderd percent.

- Bedrijfstakken met een overwegend hoge loonstruktuur betalen door de ínvloed
van premiegrenzen verhoudingsgewijs minder premies dan bedrijven met een
lage loonstruktuuz.

- De pensioenregelingen verschillen van bedrijfstak tot bedrijfstak.
- De verhouding werknemers~zelfstandigen ligt bij iedere bedrijfstak anders.

In III.9.5 zullen we aan de hand van cijfermateriaal het gewicht van elk van
bovengenoemde punten proberen te traceren. Verder zullen daar de produktie- en
werkgelegenheidseffekten van alternatieve financieringsstrukturen worden
geschat. Over dit soort effekten kan op basis van de voorgaande paragrafen
reeds het volgende worden gezegd. Gelet op de internationaal niet fundamenteel
verschillende financieringsstrukturen voor de sociale zekerheid, zullen de
verschillen in premiedruk tussen de bedrijfstakken in de meeste landen een
zekere parallelliteit vertonen. De konkurrentiekracht van met name Nederland
wordt dan vooral (negatief) beïnvloed door het hoge nivo van de totale sociale
zekerheidslasten. Pas in tweede instantie zal dan de verdeling van deze
(hoge) lasten een rol spelen.

111.4.3. Mikro

~~ Wanneer alle premies gedifferentieerd zouden worden geheven zouden de
premielasten per bedrijfstak nog meer verschillen. Zo wijst Douben (1983)
er bijvoorbeeld op, dat in de periode 1969 t~m 1975 de bedrijfstak Banken
en Verzekeringswezen 2,2 mrd. minder aan WAO-premies zou hebben hoeven
afdragen wanneer er sprake was geweest van bedrijfstakdifferentiatie. De
bedrijfstak Bouwnijverheid zou het daarentegen 1,5 mrd. hebben gekost. Bij
de andere bedrijfstakken waren de verschillen minder geprononceerd. Douben
verbindt daaraan overigens de konklusie dat de beheersing van de sociale
lasten op het nivo van onderneming en bedrijfstak op die manier gemakkelijk
wordt ontmoedigd.
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Drukverschillen komen níet alleen op bedrijfstaks-, maar oek op bedrijfsnivo
tot uiting en wel in versterkte mate. In een door pouben en Gomez de Mesquita
gehouden enquéte onder een zestigtal bedrijven (1980) blijkt het bedrijf inet
de meeste premielasten 17 maal zoveel te betalen als het bedrijf inet de minste
sociale lastendruk. " Daarbij is de gezamelijke druk van de beide van het
bruto loon van de werknemer in te houden heffingen (loonbelasting en
werknemerspremie) opmerkelijk konstant. Progressieve loonbelasting en
degressieve premieheffing blijken elkaar redelijk in evenwicht te houden. Dit
geldt zeker, indien naast het werknemersaandeel ook rekening wordt gehouden
met de (degressieve) werkgeversbijdrage in de sociale lasten. Voor de beide
"werkgevers"heffingen, vennootschapsbelasting en de werkgeversbijdrage, geldt
een dergelijk evenwicht bepaald niet. Deze heffingen werken veel minder
kompenserend ten opzichte van elkaar.
Het beschreven evenwicht tussen premieheffing en loonbelasting, betaald door
werknemers, stellen ook Van Herwaarden en De Kam (1981) vast.~s In Tabel III.S
is voor 1977 het geaggregeerd heffingenbedrag genomen als percentage van het
geaggregeerd bruto inkomen, dat verder onderverdeeld is naar inkomensdecíelen.
In de eerste drie decielen bevinden zich overwegend jongeren en bejaarden. Het
volwassen minimumloon valt in het vierde deciel.

Tabel III.S Druk van publieke heffingen, 1977.

-----------------------------------------------------------------------------
decielen bruto inkomen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tot.

Loon-~inkomstenbel. (~) 2.4 6.7 9.2 12.4 13.0 13.8 14.8 16.6 18.8 30.0 18.3
Premie volksverz. (~) 3.7 4.9 6.1 10.0 10.7-11.1 11.4 11.4 10.5 7.3 9.4
Premie werkn.verz. (;ó) 3.3 2.3 3.6 5.7 6.6 7.2 6.2 5.9 6.0 4.6 5.5
-----------------------------------------------------------------------------
Totale druk (k) 9.4 13.9 18.9 28.1 30.2 32.0 32.3 33.9 35.3 41.8 33.2

Bron: Van Herwaarden, De Kam (1981:50)

In het vierde tot en met het negende deciel blijkt het drukverloop nagenoeg
stabiel te zijn. Bij de premies gaat het dan uitsluitend om het aandeel van
werknemers en gezinnen. Deze premiedruk op het persoonlijk inkomen is
aanzienlijk lager dan de makrodruk, die in III.4.1 werd genoemd. Daarin zijn
ímmers ook de werkgeverspremies opgenomen.

" Dit grote verschil komt mede doordat Douben en Gomez de Mesquita slechts de
wettelijk voorgeschreven sociale lasten ( dus exklusief pensioenpremies) bij
deze konklusie betrekken.

t5 Naast de afnemende kausaliteitsband (I.1.3.2) is dit vaak een reden te
pleiten voor een integratie van premieheffing en inkomstenbelasting. Zie
bijvoorbeeld Stevens (1984) en De Kam, V. Herwaarden (1985).
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Uit Tabel III.6 blijkt dat de premiedruk op het persoonlijk inkomen vooral in
de periode 1965-1975 is opgelopen. Nadien is er sprake van stabilisatie tot de
jaren '80, waarin de premiedruk op het persoonlijk inkomen weer snel oploopt,
vooral van 1982 op 1983. Debet aan deze ontwikkeling is met name een
verschuiving van werkgevers- naar werknemerspremies. Verder blijkt de druk op
het primaire inkomen relatief sterker te zijn toegenomen, hetgeen samenhangt
met de uitdijende overgedragen inkomens en de relatief lage premiedruk die
daarop rust. Laatstgenoemde premiedruk loopt vanaf de jaren tachtig evenwel
snel op vanwege de invoering van de vereveningsbijdrage. In 1984 vindt er een
kentering plaats. De totale premiedruk neemt af en dus ook de druk op het
persoonlijk inkomen. De druk op de overgedragen inkomens blijft stijgen,
doordat steeds meer inkomens premieplichtig worden.
De premiedrukpercentages van Tabel III.S en Tabel III.6 korresponderen niet
geheel met elkaar vanwege de verschillende inkomensbegrippen die worden
gehanteerd.o~ Verder zijn de gegevens in Tabel III.S gebaseerd op de oude
índeling van de Nationale Rekeningen, die in latere jaren, vanaf 1977, is
gewijzigd. Het drukpercentage voor 1977 is in Tabel III.6 op basis van de
nieuwe indeling opgenomen.

Tabel III.6 Ontwikkeling van de premiedruk van de sociale zekerheid in ~.
~-------------------------------------------------------------------------~
~ 1965 1970 1975 1977 1980 1981 1982 1983 1984 ~
~-------------------------------------------------------------------------~
~Premiedruk op het pers. in- ~
~ komen exkl. toerekeningen 10.3 11.8 14.3 13.5 13.9 14.6 15.4 17.8 17.2 ~
~w.v. ~
~ op primair inkomen 11.9 13.7 17.6 16.3 17.0 18.0 18.8 21.9 20.9 ~
~ op overgedragen inkomen 2.8 5.1 6.7 6.8 7.2 7.9 8.7 10.2 10.4 ~
~-------------------------------------------------------------------------~

Bron: CBS, Sociale verzekering, pensioenverzekering, levensverzekering.

Tabel III.S geeft geen volledig beeld van de herverdelingseffekten van de
sociale zekerheid. Daarvoor moet immers ook de prestatiekant in ogenschouw
worden genomen. Er is evenwel maar weinig bekend over de batenverdeling in
relatie met de lastenverdeling door de overheid. Hiervan getuigt onder meer de
diskussie nsar aanleiding van onderzoekingen op dit terrein van het Sociaal en
Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau, 1981 ; Van 't Eind, De
Kam, 1983 ; Ruiter, 1984). Over de netto herverdelingseffekten van de sociale

~6 Het door Van Herwaarden en De Kam gehanteerde bruto-inkomen is, anders dan
in de Nationale Rekeningen, eksklusief werkgeverslasten sociale
verzekeringen en pensioenen. Het door het CBS in zijn SPL gehanteerde
persoonlijk inkomen eksklusief toerekeningen, betreft een korrektie van de
Nationale Rekeningen voor wat betreft de werkgeverspremies sociale en
pensioenverzekering, de toegerekende rente van levens- en
pensioenverzekeringen en de inkomensoverdrachten om niet aan instellingen
zonder winstoogmerk. Bijgeteld zijn de uitkeringen van
pensioenverzekeringen.
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zekerhéid valt iets meer te zeggen. Globaal berekend, schatten Van Herwaarden
en De Kam een zekere herverdelíng in van hogere naar lagere decielen. " De
lagere decielen profiteren relatief veel van de uitkeringen (Tabel III.7).

Tabel III.7 Netto herverdeling via sociale zekerheid in 1977.

decielen bruto inkomen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tot .

------------------------------------------------------------------------------
1 Premies (mld gld) 0.1 0.5 0.9 1.9 2.5 3.0 3.4 3.9 4.5 5.1 25.8
2 Uitk. (mld gld) 0.6 6.8 7.6 6.3 5.8 4.1 4.1 4.2 3.4 4.2 47.1
3 Netto herv.(mld gld) t0.5 f6.3 t6.7 f4.4 f3.4 t1.0 t0.7 f0.3 -1.1 -0.8 t21.3
4 Aandeel premies (~) 0.3 2.0 3.6 7.2 9.6 11.8 13.1 15.1 17.6 19.7 100
5 Aandeel uitk. (X) 1.2 14.4 16.1 13.3 12.4 8.7 8.7 8.9 7.3 9.0 100
6 Aand. netto herv. (X) 2.3 29.4 31.3 20.6 15.7 4.9 3.5 1.4 -5.1 -3.9 100
------------------------------------------------------------------------------

Bron: Van Herwaarden, De Kam (1981:104).

In Tabel III.7 valt op dat aan uitkeringen aanzienlijk meer is toegedeeld dan
aan premies. Dit verschil zit allereerst in het niet toegerekende
werkgeversaandeel, waarvan onbekend is wie dit na eventuele afwenteling
draagt. Verder zijn ook de rijksbijdragen niet toegerekend. Tenslotte zijn
aan de uitkeringskant meer regelingen meegenomen dan aan de premiekant: met
uítzondering van de gezondheidszorg zijn hier ook alle voorzieningen
meegenomen (bíjstand, werkloosheid, kinderbijslag, ambtenaren).

Met betrekking tot de AOW is bovenstaande door Van Herwaarden en De Kam
toegepaste procedure, niet helemaal juist. Verbon (1984a) wijst in dit verband
op de te enge periodekeuze, zodat herverdeling van inkomen van de ene
(werkende) periode naar de andere (gepensioneerde) periode in het leven van
een individu ten onrechte wordt aangezien voor herverdeling tussen individuen.
Desalniettemin toont ook Verbon aan, "dat als de duur van het werkzame leven
van mensen met een hoog inkomen ongeveer tien jaar korter is dan het werkzame
leven van mensen met een laag inkomen, dit onder een degressief tariefstelsel
tot perverse herverdelingseffekten kan leiden."

II I .5. OMSLAGIKAPITAALDEKKINGSSTELSEL

In Nederland is voor de sociale verzekering in overwegende mate gekozen voor
het omslagstelsel, waarbij alle kosten die een verzekering gedurende een
bepaald jaar met zich brengt, in datzelfde jaar worden omgeslagen over alle
premieplichtigen. Slechts de aanvullende pensioenen worden gefinancierd met
behulp van een kapitaaldekkingsstelsel. In dit systeem wordt er een in
beginsel individueel financieel vermogen gevormd op basis waarvan in de

" Odink (1985) komt tot eenzelfde konklusie.
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toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. Dit vermogen wordt belegd.
Premiebetaling bij kapitaaldekking wordt gezien als een element van de
nationale besparingen (Grafiek III.1). Over de invloed op de besparingen van
omslagstelsel en kapitaaldekkingsstelsel met name in verband met de
toekomstige financiering van oudedagsvoorzieningen is in de literatuur een
uitgebreide diskussie ontstaan. (onder meer ISSA, 1979a, 1979b; Albers, 1982;
Campbell, 1979 en voor Nederland Ritzen, 1983; V.d. Bosch, v. Eekelen, Peters,
1983.) Hiervan doet onder meer Albregtse (1984) verslag. Uít deze diskussie
blijkt geen centrale konklusie te kunnen worden getrokken. De
onderzoeksresultaten lopen vaak ver uiteen, waarbij vooral de voornamelijk
ekonomisch gedrienteerde onderzoekingen (negatieve invloed) blijken te botsen
met de onderzoekingen waarbij meer psychologische en sociologische faktoren
werden betrokken (positieve invloed). In dit verband lijkt Wachtel (1980) het
bij het rechte eind te hebben met zijn konklusie: "Social security is just one
part of an overall system of public expenditure and income redistribution that
interacts with private savings decisions in many ways. The desirability of
inducing more capital formation is a broad policy issue that should be dealt
with in a larger framework, particularly sínce the extent of any capital
formation effect of social security is, as yet, uncertain".
Uit de Figuren III.2 en III.3 kan nauwelijks iets worden opgemaakt van
strukturele verschuivingen in de gezinsbesparingen onder invloed van de
toenemende sociale zekerheid. Dat geldt voor Nederland, maar ook voor diverse
andere OESO-landen (Figuur III.3). Wat besparingen ín het algemeen betreft,
heeft kapitaaldekking ten opzichte van omslag als voordeel dat de besparingen
toenemen als de bevolking toeneemt en tevens (zoals nu) bij de opbouw van het
stelsel. Als keerzijde van de medaille is een dergelijk stelsel
konjunktuurongevoelig. Een omslagstelsel werkt namelijk anticyclisch, doordat
in een opgaande konjunktuur de premie-ontvangsten relatief toenemen, terwijl
tegelijkertijd de uitkeringen stabiliseren of teruglopen. Er worden dus
overschotten gevormd (Weitenberg, 1978).
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Bron: Jaarverslag Nederlandsche Bank 1983.

In theorie is er in ekonomisch opzicht geen verschil tussen een omslagstelsel
en een kapitaaldekkingsstelsel, uitgaande van de vooronderstelling dat beide
stelsels eenzelfde uitwerking hebben op de investezingen en daarmee op de
toekomstige produktie. In beide systemen komt het er op neer dat alle
uitkeringen van het lopende jaar moeten geschieden uit de lopende produktie.
Met andere woorden: het is onmogelijk, tenzij het buítenland erbij wordt
betrokken, om bestedingen in de toekomst veilig te stellen door besparingen
nu. Een kapitaaldekkingsstelsel houdt ín feite niet meer in dan zoals
Diepenhorst (1949:12) reeds uitdrukte: "men verzamelt aanwij2ingen op het
konsumptiefonds van de jaren, waarin men tot vertering zal overgaan."
In de praktijk blijkt de overheid in beide systemen een dikke vinger in de pap
te houden. In het ene geval kan ze eenvoudigweg premie- en uitkeringshoogte
vaststellen. In het andere geval blijkt haar invloed te liggen in de
rentebetaling op staatsobligaties, waarin het meeste geld uit de
kapitaaldekkingsfondsen blijkt te (moeten) worden belegd. Wanneer de overheid
dus in de toekomst, in verband met bijvoorbeeld de demografische
ontwikkelingen (I.3.1), niet in staat zal blijken het nivo van de huidige
ouderdomsuitkeringen te handhaven zonder de premies al te ver te laten
oplopen, dan zal ze datzelfde bedrag ook niet uít de belastingen kunnen halen,
waarmee de renten zouden moeten worden betaald.
In Nederland (en ook in andere landen) is dus in overwegende mate gekozen voor
het omslagstelsel in de sociale zekerheid, mede vanwege enkele aperte nadelen
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voortvloeiend uit een op kapitaaldekking gebaseerd systeem.~~ In de eerste
plaats zou er bij een dergelijk systeem op den duur wel eens een tekort kunnen
ontstaan aan risikodragend kapitaal (Siebrand, Van der Windt, 1980). In de
tweede plaats is er het probleem van de machtskoncentratie ten aanzien van
beleggingen en investeringen. Verder blijken er in de praktijk vele technische
problemen te zijn."9 Zo is het onder meer zeer lastig de koopkracht van de
uitkeringen (technisch) op peil te houden. In de vierde en laatste plaats is
er de starheid die inherent is aan een systeem van kapitaaldekking. Rechten
voor over soms 4G, 50 jaar worden opgebouwd en gebaseerd op de aktuele
verhoudingen. Zo zal het huidige systeem voor de aanvullende pensioenen naar
verwachting nog genoeg problemen krijgen met de (gewenste) individualisering
van de inkomenstoewijzing (I.2).'"
Musgrave (1983) wíjst nog op een ander aspekt van een op kapitaaldekking
gebaseerd pensioensysteem, waarbij hij als uitgangspunt het gegeven neemt, dat
deze (aanvullende) pensioenen opgebracht moeten worden uit de lopende
produktie (op basis van in het verleden opgebouwde claims). Het zou volgens
hem re~elijk zijn ook de hoogte van deze pensioenen niet voor de gehele
pensioenleeftijd vast te leggen, maar afhankelijk te maken van de omvang en
het verloop van de produktie. Musgrave (1983:393): "A viable system calls for
an intergeneration contract that provides for a fair sharing of the risks
caused by uncertain future changes in productivity and population growth.
Currently the entire burden due to declining population growth is placed on
the working generation, thereby endangering the viability of the system over
time." Een individualisering van de inkomensverdeling op basis van
arbeidsduurverkorting of een basisinkomen lijkt eveneens konsekwenties te
moeten hebben voor de hoogte van de pensioenen, zeker in het geval aan
iedereen, dus ook aan bejaarden, een basisinkomen wordt verstrekt. Musgrave
vervolgt: "As a solution to this problem I propose that contributions and
benefits be adjusted so as to maintain a constant ratio between per-capita
earníngs (net of contribution) of the working population and per-capita

~~ Velema (1983) zet in dit verband nog eens de argumenten uiteen welke
indertijd heben gespeeld bij de keuze van een omslagstelsel voor de AOW.

19 Zie voor een overzicht van deze problematiek bíjvoorbeeld L. Stevens
(1982).

90 Zonder overigens expliciet rekening te houden met de (gewenste)
individualisering van de inkomenstoewijzing, doen onder meer Varkevisser
(1982), de WBS (1981) en Van Yperen (1985) voorstellen voor
individualisering van het gehele pensioensysteem. Met name de door de
laatstgenoemde voorgestelde invoering van een beschikbare-premie-regeling
lijken een kapitaaldekkingsstelsel minder minder star te maken. In een
dergelijke regeling wordt de pensioenpremie in plaats van, zoals veelal nu,
de pensioenuítkomst centraal gesteld.
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benèfits of th~ retirees."
A1 met al blijft het diskutabel dat in Nederland voor de zogenoemde
aanvullende pensioenen is gekozen voor een kapitaaldekkingsstelsel, temeer
daar in het buitenland vrijwel volledig, ook wat de pensioenen betreft, het
omslagstelsel wordt gehanteerd." Ook het in dit verband wel eens voorgestelde
rentedekkingsstelsel, waarbij de kontante waarden van toekomstige uitkeringen
als totaal over de premieplichtigen worden omgeslagen, lijkt niet het meest
geschikte alternatief.
In dit verband wordt wel de vraag gesteld (Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, 1984c:55 e.v.) of het in Nederland relatief zware accent op
kapitaaldekking bij aanvullende pensioenen niet heeft bijgedragen aan de
verslechtering van de vermogensverhoudíngen. De overvloedige beschikbaarheid
van risikomijdend vreemd vermogen stelde namelijk bedrijven in staat de
loonstijgingen van met name de jaren zeventig te financieren. In zekere zin
kan daarmee een (ekonomische) reaktie zijn vertraagd op bijvoorbeeld
tengevolge van premie-afwenteling stijgende lonen. Op deze wijze zouden tal
van verstarringen zich in de Nederlandse ekonomie hebben kunnen inkapselen.
Toen vervolgens (mín. van SoZaWe, 1984c:71,72) op het eind van de jaren
zeventig de financieringsvraag van bedrijven toch terugliep door de hoge
rentelasten, door de dalende bezettingsgraad en door de bedrijfssaneringen,
zou de financieringsvraag door de overheid zijn overgenomen, waardoor
andermaal aanpassingsprocessen zouden zijn uitgesteld. Van een terugdringing
van het financieringstekort zullen in dit verband, zonder kompenserende
maatregelen, sterk deflatoire ímpulsen kunnen uitgaan. Pensioenfondsen en
levensverzekeringsmaatschappijen zijn dan immers aangewezen op beleggingen in
het buitenland.

111.6. KOLLEKTIEF~INDIVIDUEEL GOED.

Zuiver kollektieve goederen (II.B) dragen als kenmerk, dat ze niet individueel
kunnen worden verschaft, dat het gebruik wat de een er van maakt niet ten
koste van het gebruik van een ander gaat (nonrivaliteit) en tenslotte,
essentieel, dat niemand ervan kan worden uitgesloten (non-exklusivíteit). Deze
goederen kunnen alleen maar met IOOi, prijssubsidie worden verschaft (Goedhart,
1975:45). Dit zuiver kollektieve element is in ons stelsel van sociale

9 1 Een overzicht van de verschillende buitenlandse regelingen wordt gegeven in
een speciaal nummer van Intermediair (1983). Het is opvallend, dat in
verband met de overal toenemende vergrijzing van de bevolking de diskussie
over de keuze tussen omslagstelsel en kapitaaldekkingsstelsel weer
toeneemt. Dit bleek onder meer op het 39e kongres van het International
Institute of Public Fínance, dat in augustus 1983 in Boedapest werd
gehouden (Van der Hoek, 1983; Goudswaard, 1983).
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zekerheid eigenlijk niet aanwezig. Volgens Douben (1977) en Goedhart (1975)
kan men van een echte kollektieve voorziening bij de sociale zekerheid slechts
spreken als het betreffende dienstenpakket in principe niet partikulier
verzekerbaar is. Dat lijkt nooit het geval te zijn." Zelfs de bijstand is in
principe partikulier verzekerbaar. Er mag dus worden gekonkludeerd dat voor de
realisatie van sociale zekerheid niet persé dwang nodig is in de vorm van
belasting- of premiefinanciering. In theorie is volledige prijsvormíng
mogelijk in de vorm van individuele goederen.
De totale sociale zekerheid draagt desalniettemin een quasi-kollektief
karakter vanwege de kollektieve levering door de overheid. In II.8 is
aangestipt dat daarvoor vijf gronden aanwezig kunnen zijn, die voor de diverse
regelingen en in de loop der tijden anders kunnen liggen. Het kostenmotief
evenals het knelpuntenmotief lijken bij (de huidige stand van) de sociale
zekerheid niet relevant. Belangrijker lijkt het argument van de externe
effekten. Immers, de last van iemands werkloosheid, ouderdom,
arbeidsongeschiktheid etcetera, hoeft niet iedere keer weer schoksgewijs te
worden opgevangen door familie, vrienden of kennissen. Hun bijdrage bestaat
indírekt uit premie-afdrachten. Op deze wijze wordt de sociale zekerheidslast
geëgaliseerd en geanonimiseerd. Op grond van het paternalistisch motief is er
voor veel regelingen sprake van verzekeringsdwang. Het zijn daarmee in feíte
sociale regelingen. Deze dwang is er de oorzaak van dat premies niet als een
soort prijs kunnen worden gezien omdat de rantsoeneringsfunktie ontbreekt.
Men kan zich afvragen of het paternalistisch motief (gelet ook op de
geleidelijke welvaartsstijging (Hartog, 1973:169)) niet tot een bepaalde
(minimum)uitkeringshoogte zou kunnen worden beperkt. Eenzelfde redenering zou
voor het externe-effektenmotief kunnen worden opgezet. Vanuit beíde motieven
zou verder eventueel met een (verplichte) privaatrechtelijke heffing kunnen
worden volstaan zoals de WA-heffing voor auto's. De overheid is de sociale
zekerheid tenslotte steeds meer als herverdelingsinstrument gaan zien door
beïnvloeding van percentages, uitkeringshoogten, premiegrenzen etc. Naast de
kwestie van de effektiviteit (afwenteling) vragen we ons met Van Mierlo
(1978:73) af of inkomenspolitieke doeleinden niet zoveel mogelijk in de
primaire sfeer van de inkomensvormíng zouden moeten worden verwezenlijkt.
Verschillende auteurs (o.a. Seldon, 1977; Bird, 1976; Goedhart, 1977, 1981;
Haselbekke, 1981; Douben, 1977, 1981) benadrukken de wens tot (her)invoering
van de prijs oftewel het profijtbeginsel in de kollektieve sektor. Vooral
Seldon en Bird sommen uitvoerig konkrete voorstellen op. Opvallend bij hen en
ook bij anderen is evenwel, dat er op het gebied van de sociale zekerheid
weinig ideëen zijn. In feite blijken vrijwel alleen de gezondheidszorg en de
ziektekostenverzekeringen het middelpunt van alternatieven te zíjn, hoewel met
name Goedhart ook nog mogelijkheden zíet in de kinderbijslagverzekering.

~~ Douben en Goedhart uiten hierover iets meer twijfel. Zij voeren de
werkloosheidsverzekering als voorbeeld aan waarbij de kansrekening geen
partikuliere verzekering tegen marktprijzen mogelijk zou maken.
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Douben blijkt vrij optimistisch omtrent invoeriag var. eiger. risiko's. Zo denkt
hij eraan (1981:624) sociale premies als een vast recht te bezien en enige
betaling extra bij feitelijk gebruik te eisen. Verder denkt hij aan redukties
achteraf op betaalde bijdragen in de vorm van een no-claim systeem. Ook
ondernemíngen zouden via het meer of minder belasten van hun verlies- en
winstrekening hierbij betrokken dienen te worden als beloning voor
bijvoorbeeld verbetering van de arbeidsomstandigheden. Achterliggende gedachte
van Douben is hierbij, dat wat mensen maar enigszins kunnen beïnvloeden
gedecentraliseerd moet worden, zodat gecentraliseerd blijft datgene wat niet
of nauwelijks beïnvloedbaar is. Hoofdzaak daarbij is natuurlijk de vraag in
hoeverre persoonlijke beïnvloeding mogelijk is en zo ja, in hoeverre bepaalde
arbeidsmarkteffekten met behulp van financiële (straf)-maatregelen moeten
worden afgedwongen. Vooral een minimumbestaansnivo lijkt steeds meer als een
onafhankelijk maatschappelijk recht te kunnen worden gezien en te kunnen
worden beargumenteerd. We komen daar in het verdere verloop nog op terug.
In ieder geval moet de konklusie uit deze paragraaf luiden dat niet de
voorzieningen in het kader van de sociale zekerheid als zodanig de aard van
kollektiviteit bepalen, maar de wijze waarop ze uiteindelijk in de praktijk
gefinancierd blijken te zijn. Op deze konkrete financiering gaan we in het
volgende dan ook nader in.

111.7. PRIJS~BELASTING

Het al dan niet kollektieve karakter van de sociale zekerheid komt tot
uitdrukking in de wijze van financieren. Moet de heffing in het kader van de
sociale zekerheid nu worden gezien als een prijs of als een belasting?
Principieel verschil tussen beide is het al dan niet bestaan van een band
tussen individueel profijt en individuele bekostiging. Dat de overheid bij het
bestaan van zo'n band dwang uitoefent bij deelneming of afname, doet volgens
Hofstra (1980:831) niet ter zake. Zo ziet hij de verplichte WA-verzekering
voor auto's duidelijk als een prijs. In navolging van Douben (1984:53) menen
wij bij dit soort dwangsituaties feitelijk niet te mogen spreken van een
prijs. Door het ontbreken van een keuzemogelijkheid voor het individu kan er
immers geen sprake zijn van de specifieke afwegings- en rantsoeneringsfunktie
ten aanzien van individuele voorkeuren, die wel aanwezig is bij de prijs. De
huidige heffingen in het kader van de sociale zekerheid moeten dan ook worden
gezien als belastingen (voor de sociale zekerheidsvoorzieningen - wwv, rww,
abw - geldt dat natuurlijk per definitie). Naar hun aard vertonen zij
overeenkomst met een bestemmingsbelasting. (Veldkamp, 1946; Douben, 1984). Dit
vindt enerzijds zijn oorzaak in het feit dat het bij de sociale premies gaat
om publiekrechtelijk gefundeerde heffingen die afdwingbaar zijn. Anderzijds
onderscheiden premies zích van algemene belastingen door hun specifieke
aanwending: premies zijn uitsluitend bestemd (geoormerkt) om de sociale
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uitkeringen te kunnen betalen, waarbíj tevens een band wordt gelegd tussen
degenen die voor zo'n uítkering in aanmerking komen en die er voor betalen.
In dit verband zijn voor de diverse verzekeringswetten wel enkele nuance-
verschillen aan te geven. Volksverzekeringen zijn wellicht het beste te
vergelijken met een bestemmingsheffing als luister- en kijkgeld. De geleverde
(overheids)prestatie is in principe voor iedereen gelijk, maar hangt in feite
af van het gebruik dat men er van maakt. De gebruikersgroep is (het grootste
deel van) de Nederlandse bevolking. De financiering vindt in het ene geval
plaats bij de bezitter van een apparaat onafhankelíjk van het aantal kijkers
of luisteraars. Het premiebedrag is gelijk per apparaat. In het andere geval
vindt de financiering plaats per inkomenstrekker en zijn de prestaties
algemeen beschikbaar. Het premiebedrag is per heffing niet gelijk. Premie
wordt immers geheven als percentage van het loon (tot een bepaalde grens) en
is aldus afhankelijk van de draagkracht van de inkomenstrekker, evenwel zonder
inachtneming van de invloed die het huishoudverband op de draagkracht van deze
inkomenstrekker uitoefent. Onder meer deze draagkracht in de premieheffing
brengt,het element in van een algemene inkomstenbelasting, maar dan zonder
progressief tarief, met inkomensgrenzen en zonder in zekere mate rekening te
houden met de draagkracht van het huishouden.
Feitelijk moet worden gekonstateerd dat volksverzekeringen veel weg hebben van
een algemene belasting in aanmerking genomen de voor ieder in principe gelijke
prestatie, de grote gebruikersgroep en de (gedeeltelijke) overeenkomst met een
algemene inkomstenbelasting. Daar komt nog bíj dat heffing en invordering van
de premies reeds geschiedt door de belastingdienst. Tot voor kort (Figuur
III.1) was er in het kader van de volksverzekeringen ook nog sprake van
aanzienlijke bijdragen uit de algemene middelen in de diverse fondsen in de
vorm van rijksbijdragen. Het karakter van een bestemmingsbelasting zit
overwegend in de direkte afstemming van heffing en prestatie.
Werknemersverzekeringen zijn in zekere zin vergelijkbaar met de
(gedeeltelijke) bestemmingsheffing op motorrijtuigen. Het gaat hier om een
kleinere groep dan voorheen (werknemers~autobezitters). Bovendien is er sprake
van een relatie tussen premiehoogte en prestatiehoogte. Autobezitters betalen
meer premie naarmate de hun geleverde prestatie groter ís. Deze prestatie
wordt afgemeten aan de gewichtsklasse van de auto. Hoe groter de auto, hoe
groter dus het nut van de bestaande voorzieningen. Het aantal gereden
kilometers is in principe onbelangrijk. (Vergelijk het aantal uren
televisiekijken bij het vaste kijkgeld.) Werknemersverzekeringen hebben tevens
als kenmerk dat een hogere premie wordt betaald naarmate de uitkering hoger
is. Daerbij zijn zowel premie als uitkering afhankelijk van het loon. In
tegenstelling tot de volksverzekeringen is hier sprake van een zekere
equivalentie tussen premie en uitkering." Slechts de aanwezigheid van

" Deze equivalentie is overigens minder duidelijk wanneer de relatie tussen
premie en uitkering over een hele levensperiode in beschouwing wordt
genomen. Dan blijkt het aantal jaren dat premie is betaald, nauwelijks ter
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minimumdaglonen levert ee.-~ draagkrachtelement op in de werknemersverzekering,
waarbij sinds kort, met de beperking van minimumdaglonen tot kostwinners, ook
rekening wordt gehouden met de draagkracht van het huishouden. Laatstgenoemde
opmerking heeft betrekking op werknemersverzekeringen voor zover het de
loondervingswetten (WW, WAO, ZW) betreft. De ZFW neemt een wat andere plaats
in. Daar is het draagkrachtelement per huishouden zeer nadrukkelijk aanwezig
middels de automatische meeverzekering van gezinsleden, welke pas dan premie
betalen wanneer ze gaan werken.
Voor de werknemersverzekering als bestemmingsbelasting valt dus een
duidelijker band te konstateren tussen betaler en ontvanger dan in de
volksverzekeringen. Bovendien is de uitvoering niet in handen van de
belastingdienst, maar van bedzijfsverenigingen. Werknemersverzekeringen mogen
dan weliswaar minder van een algemene belasting weg hebben dan
volksverzekeringen, Hofstra ( 1980:834) gaat evenwel te ver in zijn bewering,
dat werknemersverzekeringen niet uit algemene belastingen mogen worden
betaald, omdat ze nu eenmaal drukken op bepaalde bevolkingsgroepen. Eenzelfde
redenering zou dan ook in andere gevallen kunnen worden gevolgd bijvoorbeeld
bij de financiering van de diverse onderwijsvoorzieningen.
In de praktijk gaat de vergelijking tussen bestemmingsbelastingen als luister-
en kijkgeld en motorrijtuigenbelasting, en de volks- en
werknemersverzekeringen, mank voor wat betreft de verplichting tot deelneming.
In het eerste geval is er in principe vrijheid van deelnemíng, in het tweede
geval is er slechts voor de werknemersverzekeringen een (veelal theoretische)
keuze tussen de status van werknemer of zelfstandige. In het opzicht van zo'n
vrije keuze verschillen ook vele partikuliere en vrijwillige verzekeringen van
de volks- en werknemersverzekeringen. Voor het overige gaan ook dit soort
verzekeringen steeds meer op een bestemmingsbelasting lijken doordat de nauwe
individuele band tussen risiko en premie vervaagt en er steeds meer sprake is
van groepsverzekeringen, waarin de "goede risiko's" veelal voor de "slechte
risiko's" betalen. Zowel de brandverzekering als de verzekering voor
(persoonlijke) wettelijke aansprakelijkheid zijn hiervan een goed voorbeeld.
Vooral in de autoverzekeringen tracht men de band tussen risiko en premie te
behouden en te versterken via het bonus-malus-systeem. Bíj de meeste
verzekeringen bestaat een dergelijk systeem evenwel niet.
Niet alleen de genoemde vrije-keuzemogelijkheid vormt een belangrijk
verschilpunt tussen de (verplichte) sociale verzekeringen en de
bestemmingsheffing zoals we die kennen. Ook is bij de sociale (en ook de
partikuliere) verzekeringen het profijt veel minder duidelijk, omdat het recht
op uitkering afhankelijk is van vooral relatief onzekere faktoren als iemands
gezondheidstoestand, het al dan niet bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd of zijn arbeidsmarktpositie.

zake te doen.
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Tot nu toe hebben we in onze vergelijking gesproken over bestemmingsheffingen.
Vaak is het evenwel beter te spreken van bíjdragen, in de gemeentelijke sfeer
vaak baatbelastingen genoemd. In de meeste gevallen zijn de ontvangsten
namelijk maar een fraktíe van de waarde van de tegenprestatie. Zo dekt de
heffing van luister- en kijkgeld slechts een klein deel van de werkelijke
kosten die voor radio en tv worden gemaakt. De mate waarin in de sociale
zekerheidssfeer van een bijdrage moet worden gesproken hangt dan af van de
omvang van de rijksbijdragen in de diverse fondsen (Fig. III.1).
Bestemmingsheffingen respektievelijk bijdragen zíjn volgens líartog (1973}
vanuit allokatief oogpunt pro-optimaal, terwijl de meeste belastingen anti-
optimaal 2ijn. Zo is de motorríjtuigenbelasting een onmisbare schakel in een
optimale arbeidsverdeling tussen de verschillende vervoerstakken. Dergelijke
belastingen vervullen, aldus Hartog, geheel de rol die het vastrecht speelt
bij indíviduele verstrekkingen door onderbezette bedrijven (II.S). Verder mag
worden verwacht, dat dit soort heffingen minder snel zullen worden afgewenteld
dan de meer anonieme algemene belastingen. Een belangrijk probleem in de
afbakening van uit bestemmingsheffingen gefinancierde voorzieningen is de
gewenste mate van solidariteit van anderen dan de direkt betrokkenen. De
(eventuele) solidariteit blijft immers beperkt binnen de vastgestelde groep
(werknemers, automobilisten etc.).
Wanneer het besef van een (groeiende) gelijkenis tussen heffingen in het kader
van de sociale zekerheid en algemene danwel bestemmingsheffingen,
fiskalisering tot gevolg heeft, kan dat diverse konsekwenties hebben. In de
eerste plaats zijn er mogelijkheden tot vereenvoudiging van het stelsel. Dit
is onderwerp van III.10. In de tweede plaats kan de financieringsgrondslag
worden gewijzigd en verbreed. Daarop gaan de volgende paragrafen in.

111.8. BELASTINGTHEORIE

In III.7 hebben we een toenemende overeenkomst gesignaleerd tussen de
financiering van de sociale zekerheid en de overige overheidsuitgaven.
Dasrbij bleken de volksverzekeringspremies het meeste weg te hebben van een
algemene belasting met lichte aspekten van een bestemmingsbelasting. Voor de
werknemersverzekeringen zou eerder sprake zijn van het omgekeerde. Wanneer in
de werknemersverzekeringen evenwel een onderscheid aangehouden zou worden
tussen een minimaal en het bovenminimaal gedeelte, dan zou het minimumgedeelte
slechts verschillen van een minimumvoorziening in het kader van de
volksverzekeringen voor wat betreft de (kleinere) groep die het betreft en de
direktere bínding tussen individuele premiebetaling en uitkering. Een
afzonderlijke analyse van dit minimale deel ín de werknemersverzekeringen
levert klaarblijkelijk een tamelijk evenwíchtige verdeling op van
bestemmingsbelastingsaspekten en algemene belastingsaspekten. Alvorens te
zoeken naar de meest geschikte vorm die belastingheffing in het kader van de
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sociale zekerheid konkreet zou kunnen aannemen, gaan we in deze paragraaf in
het algemeen in op de struktuur van ons belastingstelsel en de kanttekeningen
daarbij vanuit de belastingtheorie.
Bij de meest gebruikelijke indeling van de overheidsinkomsten ín indírekte en
direkte belastingen maken eerstgenoemde belastingen in de raming voor 1984
cirka 47~ uit van het totaal en laatstgenoemde dus cirka 53;á. De
belangrijkste indirekte belasting is de BTW (30~ van de totale
belastingopbrengst). De direkte belastingen bestaan voornamelijk uit
vennootschapsbelasting en loon- en inkomstenbelasting, die respektievelijk 10~
en 40~ van de totale belastingopbrengst verzorgen.
Vooral de loon- en inkomstenbelasting blijkt onder steeds groter wordende
maatschappelijke druk te komen staan. Ondanks de jarenlange ervaringen met
deze belasting en de uitgebreide diskussies daarover, is men er feitelíjk noch
in geslaagd het feitelijke inkomen van individuele belastingplichtigen
afdoende theoretisch te bepalen, noch voldoende pragmatisch te maken, zoals
onder meer blijkt uit het uitgebreide proefschrift van Stevens (1980b). "Het
werkelijke probleem ligt", aldus Hofstra in zijn Leidse afscheidsrede (1975),
"evenwel niet bij de technische gebreken van de belasting. De fundamentele
vraag .... is of, en zo ja in hoever, nog plaats is voor een
inkomstenbelasting volgens het thans gebruikelijke model, in een samenleving
zoals wij mogen verwachten dat zij er ín de komende decennia zal uitzien.
Tussen belastingvormen en maatschappelijke struktuur bestaat namelijk een
volstrekte samenhang." Hofstra wijst in dit verband vervolgens op de zijns
inziens verouderde draagkrachttheorie die aan de inkomstenbelasting ten
grondslag ligt. Deze theorie steunt nog op de klassieke gedachtengang dat de
rol van de staat zo klein mogelijk moet zijn. Met betrekking tot de
inkomensverhoudingen zoals die worden gegenereerd door het marktproces,
betekent dit een feitelijke non-interventie door de staat. Belastingheffing
naar draagkracht neemt dus de bestaande inkomensverdeling tot uitgangspunt en
heft vervolgens een voor iedereen gelijk percentage van zijn draagkracht,
zodat de oorspronkelijke draagkrachtverdeling in stand blijft. Praktische
moeilijkheden doen zich voor bij de konkretisering van het
draagkrachtbeginsel, waarbij overwegend wordt aangesloten bij de leer van het
evenredig nutsoffer. Uit deze leer wordt vaak een progressieve tariefsopbouw
afgeleid, die door Hofstra, wegens het overwegend gebrek aan kennis omtrent de
gemiddelde nutsfunktie, een slag in de lucht wordt genoemd. Overigens berust
de door Hofstra beschreven (neutrale) rol van de overheid op de
inkomensverhoudingen op een statische analyse. In een meer dynamisch gerichte
fundering van met name het progressief tarief staat de herverdeling van
inkomens wél centraal. Daarin wordt een wijziging van de welvaartsverdeling
wél noodzakelijk geacht. In het algemeen wordt dan evenwel méér progressie
gewenst dan bij een statische fundering.
De gebruikelijke nutshantering impliceert een subjektief belastingbegrip, dat
slechts door een persoonlijke belasting kan worden benaderd. Om de persoon te
kunnen belasten wordt er vervolgens een objektieve maatstaf bijgezocht
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(Goedhart, 1975). Objektieve belastingen gaan uit van het objekt, waarbij er
om de belasting te kunnen heffen een (rechts)persoon wordt bijgezocht.
Voorbeelden van laatstgenoemde belastingen zijn sommige verbruíksbelastingen,
opbrengst- en produktiebelastingen. Aan dit soort belastingen denkt Hofstra
(1975, 1984) wanneer hij stelt dat de huídige verzorgingsstaat een
belastingstruktuur nodig heeft die daaraan is aangepast. Vooral de rol van de
overheid is in de loop der tijden duidelijk belangrijker geworden in de
maatschappelijke struktuur, hetgeen onder meer blijkt uit het toegenomen
aandeel van de kollektieve sektor in de ekonomie, de toegenomen wet- en
regelgeving ten aanzien van de partikuliere sektor, de bemoeienissen van de
overheid met de loon- en inkomensverdeling, steunverlening aan het
bedrijfsleven etc. Veel van deze overheidsaktiviteiten zijn van invloed op de
produktie in de partikuliere sektor, zowel direkt (onderwijs, vervoer, post,
douanefaciliteiten) als indirekt (welzijns- en gezondheidszorg). De stijging
van de overheidsproduktiviteit zit dientengevolge grotendeels verborgen in de
arbeidsproduktiviteitsstijging van het bedrijfsleven (zie II.1). Hartog
(1973:161) spreekt in dit verband over de produktiefaktor overheid. Deze
belangrijke rol van de overheid in zowel de inkomensvorming als de
inkomensverdeling zou feitelijk moeten worden gehonoreerd met een eigen recht
op een deel van het nationaal inkomen. "Aan de partikuliere sektor", aldus
Hofstra (1975:1038), komt dan slechts toe dat deel van het nationaal inkomen,
dat niet aan de kollektieve sektor werd toebedeeld, waarmee de belasting
tevens haar odium van aantasting van verworven rechten verliest". In de
huídige (belasting)struktuur neemt de overheíd immers feitelijk terug, wat
(gedeeltelijk) haar en niet de belastingplichtíge, rechtens toekomt. Deze
aanspraken zullen natuurlijk beter kunnen worden gerealiseerd door een objekt-
dan door een subjektbelasting.
Het aftappen van gelden door de overheíd rechtstreeks aan de bron, d.w.z. bij
de produktie van de onderneming, lijkt de meest direkte en korrekte weg.
Hofstra wees reeds in 1946 op het in dit verband voor de hand liggende
alternatief van een produktie- danwel een opbrengstbelasting.
Produktiebelastingen als de heffing over de toegevoegde waarde, de
loonsomheffing en diverse kepitaalheffingen ~" , worden direkt geheven bij de
produktie. Bij hantering van een systeem van voorheffingen zoals in de sociale
zekerheid gebruikelijk is, kan een dergelijke belasting vrij "onzichtbaar" in
het bedrijfsproces worden verwerkt. Een dergelijke belasting zou wel moeten
worden gekobrdineerd met de bestaande indirekte produktiebelasting in de vorm
van een verbruiksbelasting, te weten de B1W.
Hofstra wijst produktiebelastingen af vanwege hun vermeende ekonomische
nadelen. Er vindt immers geen heffing plaats bij invoer en er vindt geen
restitutie plaats bij uitvoer zoals bij de BTW het geval is. Hofstra verliest
bij deze afwijzing evenwel uit het oog dat een dergelijk vraagstuk slechts in

'" Deze verschillende produktieheffingen worden nadez uitgewerkt in III.9.2
t~m III.9.4
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de internationale kontekst kan worden beoordeeld. Naast de EG-bepalingen op
dit gebied vraagt een vergroting van dergelijke BTW-achtige heffingen van het
ene land om een gelijke reaktie van andere landen, zodat niemand er per saldo
íets mee zou opschieten. Van belang is wel internationaal in de pas te blijven
lopen, hetgeen ons redelijk afgaat (Tabel II.1). Overigens hoeft de keuze
voor een bescherming van de exportsektor en een belasting over de importen nog
niet automatisch het gewenste effekt op te roepen. Zo duiden bijvoorbeeld
simulatíes met het jaargangenmodel van het CPB (v.d. Meer, 1979) op een
werkloosheidsafname bij een verlaging van de loonkosten middels de
werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid en een gelijktijdige verhoging
van de heffing over de toegevoegde waarde inklusief investeringen en exporten.
Deze werkloosheidsafname blíjkt evenwel slechts zeer gering te zijn bij louter
een verhoging van de traditionele BTW-heffing. In dat geval daalt namelijk de
exportpríjs en stijgt de prijs van binnenlandse bestedingen, waardoor
produktie en afzet van bedrijven afnemen, omdat de prijselasticiteit van de
binnenlandse bestedingen groter is dan die van de export. Vrij recent (LSE,
1983) werd met behulp van het Freía-model van het CPB na vijf jaar een
(gerínge) werkloosheidsvermindering van 14.000 personen ingeschat bij een
afname van ondernemerswinstbelasting en sociale premies en een (budgettair
neutrale) BTW-verhoging van 4~. (Simulatie met het Vintaf-model leverde nog
een effekt van 60.000 minder werklozen op na vijf jaar.)
Aofstra kiest uiteindelijk voor een opbrengstbelasting, welke niet
rechtstreeks aanknoopt bij de produktie maar bij het resultaat na verkoop.
Daarmee gaat dus de mogelijkheid teloor om de produktie rechtstreeks te
beinvloeden. Beheersbaarheid en sturing van de produktiefaktoren zal minder
nauwkeurig kunnen geschieden. Een belangrijk bezwaar betreft de uitlokking van
afwentelings- en ontduikingsgedrag door ondernemingen. Identiek aan de
geschetste situatie bij de inkomstenbelasting wordt de suggestie gewekt dat de
overheid afneemt van iets waarop de belastingplíchtige een zelfstandig recht
zou hebben, hetgeen niet strookt met het eigen zelfstandig recht van de
overheid op een deel van de nationale middelen. Zo líjkt ook een algemene
verbruiksbelasting (Stevers, 1964) vanuit dit oogpunt geen goed alternatief.
In feite is deze eveneens gebaseerd op de (verouderde) draagkrachtgedachte.

Naast de toenemende rol van de overheid in het maatschappelijk produktieproces
ís er tenslotte nog een ander belangrijk. argument om (een gedeelte van de)
belastingheffing deel te laten uitmaken van de primaire inkomensverdeling,
zoals bij produktiebelastingen het geval is. Het welvaartsnivo zoals wij dat
nu kennen en zoals dat in eerste instantie tot uitdrukking komt in de primaire
inkomens, is het resultaat van jarenlange arbeidsproduktivíteitsstijgingen
waaraan vele mensen en vele generaties voor onze tijd een bijdrage hebben
geleverd. De band tussen de huidige verdiende inkomens enerzijds en de
individuele arbeidsprestatie anderzijds, wordt met andere woorden steeds
losser. Anders gezegd, er is steeds minder sprake van persoonlijk verdiende
inkomens. In dit verband lijkt een koppeling van de primaire inkomensverdeling
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aan de direkt bij het produktieproces betrokkenen steeds minder voor de hand
te liggen. Daarmee lijkt eveneens een toenemende rol voor de overheid
weggelegd, niet zozeer als verdeler van overdrachtsinkomens, maar als verdeler
van primaire inkomens aan niet direkt bij het produktieproces betrokkenen.
Deze overweging betekent dus vooral een andere visie op de sociale zekerheid
en de financiering daarvan en zal een belangrijk uitgangspunt vormen in het
verdeze verloop.

111.9. PRODUKTIEHEFFING

I I1.9.1 . Inleiding

In III.B is ingegaan op de toenemende rol van de overheid in de
maatschappelijke produktie. Deze ontwikkeling noopte tot een herbezínning van
de draagkrachtgedachte in de belastingtheorie zoals die vooral tot uitdrukking
komt in de inkomstenbelasting. Deze draagkrachtgedachte steunt immers op het
(verouderde) uitgangspunt van een minimale overheidsinbreng. Een eigen
zelfstandig recht van de overheid op een deel van de nationale middelen, zoals
dat bij de huidige situatie past, zou kunnen worden verwezenlijkt via
belastingheffing die zo direkt mogelijk bij de produktie aangrijpt.
(Gedeeltelijke) afschaffing van de inkomstenbelasting betekent vervolgens een
verkleining van de wig tussen bruto- en nettoloon, waarvan vooral
arbeidsmarktvoordelen mogen worden verwacht (II.6). Of ook de prijs van de
arbeid minder zal worden hangt af van de konkrete invulling van de konkrete
invulling die wordt voorgestaan: loonsomheffing, kapitaalheffing, heffing over
de toegevoegde waarde.
Het voordeel van een dergelijke belasting boven bijvoorbeeld een
opbrengstbelasting ligt allereerst in de betrekkelijke "onzichtbaarheid"
waarmee deze belasting via een systeem van voorheffingen danwel
kwartaalaangiften in het bedrijfsproces kan worden opgenomen. In de tweede
plaats is er een direkte "sturing" mogelijk van produktie en
produktiefaktoren. Dat kan al bíj de konkrete invulling van de
produktiebelasting, maar kan ook op eenvoudige wijze geschieden via
tariefsdifferentiatie of vrijstellingen voor bijvoorbeeld kleine startende
ondernemingen. In de derde plaats hebben we gekonstateerd dat een
produktiebelasting in feite deel uitmaakt van de primaire inkomensverdeling en
dus in direkte relatie staat met de andere primaire inkomensstromen. Verder
bleek er in dit verband geen speciale reden tot ongerustheid over onze
internationale konkurrentiepositíe.
Uiteindelijk vindt er een vervanging plaats van een groot gedeelte van de
inkomstenbelasting, totdat deze op den duur, wanneer het althans aan Hofstra
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(1984) ligt, nog alleen voor de hogere inkomens van toepassing is. Met
Grapperhaus (Verslag van het Hofstra-congres, 1976) stellen we vervolgens vast
dat deze overgang zou kunnen plaatsvinden door (geleidelijk) de belastingvrije
sommen op te trekken. Zoals in hoofdstuk IV zal blijken kan dit proces goed
samengaan met de invoering van een negatieve inkomstenbelasting als
alternatief voor (een gedeelte van) het huidige uitkeringsstelsel in de
sociale zekerheid. Wat dit hoofdstuk aangaat laten we nu de vervanging van
(een gedeelte van) de inkomstenbelasting door een produktieheffing verder
rusten en koncentreren ons verder alleen nog maar op de financiering van de
sociale zekerheid.
Wat deze toekomstige financiering van de sociale zekerheid betreft - en
daarmee zijn we bij de oorspronkelijke vraagstelling (inleiding III.B) - komt
eveneens de produktiebelasting in aanmerking. Produktiebelasting in deze zin
moet dan worden gezien als een onderdeel van de primaire inkomensverdeling,
waarbij de welvaartsbijdragen van vroegere generaties rechtstreeks via de
overheid worden doorgesluisd naar de niet-direkt bij het normale
produktieproces betrokkenen (III.B). Voor alle duidelijkheid konkluderen we
hier, dat we in dít hoofdstuk een nauwe band konstateren tussen de invoering
van een produktieheffing en de financiering daarmee van het huidige stelsel
van sociale zekerheid. In hoofdstuk IV - zo merken we nu vast op - zal de
lijn van ontkoppeling tussen arbeid en inkomen worden doorgetrokken. Daar
wordt het huídige stelsel van sociale zekerheid ondergelopen door een
'~kompleter" stelsel van basisinkomens. De produktieheffing, die in dit
hoofdstuk slechts de huidige premieheffing vervangt, neemt dan een
belangrijkere plaats in. Zij vervangt dan, naast de premieheffing, een deel
van de ínkomstenbelasting zoals hiervoor reeds is beargumenteerd en verder een
deel van het huidige loon.
In dit hoofdstuk beperken we ons dus tot de bestaande sociale zekerheid. Dan
kan vervolgens worden gekonstateerd dat het gedeeltelijke
bestemmingsheffingskarakter in de huidige struktuur van de sociale zekerheid -
weliswaar op een andere wijze - bij de financiering via een produktiebelasting
gehandhaafd blijft. De individuele band is vervangen door een kollektieve
band, waarín evenwel een duidelijke relatie tussen (basis)financiering en
(basis)uitkering opgesloten zit. Deze kollektieve band geldt dus op het nivo
van de overheidsuitgaven en -inkomsten, maar bestaat niet meer op het nivo van
belastingplichtige en uitkeringsgerechtigde. Tenslotte kan nog enige
nuancering worden aangebracht in de aard van de bestemmingsbelasting door
middel van het type produktiebelasting waaraan de voorkeur wordt gegeven.
Daartoe laten we in de volgende paragrafen achtereenvolgens de loonsomheffing,
de kapitaalheffing en de heffing over de toegevoegde waarde de revue passeren.

111.9.2. Loonsomheffing
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De dichtstbíjgelegen stap naar een produktiebelasting als
financieringsgrondslag voor de sociale zekerheid ís de vervanging van premies
over de individuele lonen door een heffing over de totale loonsom van een
bedrijf.'S De loonsom blijft als heffingsgrondslag gehandhaafd, doch in
tegenstelling tot de huidige systematiek worden de premie-inkomensgrenzen
afgeschaft en verdwijnt het onderscheid tussen werkgevers- en
werknemerspremies. Er komt in feite een werkgeversbelasting over de loonsom
voor in de plaats. Aan de ene kant kan op deze wijze een gunstíg
arbeidsmarkteffekt worden verwacht van het verminderde verschil tussen nettc-
en brutoloon waarbij het nettoloon gelijk blijft (II.6). Aan de andere kant
kan onder handhaving van het proportioneel tarief een zekere lastenverlichting
voor arbeidsintensieve bedrijven worden bereikt. Dit effekt kan worden
versterkt door invoering van een premievrije voet per werknemer (Douben,
1976a; Deleeck, 1983) en~of toepassing van een progressieve tariefstelling.
In de hierna in dit hoofdstuk te presenteren berekeningen naar de kosten- en
werkgelegenheidseffekten van onder meer de loonsomheffing wordt uitgegaan van
een proportioneel tarief over de totale loonsom per onderneming gekorrigeerd
voor een premievrije voet per werknemer. In zekere zin vormt een
loonsomheffing nog de uitdrukking van een kausaliteitsband tussen arbeid en
sociale zekerheid. Aangetoond is evenwel dat deze band aan afbrokkeling
onderhevig is (I.1.3.2).

111.9.3. Kapitaalheffing

Financiering van de sociale zekerheid middels een heffing over kapitaal heeft
een andere scheeftrekking tot doel dan de (oorspronkelijke) heffing over de
produktiefaktor arbeid. In dit opzicht lijkt een automatiseringsheffing het
meest vergaande voorstel uit het scala aan mogelijkheden welk
kapitaalbelasting biedt. Burger (1982) acht het aan ínvesteringen binden van
een heffing in brede zín noodzakelijk om dat deel van de kollektieve uitgaven
dat globaal ten behoeve van die ínvesteringen wordt gedaan (infrastrukturele
voorzieningen) of door die ínvesteringen noodzakelijk wordt gemaakt (een deel
van de volksgezondheid, de milieuhygiëne, de socíale zekerheid), te
financieren." Den Uyl (1981) wijst in dit verband op de overeenkomst tussen

f5 In belastingkringen wordt een dergelijke heffing wel vaker voorgestaan,
zowel ter vervanging van de premieheffing als van de loonbelasting.
Dergelijke voorstellen zijn vooral gericht op vereenvoudiging en integratie
van heffingsvormen. Zie hiervoor onder meer Meeles (1985).

" Overigens worden om deze redenen momenteel reeds de indirekte belastingen
tot het primaire inkomen van de overheid gerekend. Verder zij er op gewezen
dat ook het bedrijfsleven aktiviteiten verricht ten behoeve van de
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milieuheffingen en een dergelijke (ínvesterings- of) automatiseringsheffing.
Laatstgenoemde heffing heeft immers mede ten doel een direkte koppeling aan te
brengen tussen kosten en oorzaken van sociale zekerheid. In deze opzet worden
de maatschappelijke kosten van de uitstoot van arbeid uit de produktie,
rechtstreeks in de produktiekosten verwerkt op het moment dat uitstoot
daadwerkelijk plaatsvindt. Er is dus sprake van onregelmatige heffingen,
waarbij met name vernieuwende bedrijven onevenredig zwaar worden belast.
Gezien de relatief geringe frequentie waarmee heffing plaatsvindt, mag ook een
hoog heffingspercentage worden verwacht. Een verbetering van de
konkurrentiepositie mag in deze opzet waarschíjnlijk niet worden verwacht
(II.S).
Een andere grondslag voor een kapitaalheffing is die van het geïnvesteerd
vermogen. " In tegenstelling tot eerstgenoemde heffing is in dit geval sprake
van een konstante, regelmatíge heffing. Verder staat er een lichtere "straf"
op vernieuwing. Overeind blijft evenwel het wezen van een kapitaalheffing,
waarin kapitaalvorming niet zozeer wordt bezien om zijn welvaartsvergrotende
werking maar veeleer om de uitstoot van arbeid die er het gevolg van is. In
het algemeen is men het er over eens (Maas, Muffels, 1978; Veraverbeke,
1979~80; Mateljan, 1976; Delperee, 1979; 1'Huguenot, 1973) dat het
geïnvesteerd vermogen het beste kan worden benaderd door de jaarlijkse
afschrijvingen. Ook dan zullen evenwel vrij hoge heffingspercentages nodig
zijn om voldoende opbrengst te garanderen. Bovendien zullen bedrijven
premieheffing trachten te ontlopen door omvang en aard van de afschrijvingen
aan te passen. Muffels en Maas (1978) wijzen in dit verband op de (toenemende)
rol van de vervangingswaarde als afschrijvingsmethode in Nederland, waarbij er
in het algemeen sprake is van hogere afschrijvingen. Verder benadrukken
dezelfde auteurs het voorraadkarakter van het geïnvesteerd vermogen. Daarmee
is deze heffingsgrondslag onvoldoende flexibel ten aanzien van de
konjunkturele positie van de onderneming.
De bezwaren tegen de twee bovengenoemde kapitaalheffingen (automatisering,
geïnvesteerd vermogen) nopen tenslotte nog tot het onder ogen zien van een
derde alternatief: een heffing over enezgie. Konform ons uitgangspunt van een
produktiebelasting zou een dergelijke heffing niet plaats moeten vinden via
een algemene energieprijsverhoging welke ook de konsument direkt treft.'~ De

overheidssektor, waartegenover geen betaling staat, bijvoorbeeld de
loonadministratie (v.d. Beek, 1985; Grapperhaus, 1985).

" Douben stelt in zijn Nijmeegse inaugurale rede (1975) als alternatíef het
per werknemer geïnvesteerd vermogen in vaste activa voor.

'~ Een dergelijke algemene energíeprijsverhoging is vaak wel het uitgangspunt
om het totale energieverbruik (dus ook van gezinnen) te temperen. Zo wordt
bijvoorbeeld door het Centrum voor Energiebesparing (Driehuis, Van Ierland,
V.d. Noord, 1983) een verhoging van de energieprijs voorgesteld van 1X per
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berekeningen in III.9.5. zijn gebaseerd op een heffing door de overheid op de
energiesektor, die dit vervolgens doorberekent in de prijs voor de afnemende
sektoren. Tot slot kan over deze meer indirekte kapitaalheffing nog worden
gezegd, dat bepaalde energiebronnen én als energiebron én als grondstof
gebruikt worden en andere alleen als energiebron óf als grondstof (Mateljan,
1976). Dit verschillende gebruik zou op een of andere wijze ook in de
belastingheffing tot uitdrukking moeten komen met alle praktische problemen
van dien.

111.9.4. Heffing over de toegevoegde waarde

Heffing over de toegevoegde waarde behandelt alle produktiefaktoren op
neutrale wijze. Een heffing in deze zin kan worden gezien als het
rechtstreeks aftappen door de overheid van welvaart aan de bron zonder enig
oogmerk met betrekking tot beïnvloeding van de allokatie van
produktiefaktoren. De keuze voor een heffingsgrondslag over de toegevoegde
waarde betekent een verbreding van de basis waarover de heffingen berekend
worden. Deze verbreding gaat op in vergelijking met een loonsomheffing, in
iets sterkere mate in vergelijking met de huidige situatie, en in sterke mate
ten opzichte van kapitaalheffingen. Er kan dus met een gemiddeld lager
heffingspercentage worden volstaan.

jaar vanaf 1985 met bovendien voor gezinnen een eenmalige prijsverhoging
van SX in 1986.

" Een verhoging van het HTW-tarief ter (gedeeltelijke) financiering van de
sociale zekerheid heeft enige tijd geleden in Belgie ten grondslag gelegen
aan de zogenoemde Maribel-operatie. Per 1-7-1981 werd daar de
werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid met 6.17 procentpunten
verlaagd. Deze operatie werd beoogd budgettair neutraal te verlopen middels
een gelijktijdige BTW-verhoging op diverse produkten. Men hoopte met die
maatregel drie effekten te bereiken:

- stimulering van de uítvoez
- wijziging van de relatieve prijsstruktuur, zodat binnenlandse produkten

worden bevoordeeld vergeleken met de ingevoerde produkten.
- positieve weerslag op de werkgelegenheid, dankzij een zekere afremming van

de vervanging van arbeid door kapitaal en dankzij de verbetering van de
rentabiliteit van de ondernemingen die de maatregel genieten.

Een evaluatie van de genomen maatregel is volgens de Nationale Arbeidsraad
(1982) niet goed mogelijk door de niet te verwaerlozen wijzigingen in de
algemeen ekonomische kontekst en de andere herstelmaatregelen die rond die
tijd genomen zijn zoals met name de devaluatie van de Belgische franc.
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De hier beoogde heffing is voor allP duidelijkheid geen BTW-heffing." In
eerste instantie wordt hier niet de eindkonsument getroffen. Ook de
exportgoederen worden belast en voorts in principe de gehele produktie.
Bij de hiernavolgende berekeningen gaan we tenslotte uit van een heffing over
de bruto toegevoegde waarde (tegen marktprijzen). Het verschil tussen bruto of
netto toegevoegde waarde zijn de afschrijvingen die van bedrijf tot bedrijf en
van bedrijfstak tot bedrijfstak (aanzienlijk) kunnen verschillen. Heffing op
basis van de bruto toegevoegde waarde vermijdt dit soort ongelijkheden en
geeft, dunkt ons, ook een goede indikatie van de bijdrage van de
produktiefaktoren kapitaal en arbeid in het produktieproces.

111.9.5. Effekten

111.9.5.1. Inleiding

Het effekt aangeven van de genoemde heffingsalternatieven op variabelen als
produktie en werkgelegenheid blijkt in de praktijk geen eenvoudige zaak. De
ons ter beschikking staande ekonomische modellen zijn overwegend makro-
ekonomisch van aard. Op dit nivo zijn genoemde vezanderingen moeilijk te
meten. Dit soort wijzigingen van de kostenstruktuur komen op mikro- en
mesonivo immers duidelijker naar voren vanwege de onderlinge verschuivingen
tussen arbeids- en kapitaalsintensieve bedrijven en bedrijfstakken. Tot
dusverre beperken de exercities op makronivo zich dan ook tot het bestuderen
en doorrekenen van afwenteling in lonen en prijzen, waarna de effekten daarvan
vervolgens aan de hand van makro-ekonomische modellen worden bestudeerd. Deze
modellen zijn opgebouwd uit ekonometrische relaties met over lange perioden
konstant ingezette koëfficiënten. Hoewel empirisch van aard blijkt de
relatieve starheid van dit soort modellen een handikap te zijn. De invloed van
de loonkosten op de internationale konkurrentiepositie en de technologische
ontwikkeling is komplex. We zijn hier in II.5.2 reeds op ingegaan, maar
vermelden hier nog eens vier belangrijke faktoren die van invloed zijn op een
makro-beoordeling van een grondslagverschuiving van arbeid naar kapitaal:
- De arbeidsintensieve Research en Development, centraal element in de

technologische ontwikkeling, ondergaat een lastenverlichting. Het effekt
daarvan op de produktie is afhankelijk van het karakter van de
technologische ontwikkeling: in hoeverre is R en D het gevolg van een
reaktie op ontwikkelingen in de industrie of dienstverlening, danwel is het
de stuwende en initiërende kracht erachter. In íeder geval maakt R en D zich
in het huidige systeem zelf duurder, doordat produktiviteitsstijgingen
tengevolge van R en D leíden tot premie- en loonsverhogingen, waarvan de
arbeidsintensieve R en D relatief sterk de lasten ondervindt.
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5choling zal een steeds voornamere positie in het produktieproces gaan
innemen. Genoemde lastenverschuiving zal het aannemen door bedrijven van
mensen om (intern) geschoold te worden vergemakkelijken. Tevens vindt er een
kostenverlichting plaats voor het zeer arbeidsintensieve scholingsapparaat
van overheid en instellíngen.
De internatíonale konkurrentiepositie ten opzichte van de lage-lonen-landen
zal verbeteren, waarbij de vraag aan de orde is of dit wenselijk is in het
licht van de internationale arbeidsverdeling. De positie ten opzichte van
landen als Duitsland, Japan en Amerika zal verbeteren voorzover R en D en
scholing daarin een rol spelen. Wat de uitvoering en implementatie van
technologische ontwikkelingen betreft, lijkt een heffing over de toegevoegde
waarde, in vergelijking met de huidige situatie, eerder remmend te werken.
De binnenlands georiënteerde sektoren als de (arbeidsintensieve) bouw en
dienstverlening ondervínden waarschijnlijk de belangrijkste
werkgelegenheidseffekten. Hier vindt immers een kostenreduktie plaats,
waarmee onder meer een gunstigere positie ten opzichte van het informele
circuit wordt bereikt.

Meer flexibel van aard is de theoretische onderzoeksmethode. Zo kunnen v.d.
Klundert en Peters (1985) in hun theoretisch model waarmee ze de
heffingsgrondslagenproblematiek bestuderen, enkele aanvullende elementen
aanbrengen, die de gangbare ekonometrische modellen niet bevatten,loa
Zowel voor de empirische als de theoretische onderzoeksmethode geldt in dit
verband voorts nog het volgende. In II.3 is gebleken dat de resultaten van
afwentelingsonderzoek, hoewel voornamelijk gekoncentreerd op belastingterrein,
weinig houvast bieden voor het trekken van konklusies. Ook de specifieke
studies met betrekking tot de afwenteling van premieheffing wijzen op
hetzelfde.lol Mede door deze grote onzekerheid over de mate van afwenteling

ioo Van de Klundert en Peters betrekken in hun beschouwing de
onevenwichtigheidstheorie en de theorie van de rationele verwachtingen.
Volgens de eerstgenoemde theorie kunnen positieve en negatieve impulsen op
het ekonomisch systeem onderling sterk asymmetrische gevolgen hebben
vanwege zogenaamde regiemwisselingen. In de theorie van de rationele
verwachtingen zullen ekonomische subjekten vroegtijdig op toekomstige
ontwikkelingen anticiperen. Van de Klundert en Peters hebben binnen dit
kader een model ontwikkeld waarin de aktoren mede inzicht hebben in de
gevolgen van hun eigen beslissingen op enig termijn en intertemporeel nut
resp. winst maximaliseren. In dít onderzoek blijkt onder meer dat een
vervanging van de loonsom als heffingsgrondslag door bijvoorbeeld een
heffing naar de toegevoegde waarde of de winstsom, geen invloed heeft op
de werkloosheid op lange termijn.

lol Zie onder meer Brittain (1972), Leuthold (1975), Pavard (1979), Weitenberg
(1969), Pierik ( 1980), Bakhoven, Ypma (1974), Bakhoven (1980), Douben
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moetea ook de ia sommige ~.~an de in de voetnoot genoemde studies uitgevoerde
berekeningen op basis van geschatte afwentelingskoefficienten, in twijfel
worden getrokken. Bovendien worden hierin bij voortduring de
afwentelingsmogelijkheden vergeleken van direkte belastingen, indirekte
belastingen en sociale premies. Wij baseren ons hier evenwel op een
produktiebelasting, die naar verwachting weer heel specifieke
afwentelingsaspekten zal oproepen.
Met het oog op de bovengemaakte opmerkingen ten aanzien van het gangbare
ondezzoek en de gevolgde onderzoeksmethodiek, kiezen wij in onze studie
primair voor een mikro-oriëntatie, waarbij evenwel makro-konsekwenties worden
meegewogen. Zo wezen we reeds eerder op het mogelijk effekt van de
veranderende kostenstruktuur tussen bedrijven en bedrijfstakken op produktie
en werkgelegenheid. Hiervan proberen we nu een schatting te maken in het
navolgende rekenmodel op bedrijfstaknivo. Het afwentelingsvraagstuk is daarin,
zoals zal blijken, teruggebracht tot afwenteling door ondernemers in de
prijzen en is daarbij (direkt en indirekt) afhankelíjk van de
prijselasticiteit. Het loonnivo en dus de afwenteling in de lonen wordt
konstant verondersteld, hoewel de overgang van een heffing over het loon naar
een produktiebelasting eerder minder dan meer afwenteling doet verwachten.
Allereerst zullen we hierna de huidige premieverdeling beschrijven voor 17
sektoren en de lastenverdeling berekenen bij de in het voorgaande omschreven
alternatieven. Vervolgens wordt een schattíng gemaakt aan de hand van genoemd
rekenmodel van de produktie- en werkgelegenheidseffekten. Tot slot gaan we in
op de te verwachten veranderingen in de (individuele) reële inkomensverdeling.
Overigens beperken we ons hier tot hoofdlijnen. Voor gedetailleerde informatie
zij verwezen naar Stroeken (1982). Verder werd het hiernavolgende reeds eerder
in nagenoeg dezelfde vorm gepresenteerd. (Stroeken, 1983).

111.9.5.2. (Alternatieve) premiedruk

Tabel III.B toont voor 1975 zowel de feitelijke als de alternatieve
premíeverdeling voor 17 onderscheiden sektoren.

(1976a, 1979).
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Tabel III.B. Premieheffing, huidige sCruktuur en drie alternatieven, 1975. (min. guldens)

---------------------------------------------------------------------------------------------------sektor ~br.toeg.llonen t ~(2) in( huidige I(4) inl(41 inl alt. 1 I alt. 2 I alt. 3
I waarde Isal.exkl~ Z vanlstruktuurl ~ vanl ~ vanlpremie oplPremie op~premie voor
)(markt- IPremies I(1) Iwerkg. 4 I(2) 1(1) Ibasis vanlbasis van~ de helft
( prijs) I I Iwerkn.pr.l I I toonsom I toegev. I betaald uit
I I I I I I Ipr.vr.v. ~ waarde lenergieheff.
i I I I I I If.t0.0oo I I
I (1) I (2) I 13) I 14) I(5) I(6) I (7) I (8) I (91

-----------------I--------I--------I------I---------I------I------r---------I---------I------------I 1. Landbouw I 9554 I 1152 I 12.1 I 525 I 45.6 I 5.5 I 573 I 2412 I 1160 I
I 2. Energie I 15773 I 1662 I t0.5 I 893 I 53.7 I 5.7 I 1307 I 3982 I 450 I
I 3. Basismetaal I 1879 I 888 I 47.3 I 589 I 66.3 I 31.3 ( 644 I 474 I 367U I
I 4. Bouwmat. I 2136 I 909 I L2.6 I 547 I 60.2 I 25.6 I 607 I 539 I 3000 I
I 5. Chemie I 5970 I 2214 I 37.1 1 1409 I 63.6 I 23.6 I 1399 I 1507 I 687U II 6. Fijnmetaal I 12938 I 6534 I 50.5 I 3990 I 61.1 I 30.8 I 4338 I 3266 I 2510 I
I 7. Transp.midd. I 3007 I 1644 I 54.7 I 985 I 59.9 I 32.8 I 1057 I 759 I 810 I
I B. Voedin9 1 9722 I 3384 I 34.8 I 2017 I 59.6 I 20.7 I 2248 I 2454 I 1590 1
I 9. Textiel I 2420 I 1433 I 59.2 I 850 I 59.3 I 35.1 I 612 I 611 I 970 IIIU. Papier I 4121 I 2076 I 50.4 I 1214 I 58.5 I 29.5 I 1287 I 1040 I 138U I~11. HouL,KUns[st.l 3473 I 1714 I 49.4 I 947 I 55.3 I 27.3 I 1196 I 877 I 1280 I112. Bouw I 130U8 I 6451 I 49.6 I 4766 I 73.9 I 36.6 I 3346 I 3284 I 3310 I
113. Hand.,hor,repl 25445 I 11049 I 43.4 I 5919 I 53.8 I 23.3 I 5573 I 6424 I 3760 I
114. Transp.,komm,l 13646 I 6639 I 48.7 I 3507 I 52.8 I 25.7 I 4838 I 3445 I 5450 II15. Geldwezen I 8810 I 3611 I 41.0 I 2235 I 61.9 I 25.4 I 2788 I 2224 I 1790 I
116. gez.z.,onr.g.l 31314 I 10525 I 33.6 I 6591 I 62.6 I 21.0 I 5580 I 7907 I 3910 I
117. Ondw.,bestuur~ 29474 1 16073 I 54.5 I 11663 I 72.6 I 39.6 1 11254 I 7442 I 6730 I
I I--------I--------I------I---------I------I------I---------I---------I------------I
I 1192690 I 77958 I 40.5 I 48647 I 62.4 I 25.2 I 48647 I 48647 I 48647 I
I---------------------------------------------------------------------------------------------------1~`
Toelichting bij de tabel;
Bij de bepaling van de verdeling volgens de alternatieve heff~ingssystemen is budgettaire neutraliteit verondersteld.
Voor verklaringen omtrent de indeling naar sektoren, waarbij meer gelet is op homogeniteit aan de input- dan aan de outputkant,
verwijzen we naar WRR (1983). De werknemerspremies zijn in feite alleen op makro-nivo beschikbaar en dan nog impliciet. Via een
door ons gekonstrueerde rekenprocedure (bijlage 1) maken we deze bijdragen op makronivo expliciet. De verhouding tussen dit
werknemersaandeel en het werkgeversaandeel op makronivo dient vervolgens als sleutel om op basis van de werkgeversbijdragen per
bedrijfstak de werknemersbijdragen per bedrij('stak te berekenen (alles inklusief pensioenbijdragen).
De energie~reffing wordt in deze berekening in eerste instantie geheven op de energiesektor (sektor 2), die dit vervolgens
doorberekent aan de overige sektoren bij afname. Er vindt bijgevolg geen direkte heffing bij de konsument plaats. Het intern
verbruik van energie in sektor 2 wordt over~igens niet extra belast.

~ Bruto toegevoegde waarde zoals berekend in tabel 28 van de Nationale Rekeningen. Dit betekent dat er in kombinatie met de
andere sektoren dubbeltellingen voorkomen. Het totaalbedrag aan dubbeltellingen (8510-2023) is naar rato van het oorspronkelijke
aandeel in de totale toegevoegde waarde minus sektor 15 bij de overige sektoren in mindering gebracht.

In de overheidssektor is eveneens de makro-sleutel gehanteerd op de werkgeversbijdrage (inkt. pensioenbijdrage) ter verkrijging
van de werknemersbijdrage. Deze veronderstelling lijkt voor wat het pensioenaandeel betreft konsistent. Voor het overige wordt
op deze wijze - hoewel enigszins onnauwkeurig - toch rekening gehouden met de overheidsregelingen, die vergelijkbaar zijn met de
werknemersverzekeringen in de partikuliere sektor, maar waarvoor niet expliciet premíe wordt afgedragen (Althans niet in 1975
waarover de berekeningen zich uitstrekken). Bij verwaarlozing van deze bestaande overheidslast, teveren alternatieve
berekeningen met betrekking tot de heffingswi,jze inkonsistente resultaten np. Ne komen hier in 111.9.5.5. op teruq.



.{~. N

7 ~ N

C ~~ O w00 y~~
a~ y d
G ~ a~
d ~
U .~C
N y ~
N N .ti
0. ~

~ G
.r ~ .~0-
~ G

A

N H d G G
b N V ~0 -ti i0

0. d 7
d.~

N ~.~ G
a~ ~
G
~ GS~ d
d yw ~
w

y :b s.
N

É q ~
N N
i0 ~ b

y -~.ti
N

.--1
E G ~ d a~ H
d d '~ 3 ~ O
N '~
a c A G d~

ro ~ ~ ~a~ ~
00
-ti N
b ,~ ., ~ x

.C ~ G A ~ ~3
E ~ ~ v d

.p ~ C '~ G .c.r tn G~

C v G ti G "d o ,t o x
.~L ~ G ~ ~.~

,r b d x -.~i G
A N Ga E Gi

~ ~ n N y~,~ N
3 o d 0. G

~p cU
N ~ ~
1-i ' ~~
F. b ~ H ~ ~,

00 s, Ó .p ~~

~ p w ~ M
..~

~
F Od0 1.~i C~ Ó

b -~ ~
G O N ~ti ~9 O
H ai A N 3 ?C

~ Gd ~
C ,d~ ~ ~
~ s~ N~o
O ~ ~~ 3 G

~
~

dT7 W G
61 N
O ~

~ b b wv
ó N ~ Gd

~L E E ~.,

~ G G
N '~ b .X

ti Y ~ N
d -Y N

a~b H ~ O
N O

G y, w.~ y ~~
~ "
H y

d ~ d
'~ ~ A
E ~
~ H HH
0. w P. aCi~

~ G N~ N ~y~ 3 ~.
G
NU G
Y~ y y a~

0. ó C -~ ~I,A o

S Ó~ H ~~ w .c
.~ ~ w U
G Y y -.~ w

d ro a b ~
~ E ~ ~
H ~ d E -.~

y ~ ~ 0. dO a ~

Y ~ ~ O
G ~ ~ ~ 3

.,~j .~ d ~

N ~ H ~ O

G E Aq E
~ ~ 1-~

.,, ., ~~ ~ x G .~i

.p -.a ~ G

a, O v ~C7 G
tn O -~ ~ i0

w N AH C 7 Hd d ctl C d
N D ~0 -.1 D

ti

17

00
~

~
G
O

~

~

E

A ,D

O
~

d.~
.ti

a~ Hd
t y

.~
a~ ~x Hn
..i 0.
~--i

w ~ ~ -ti . G N
ctl A N O0o c~ G H aW N N V1

`n " O G
N C1 G N td

Ó ~ ~ x Ó F

N O C ~ .
EO 7 'G y p~ y
~ y A H ~

,,~ o H
~ N y N

C H ~ ti d
G O . d G
d G A G ~ W
N N '~ ~

-.~i F~ N .,--~ N C tiH O H.,y O O

a~ d~ H d x?G A Gl U' NH y~
G d OE d ~ p r.
G C] o~ N c0
~ ~ N

~ N Ht0 ' yi .-~

u 3~2 ~ y ~ ~ O
N y ,

d
b ~ b d ~

~0 N H G ~ -.Gim `O `~ .d. H H
m ~

~ C ~ ~ 3
d ~ ~ ti

C ~
~~ Gai y.c yU
.,.,iy G
H ~

9 b

G ~
G1 A
N H~

7

3

b
w i. ~ ~

--, a, x .,~
~ti .C ~ w C
~ ~ W 7

. A ~ ~

N y E ~ ~ G
,.~i G u~i .n -.Ci m m v ~w a
y E Ó E a7 ~.~ H~
~ .-~ N .a N E u

E o0 N cC N ~C G
N O ~ -.i C G C d
~ w a
b G N I-~

O t a~ ai V V ~ N

.C-~ ~ od0 .~c aCi d O m o0

t~a b
O

.~
ti -.~

ti

d
b

37
OA
bG
Na

Ll

b

s. .x

Ó Ó d

ir QJ
y ..a
b b

N ~ G 71 G7
b 07 V ti 1~

d a~ N

wC Ó 3 E í~-i A7 -.a O ~0

.~ w ~ ~ d V
.-~ ~ ~ d H G
d N 3 dA N . ~ F,

G id O
y .y U a~d,d .b d a a~ x

. N E. d
H O tn

~ ~ N Ol .L G
~ ~ 7 0)

N a~7
G w b C~ G
.,i ~ ~ ,.~ ~ ~
G A Vf G ~.a
d ~N {~.i .~d m v
N y A w G C]
u ~ y

~p d C
C H N ~ G
o y m u m vN .p 3 d N ~

N O a~
Ó G E E s-~

d ~ G x

G ~ ~ N -.~i
y .M .~y

L4 W
-D ~ .ti E
d N c~ d Vl.n d H .c G e
N) ~ O U N N

O a70
c~y ó ' aGi x

C1
~ 00 G G ~n
E G y y
o '~ D a~

w d W ~
b a7 N 1~-i
,0~0 .C o0 y

N G ~

;~ y ~ É

3 v ~
G1 yl {.i o

G 7 3 ~
O

1~ N a ~--i
d N o m~ yb tn N W rJ ~
N ttl a~ 7
N .y N

H u a~ 7 d H E-~ G
N fn tn ~.i N vi G W
V w at -~ E ~ti ~ti 3 b

ti ai N A í~i ~ ~tl O Ó
E N A ~ CL E Qa Csl N

d
N
E?
H

C ,-,
N M
A ap
G ~
OO ,~

[ U.i ~

ti

Y Qx
O "
H ~
N
d ~
00 ~

O~
H .~a7
É yx
H ~y o
v `'G ~O ~

~ OV ~
N ~
O3 "
y N

.,~ ti

G 0.y
~ W
G U
~ ~

N 7w G N G~ Cl
ap ~p -.i N H ~J ~rn ro
.~ v .-. ~ d o

N .C ~ a T
G b V N .

..-1 N tq C ~L N
O H G i-3 d i" ~ C

-
N
W G y~ w r ~id ,d d ..i .~ N Y.
A ,~ A Cl ~ ~ ,

G ~ .,r
G ; N E 1 .

"~ O T7 y ~ G
C1 n ~ Nv E

N ~
E fno c~x .~

o ~x á x
00 N

N
y N

..1 l~
w o
U H
H d

0.
N
O

W

a
op O

..Gi o0

oG0 G
~

ti ~d ~
HN ro ~ ~

~ p y~ ~ ai
3 -~ `" bU Gw G G„~ ~ H .,a al

a~
Ó y s~d.~ y ~'
N H ~ p 3 ~ oO O

N 7 ~ I-i ~ N

N E m N
d 3 m

ái q ~ ó -.~

G O ~ ~ ~ ~

7 d b G w
~7 v y y w

In ~ .~ 1~ "i
-., a d o v
v~ O 7 H a N

A C ~ A Ó d
0. H Ci C O ~r
O b Ll ti 4

o~
N

~



profiteren hier evenwel het meest!

111.9.5.3. Produktie- en werkgelegenheidseffekten

De laatste dríe kolommen van Tabel III.B geven de initiële kostenimpulsen
weer, die door een overgang naar een andere heffingsgrondslag worden
teweeggebracht. Met behulp van een eenvoudig rekenmodel (bijlage 2),
gedeeltelijk gebaseerd op de struktuur van de input-outputtabel, schatten we
vervolgens de effekten van deze kostenveranderingen op produktie en
werkgelegenheid. Het gaat hierbij om een eenmalig korte-termíjn-effekt.
Van cruciaal belang bij deze berekening zijn betrouwbare gegevens over
enerzijds dat deel van de kostprijsverandering dat kan worden doorberekend in
de afzetprijs (doorberekeníngsfaktor) en anderzijds de reaktie van de
konsument op de príjsverandering (prijselasticiteit). We veronderstellen nu
dat prijselasticiteit en doorberekeningsfaktor volledig aan elkaar zijn
gerelateerd. Hieruit volgt dat afleiding van één van beide grootheden
voldoende is. Voor deze veronderstelling, díe stoelt op de redenering dat een
ondernemer c.q. bedrijfstak zich reeds bij de prijsvaststelling laat leiden
door de te verwachten reakties van de konsument en de konkurrentie, is ín de
literatuur voldoende ondersteuning te vinden (o.a. Andriessen, 1965).
Wat de bepaling van de elasticiteit van konsumptiegoederen betreft maakten we
gebruik van een door Frisch (1955, 1958) ontworpen en later ook door
anderenlos toegepaste schattingsprocedure gebaseerd op het principe van
nutsmaximalisatie onder budgetrestrikties. Op basis van de
inkomenselasticiteiten per sektor, die uit CBS-budgetonderzoeken kunnen worden
afgeleid, en op basis van enkele nader onderzochte prijselasticiteiten konden
de overige sektorprijselasticiteiten en daarmee de doorberekeningsfaktoren
worden bepaald (bijlage 2). De gevonden sektorprijselasticiteiten blijken
waarden tussen 0 en -1 te vertegenwoordigen.
Met betrekking tot de intermediaire goederen, investerings- en uitvoergoederen
hebben we, gezien het weinige feitenmateriaal dat ons ter beschikking stond,
enkele ruwe, niet naar sektor gedifferentieerde veronderstellingen moeten
maken ten aanzien van de doorberekening en daarmee ook van de
prijselasticiteit. Daarbij leek het plausibel voor uitvoergoederen geen
doorberekening te laten plaatsvinden vanwege de sterke konkurrentie; ten
aanzien van investeringsgoederen doorberekening voor de helft, gezien de toch
al minder specifieke konkurrentie; kostprijsveranderingen bij de intermediaire
goederen kunnen tenslotte volledig worden doorberekend. Meer dan volledige
doorberekening wordt dus nergens verondersteld. Deze verschillen in
mogelíjkheden van doorberekening van kostprijsstijgingen (bij
prijsverlagingen: de mate waarin men genoodzaakt is deze door te berekenen),

ios Literatuuropgave: Stroeken (1982:64)
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die optreden naar gelang de afzetkategoríe, ziin samen met de daarvan
afgeleide prijselasticiteiten in de berekeningen opgenomen. Ook de mate
waarin de binnenlandse markt door Nederlandse bedrijven wordt bediend - met
andere woorden in hoeverre men te maken heeft met konkurrerende invoer - is
bij de veronderstelde graad van doorberekening betrokken.
Tabel III.9 bevat de belangríjkste uitkomsten van ons onderzoek. Bij de
berekeningen is geen rekening gehouden met het bestaan per sektor van over-
dan wel onderkapacíteit'oc en ook niet met de vorm van de kostenfunktie,
waarbij op korte termijn wordt geredeneerd, de omzet slechts weinig verandert
en de variabele kosten proportioneel stijgen of dalen. Een terugval van de
vraag bij prijsverhoging wordt niet gevolgd door een kompenserende
prijsverhoging enz. De producent rekent niet méér, eventueel wel minder dan
zijn kosten door. Verder is de kostenstruktuur bij de doorberekening van geen
belang: loon- en energiekosten worden op gelijke manier behandeld. De
procedure bij een prijsverlaging is tenslotte identiek aan die bij een
prijsverhoging.

Tabel III.9. Werkgelegenheidseffekten van veranderingen in heffingsstruktuur
(duizenden mensjaren)

I IAantalll alt. 1 I alt. 2 I alt. 3
I Iwerk- Ilpremie oplpremie oplpremie voor
I Inemersllbasis vanlbasis vanl de helft
I I 1975 II loonsom I toegev. I betaald uit
I I Ilpr.vr.v. I waarde Ienergieheff.
I I IIf.10.000 I II-----------------I------II---------I---------I------------
I 1. Landbouw I 70 II -0.2 I -4.3 I -0.5I 2. Energie I 63 I~ -0.1 I -0.8 I
I 3. Basismetaal I 38 I~ 0.0 I 0.0 I -0.3
I 4. Bouwmat. I 43 II -0.1 I -0.1 I -0.2
I 5. Chemie I 111 II -0.1 I -0.5 I -3.3
I 6. Fijnmetaal I 311 II -0.5 I 0.8 I 1.8
I 7. Transp.midd. I 81 II -0.1 I 0.2 I 0.3
I 8. Voeding I 161 II -0.3 I -1.7 I 0.3
I 9. Textiel I 95 II 0.2 I 0.2 I 0.2
I10. Papier I 106 II -0.1 I 0.2 I 0.7
I11. Hout,kunstst.I 77 II -0.4 I 0.0 I 0.3
I12. Bouw I 381 II 4.5 I 4.7 I 6.0
I13. Hand,hor,rep.I 665 II 0.6 I -2.9 I 10.3
I14. Transp.komm. I 282 II -4.8 I -0.4 I -0.3
I15. Geldwezen I 141 II -1.1 I 0.0 I 1.9
I16. Gez.z.,onr.g.I 612 II 3.8 I -4.8 I 10.3
I17. Ondw.,best. I 719 II 1.9 I 18.3 I 23.2
I I------II---------I---------I------------
I I 3956 II 3.2 I 8.9 I 51.3
I------------------------II---------I---------I------------
IVerandering in II I I
Iwerkgelegenheid werkn. II 0.1~ I 0.2' I 1.3~
Iproduktievolume II 0.0~ I -0.3~ I 0.8~
Itotaal energieverbruik II -0.2ro I -0.8~ I -0.5~
I----------------------------------------------------------

ioc Aangezien op korte termijn een zekere mate van onderkapaciteit wordt
verondersteld, zijn de voor deze termijn berekende
werkgelegenheidseffekten in dit opzicht dus te positief.
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Tabel III.9 laat zien dat de effekten van de eerste twee heffingsalternatieven
niet indrukwekkend zijn: onder de gemaakte veronderstellingen neemt de
werkgelegenheid met slechts enige duizenden mensjaren toe.
Premieheffing op basis van toegevoegde waarde vergroot de werkgelegenheid in
de Bouw en bij de Overheid. Inkrimping blijkt bij deze berekeningswijze en
sektorindeling plaats te vinden bij Handel, horeca, reparatie en
Gezondheidszorg, onroerend goed. Bij de Landbouwsektor moet met een
vertekening rekening gehouden worden die wordt veroorzaakt door het relatief
grote aantal zelfstandigen in deze sektor, terwijl hier alleen de werkgevers-
en werknemerspremies in ogenschouw zijn genomen. In mindere mate doet
hetzelfde probleem zich voor bij de sektor Handel. De sektor Gezondheidszorg,
onroerend goed vergaat het beter bij een proportionele premieheffing op de
loonsom boven een premievrije voet. Deze alternatieve belasting op de
loonstruktuur treft vooral Transport en Kommunikatie.
Het totale netto-effekt op de werkgelegenheid is daarom zo gering doordat-de
veronderstelde anticipatie op de marktreaktie bij de kostendoorberekening
betekent dat in alle gevallen een lastenverzwaring maar voor een deel in de
produktieprijs doorwerkt en dat de afnemer maar voor een deel de
prijsveranderíng met een hoeveelheidsaanpassing kompenseert (alle
(sektor)prijselasticiteiten zijn in het model in absolute waarde kleiner dan
één.) Eén procent initiële kostprijsverhoging kan nooit leiden tot meer dan
een kwart procent volumeverandering in die sektor. Naast het al eerder
gememoreerde feit dat mogelijke lange-termijn effekten en aanpassingen in
technologie of produktpakket buiten beschouwing blijven, is dit een reden te
meer de resultaten te beschouwen als een soort minimumraming van de gevolgen
van een verandering in heffingenstruktuur.
Verlegging van de premielast van arbeid naar energie tenslotte levert wel een
substantieel posítief netto resultaat. De werkgelegenheidskreatie bij de
overheid wordt dan echter nog dominanter hetgeen de veronderstelling van
verwaarlozing van kapaciteitseffekten diskutabeler maakt. Zoals mocht worden
verwacht is van werkgelegenheidsuitbreiding sprake bij de dienstensektoren met
uitzondering van Transport en Kommunikatíe. De basisindustrieën geven een
afkalving van werkgelegenheid te zien. Opvallend ís dat de bouwnijverheid in
elk van de alternatieven beter af is: voor deze sektor is de huidige
heffingenstruktuur wel de slechtst denkbare.
Overigens wijst een uitgevoerde gevoeligheidsanalyse (Stroeken, 1982:71) erop,
dat wijzigingen in de veronderstelde prijselasticiteiten en daarmee van de
doorberekeningsfaktoren, niet van doorslaggevend belang zijn voor het
uiteindelijk resultaat. Dat neemt niet weg, dat voor enkele bedrijfstakken
wijzigingen in de veronderstellingen wel aanzienlijke relatieve verschuivingen
teweeg kunnen brengen. Dat geldt met name voor de sektoz Bouw, die haar
positieve werkgelegenheidseffekten grotendeels ziet verdwijnen, wanneer de
prijselasticiteit voor investeringsgoederen op nul wordt gesteld. De sektor
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Landbouw onderRaat daarentegen een flink positief werkgelertenheidseffekt bij
een lagere prijselasticiteit voor exportgoederen.

111.9.5.4. (Reële) inkomensverdeling

De drie onderzochte alternatieve heffingssystemen hebben gemeen dat de premie-
inkomensgrenzen worden afgeschaft evenals de fiskale aftrekbaarheid van de
premies voor de volksverzekeringen. Bovendien werkt het vervallen van de aan
de hoogte van het loon gekoppelde werkgevers- en werknemerspremies
denivellerend, wanneer de uitkeringen wel aan het loon gekoppeld blijven. De
uiteindelijke mate van (de)nivellering wordt verder nog bepaald door het
effekt op het budget van de verschillende inkomensgroepen van
príjsveranderingen ten gevolge van gewijzigde kostenverhoudingen: de aandelen
van de sektorprodukten in het budget van onderscheiden ínkomensgroepen zijn
immers verschillend.
Tabel III.10 geeft een overzicht van laatstgenoemde effekten voor werknemers.
Prijsveranderingen per sektor werden daarvoor vermenigvuldigd met het
budgetaandeel per inkomensgroep, zodat koopkrachtwijzigingen per sektor per
inkomensgroep ontstonden. Wij geven slechts de totaaleffekten.

Tabel III.10. Inkomenseffekten voor werknemers.

~----------------------------------------------------------------
~inkomensklasse ~ i verandering vrij besteedbaar inkomen 1975
~ vrij besteed- ~ invoering alt. ~invoering alt..~invoering alt.
~ baar inkomen ~ fin. over tot. ~fin. over toeg.~50oo fin. uit.
~(duizenden gld)~loonsom pr.vr.v.~ waarde ~energieheffing
~ ~ f.10.000,- ~ ~
~---------------~----------------~---------------~---------------

~16 ~ -0.18 ~ -0.83 ~ -1.03
16 -~19 ~ -0.17 ~ -0.79 ~ -0.95
19 -~21 ~ -0.19 ~ -0.51 ~ -0.41
21 -~24 ~ -0.25 ~ -0.58 ~ -0.45
24 -~30 ~ -0.44 ~ -0.54 ~ -0.33
30 -~37 ~ -0.26 ~ -0.17 ~ f0.30
37 -~44 ~ -0.26 ~ -0.29 ~ t0.40

~44 I -0.22 I -0.16 I t0.45

De verandering in het reëel besteedbaar inkomen tengevolge van budgeteffekten
bij alternatieve premiestelsels blijkt overwegend negatief te zijn. Een
belangrijke faktor daarin is de prijsverlaging in de bouw die niet direkt
doorwerkt in de koopkracht, omdat de bouw geen konsumptiegoederen levert. Voor
de goede orde: een en ander impliceert dat nog rekening zou moeten worden
gehouden met danwel het effekt van de inkomenselasticiteit danwel een
eventuele (inkomensafhankelijke) kompensatie via bijvoorbeeld
belastingverlaging. Wij gaan hier verder niet op in. In het algemeen zijn de
resultaten van denivellerende aard, ofschoon de veranderingen niet
spektakulair zijn.
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111.9.5.5. Slot

Aan de hand van een rekenmodel hebben we in het voorgaande de effekten op
produktie en werkgelegenheid gekwantificeerd die ontstaan door een verandering
van de heffingsgrondslag. De belangrijkste veronderstellingen werden gemaakt
ten aanzien van de kostendoorberekening (volledig gekorreleerd aan de
prijselasticiteit) en de produktiekapaciteit (onderbezetting). Deze laatste
veronderstelling verdraagt geen al te grote volume-effekten, welke overigens
niet in arbeidsplaatsen maar in mensjaren luiden. De uitkomsten van de
berekeningen blíjken in dit verband in zoverre gunstig te zijn dat de meeste
werkgelegenheid in de overheidssektoren wordt gekreëerd, waar het
kapaciteitspzobleem niet van overwegend belang is en waar aanbod van arbeid in
overvloed aanwezig is.
Belangrijk probleem in onze aanpak is het gegeven dat het (op een input-
outputstruktuuz gebaseerde) model slechts konklusies op de korte tot
middellange termijn toestaat. Er wordt met name geen rekening gehouden met de
ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit in de diverse sektoren, die onder de
verschillende heffingsalternatieven anders zal zijn, afhankelijk immers van
heffing over de produktiefaktor arbeid danwel kapitaal of een kombinatie van
beide. In dit verband moet dan ook worden gekonstateerd dat voor een zo hoog
mogelijke werkgelegenheid op langere termijn een juiste afweging moet
plaatsvinden bíj de keuze om hetzij kapitaalintensieve, hetzij
arbeidsintensieve sektoren te stimuleren.
Voorts is het model slechts in staat absolute minimumramingen te genereren,
waardoor met name de effekten van heffingen over toegevoegde waarde en totale
loonsom erg laag lijken uit te komen. De werkelijke effekten zijn
waarschijnlijk enkele malen hoger, op de korte termijn, maar zeker op de lange
termijn waar ook nog eens substitutie-effekten gaan meespelen, die overigens
mede onder invloed staan van de niet expliciet in beschouwing genomen
winstpositie van bedrijven.
Op basis van de berekeningen konkluderen we dat alle drie onderzochte
alternatieven positieve werkgelegenheidseffekten oproepen, waarbíj alleen de
vraag is of een heffing over de totale loonsom moet worden overwogen vanwege
de relatief hoge premievrije voet die we hanteerden en het toch gering lijkend
effekt. Pierik (1984) komt zelfs tot meer positieve konklusies voor wat de
partikuliere sektoren betreft in een soortgelijke analyse van een heffing over
de toegevoegde waarde. De overheidssektoren betalen daar evenwel voornamelijk
het gelag. Pierik houdt immers - we wezen er reeds op in III.9.5.2 - geen
rekening met de huidíge overheidslasten voor de ambtenarenregelingen, zodat in
de nieuwe situatie ineens het volle pond betaald moet worden.l"' In een ook

lo' Overigens neemt Pierik in zíjn berekeningen niet als uítgangspunt de
werkelijk betaalde werkgevers- en werknemerspremies, maar baseert hij zich
op theoretische berekeningen. Hij maakt daarbij gebruik van door het CBS
gepubliceerde inkomensverdelingen per bedrijfstak en de feítelijk geldende
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meso-georienteerde, maar vooral theoretisch getinte analyse van de heffing
over de toegevoegde waarde konkludeert Van Heden (1982), dat een belasting op
de toegevoegde waarde wel neutraal vermag in te werken op de faktorvergoeding,
maar dat dit nog niet betekent dat er meer azbeidsintensieve
produktieprocessen worden toegepast. Daartoe, aldus Van Heden, moeten de
arbeidskosten dalen ten opzichte van de kapitaalkosten, waarin de
faktorvergoedingen (en hun evolutie) een primaire rol spelen. Vandaar het
belang van de afwentelingsmogelijkheden van de nieuwe belasting. A1 met al
laat zijn analyse volop positieve werkgelegenheidseffekten toe. Essentieel
hierbij is evenwel dat het een en ander een gunstig effekt op de lonen met
zich mee brengt. Ook onze konklusies zijn erop gebaseerd dat invoering van een
alternatief heffingensysteem althans de nettolonen onverlet laat. In dit
verband opperden we reeds eerder dat afwenteling onder een produktieheffing
wellicht mínder zou kunnen zijn, aangezien deze heffing al in een vroeg
stadium van de inkomensverdeling plaatsvindt.

III.10. NABESCNOUWING

Op basis van vooral theoretische maar ook praktische overwegingen is in
voorgaand hoofdstuk de invoering van een produktieheffing ter financiering van
de socíale zekerheid als gewenst beargumenteerd. Het theoretisch argument werd
voornamelijk gevonden in de losser wordende band tussen de huidige verdiende
inkomens enerzijds en de individuele arbeidsprestatie anderzijds. Immers, het
welvaartsnivo zoals wij dit nu kennen en zoals dat in eerste instantie tot
uitdrukking komt in de primaire inkomens, is het resultaat van jarenlange
arbeidsproduktiviteitsstijgingen waaraan vele mensen en vele generaties vóór
ons een bijdrage hebben geleverd. Dit alles pleit voor een toenemende rol van
de overheid in de primaire inkomensverdeling, hetgeen met een produktieheffing
(direkt aan de bron) inderdaad geschiedt.

Invoering van een produktieheffing voor (althans het minimale deel van) de
sociale zekerheid brengt een aantal vereenvoudigingen en efficiencies met zich
mee. Om te beginnen zal er een koncentratie van werkzaamheden plaatsvinden bij
de belastingdienst, hetgeen tot een nauwgezette koórdinatíe zal leiden tussen
de diverse overheidsheffingen. De argumentatie voor een integratie van de
financiezing van de sociale zekerheid in het belastingstelsel wordt gevonden

premiepercentages, premiegrenzen en franchises. Dit heeft als nadeel dat
diverse veronderstellingen moeten worden gedaan bijvoorbeeld ten behoeve
van de door zelfstandigen betaalde premies. Het voordeel is evenwel dat de
pensioenbijdragen niet mee hoeven worden genomen in de berekeningen,
hetgeen theoretisch juist is, omdat een alternatieve financiering hiervan
feitelijk (in eerste instantie) niet wordt beoogd.
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in de overeenkomst met de bestaande belastingheffing (III.7). Een andere
argumentatie voert Halberstadt (1976:209) aan met zijn gevolgtrekking....."dat
de werkelijke afweging van prioriteiten voor het beleid niet gevonden wordt in
de afweging tussen verschillende financieringsvormen máár in de afweging
tussen verschillende voorzieningen, en wel door de enorme toename van de
overheidsbijdragen in de financiering van een aantal sociale verzekeringen en
door de hantering van de aanwezige reservefondsen. Of deze voorzieningen tot
de sociale zekerheid behoren, doet in feite niet ter zake; de wijze van
financiering is van secundaire betekenis geworden. Daardoor vindt de afweging
van maatschappelijke prioriteiten thans voor een íeder zíchtbaar niet langer
plaats in de sub-sector van de overheidsfinanciën maar binnen het geheel van
de publieke sector."
De verdwijning van het personele karakter en daarmee ook van het
equivalentiebeginsel in de sociale zekerheid heeft een aantal konsekwenties.
Van belang voor de inkomensverdeling zijn daarbij allereerst de
(noodgedwongen) afschaffíng van de premiegrenzen en van de fiskale
aftrekbaarheid van enkele premies voor de loon- en inkomstenbelasting.
Bovendien zal ook het onderscheid tussen werkgevers- en werknemerspremies
verdwijnen. Oplossing van de individuele band via afschaffing van
premieheffing met gelijktijdige invoering van een produktieheffing betekent
ruwweg een vermindering van het aantal heffingsplichtigen (alleen bedrijven)
en heeft verder een naar verwachting psychologisch effekt. Immers, de
resulterende afname van het bruto-nettotrajekt voor de individuele
inkomenstrekker zou wel eens tot verminderde afwentelingsreakties kunnen
leiden van individuen in de formele sfeer en wellicht ook in de informele
sfeer. Tenslotte wijzen we er in dit verband op dat Nederland in vergelijking
met andere landen relatief weinig inkomsten uit (weliswaar indirekte)
heffingen over de produktie ontvangt (Tabel II.1 in II.5.2).

In beginsel kan de uitvoeríng van de produktieheffing geliëerd worden aan de
uitvoering van de BTW. BTW wordt immers, hoewel betaald door de konsument,
ingehouden door bedríjven en vervolgens afgedragen aan de overheid na aftrek
van door bedrijven zelf betaalde BTW (over inkopen). De fiskus zou de hier
bedoelde produktieheffing vervolgens kunnen innen door middel van een opslag
voor bedrijven op deze afdracht.
De aantrekkelijkheid van deze opslag zit duidelijk in de eenvoud van het
systeem. Hantering van de BTW-grondslag ook voor de (uitgebreide)
produktieheffing stuit evenwel tevens op het praktische probleem, dat er
sektoren zijn die een laag tarief doorberekenen en andere sektoren een hoog
tarief. Dat maakt de BTW-afdracht - saldo van geïnde en betaalde BTW - niet
volledig representatief voor de gekreëerde toegevoegde waarde in de bedrijven.
Een uniform BTW-tarief zou hier natuurlijk uitkomst bieden. Verder zou er ook
een praktische oplossing moeten worden gezocht voor de bedrijven die
exporteren. Daarvoor zou een gefingeerd tarief en daarmee een gefingeerde
afdracht kunnen worden berekend. Tenslotte zijn er nog de voornamelijk
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overheids- en semi-overheidssektoren die van BTW-afdzacht zijr. vrijgesteld.
Bij handhaving van deze vrijstelling ligt een vrijstelling voor de
produktieheffing ook voor de hand, temeer daar een dergelijke heffing bij de
overheid weer andere heffingen oproept en daarmee slechts een broekzak-
vestzak-operatie in werking stelt.
Wanneer de procedure om de produktieheffing gekoppeld aan de B1ir'-afdracht te
ínnen toch (te) veel problemen ontmoet, bestaat er nog de mogelijkheid van een
speciale heffing, los van de BTW. Uitvoering daarvan via een periodiek systeem
van voorschotten en naheffingen - vergelijkbaar met de huidige premie-inning -
ligt dan voor de hand. Evenwel, er moet een voor alle bedrijven uniform
begrip toegevoegde waarde worden gedefinieerd. In dit verband leert een
bedrijfsekonomische inventarisatie van gehanteerde begrippen (Dijksma, v.d.
Wal, 1984), dat van één nauwkeurig omschreven begrip toegevoegde waarde, dat
bovendien operationeel is, momenteel geen sprake is. Een en ander wordt onder
meer veroorzaakt door de verschillende waarderingsgrondslagen die worden
gehanteerd en door de toerekening van verschillende bedragen aan verschillende
participanten en perioden.
De produktieheffing hoeft niet met een uniform percentage te worden geheven,
maar kan worden gedifferentieerd. Op deze wijze kan bijvoorbeeld worden
voldaan aan de veel geuite wens (o.a. Driehuis e.a., 1983; Douben, v.d.Wílde,
1984; Deleeck, 1983) om specifiek de werkgelegenheid in het midden- en
kleinbedrijf te stimuleren door middel van een lager tarief. Zeer in het
bijzonder kan ook het aannemen van personeel worden bevorderd en het afstoten
worden geremd (van Elswijk, 1984) danwel arbeidstijdverkorting worden
gestimuleerd (PvdA, 1986; v.d. Reep, 1986).

De theoretisch meest voor de hand liggende grondslag voor de produktíeheffing
is de toegevoegde waarde van bedrijf of instelling. Hiermee wordt immers een
volledige band gelegd tussen het bestaande produktie- en welvaartsnivo en de
rechtstreekse aanspraak van de gemeenschap daarop. Bovendien komt de
technologische ontwikkeling zowel tot uitdrukking in een betere
produktiefaktor kapitaal als in een beter geschoolde faktor arbeid.
De praktische beoordeling met het oog op de produktie- en
werkgelegenheidseffekten is moeilijk. Belangrijk in dit verband is de ínvloed
van de grondslagverschuiving op de Research en Development, de scholing, de
internationale konkurrentiepositie en de positie daarin van de twee
eerstgenoemde faktoren, en de (binnenlands georiënteerde) bouw- en
dienstensektoren (III.9.5.1). Onze eigen berekeningen wijzen ruwweg in de
richting van positieve produktie- en werkgelegenheidseffekten.

Met een produktieheffing voor de sociale zekerheid wordt in zekere zin ook de
lijn-Hofstra doorgetrokken met daarin een grotere overheidsrol in de primaire
inkomensverdeling. Afgerekend wordt dan met de traditionele belastingconceptie
waarin de beste overheid die was, welke zich het minste deed merken en die zo
weinig mogelijk uitgaf. Het (individuele) draagkrachtkríterium bleek daarbij
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de fiskale konsekwentíe van die neutrale overheid te zijn. Om recht te doen
aan de toenemende overheidsrol bij produktie en inkomensverdeling zal in
afnemende mate plaats zijn voor dit soort individuele draagkrachtheffingen in
de belastingstruktuur. Dat geldt met name voor de huidige inkomstenbelasting
en premieheffing. Het in de belastingliteratuur (o.a. v.d. Braak, 1981 en
Brull, 1967) veelvuldig uitgesproken ideaal van de gelede budgettering, waarin
een relatie wordt gelegd tussen de inkomsten- en uitgavenstruktuur van de
rijksbegroting, zou een andere invulling krijgen. In de ogen van Brull
(1967:17) zou er één uitgavenbelasting moeten komen naar draagkracht, met de
opbrengst waarvan de staat zijn rechtstaak kan vervullen; één
buitenkansbelasting die overal verschijnt waar rent optreedt en waarvan de
opbrengst de overheid in staat stelt het kulturele leven te financieren;
tenslotte, een veelheid van profijtheffingen, die zich gelijk prijzen soepel
in de wetmatigheden van het ekonomische leven schikken en die de vergoedingen
voorstellen voor hetgeen de overheid op ekonomisch gebied presteert.
De hier beschreven invulling van het koncept van de gelede budgettering is
eveneens gebaseerd op een zo klein mogelijke overheidsrol. Bovendien wijst
Douben (1968) op de kwantitatieve aspekten die bíj een koppeling van de
belastingstruktuur aan de uitgavenstruktuur moeilijkheden opleveren. Niet
alleen de omvang van de rentbelasting zal tekortschieten maar ook de omvang
van de profijtbelasting. Dit betekent uiteindelijk dat toch weer een accent
wordt gelegd op de (resterende) draagkrachtheffing. Daarmee is de gedachte
achter de gelede budgettering niet afgekeurd. Een dergelijk stelsel dient
alleen te worden aangevuld met een bron~produktieheffing ter (gedeeltelijke)
financiering van algemene infrastrukturele voorzieningen (waaronder de
kollektieve goederen) en het minimale deel van de sociale zekerheid.
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IV. Uitkeringsstruktuur: naar een
basisin~omen

IV.1. INLEIDING

In de voorgaande drie hoofdstukken is de verstrengeling aangegeven van de
sociale zekerheid met het totale ekonomische gebeuren. Daaruit mag onder meer
worden gekonkludeerd dat ook de problemen met het bestaande stelsel van
sociale zekerheid slechts in het totale ekonomische kader kunnen worden
opgelost. Daar staat tegenover dat vele andere problemen van ekonomische aard
ook slechts met het oog op de konsekwenties voor de omvang en kwaliteit van de
sociale zekerheid een juiste oplossing kunnen vinden. Een belangrijk raakpunt
in de verhouding tussen ekonomie en sociale zekerheid is het arbeidsvraagstuk.
Dit zal het voornaamste aandachtspunt van dit vierde en laatste hoofdstuk
vormen. In dit hoofdstuk 2ien we de problematiek van vraag en aanbod van
arbeid in eerste instantie als een inkomensverdelingsvraagstuk. De kwestie van
inkomensvorming (ekonomische groei) blijft in deze opzet dus op de
achtergrond.
De opbouw van het hoofdstuk verloopt als volgt. Allereerst verkennen we drie
beleidsalternatieven terzake van het scheppen van voorwaarden om de 'ekonomie'
maatschappelijk efficiënt te laten funktioneren voor wat het realiseren van
evenwicht op de arbeidsmarkt betreft. Deze alternatieven worden bekeken op
hun maatschappelijke effekten, hun konsekwenties voor de inkomensverdeling
evenals voor de sociale zekerheid. De mogeli~kheid van invoering van een
basisinkomen, één van de alternatieven, zullen we vervolgens nader uitwerken.
Dit alternatief sluit immers rechtstreeks aan bij de ontkoppeling van arbeid
en inkomen waar in het voríge hoofdstuk op werd ingegaan. Daar bleef de
ontkoppeling evenwel beperkt tot de introduktie van een produktieheffing
uitsluitend ter financiering van het huidige stelsel van sociale zekerheid.
Invoering van een basisinkomen zal een verdergaande ontkoppeling inhouden. De
produktieheffing dient dan in beginsel ter kompensatie van een groot deel van
de financiering van de sociale zekerheid, van een deel van de loon- en
inkomstenbelasting en van een deel van de bestaande lonen.
Als hoofdargument voor een dergelijke ontkoppeling hebben we de technologische
ontwikkeling aangevoerd (III.B), waarmee de huidige faktor arbeid in feite
werd gerelativeerd. Verder zijn er vele praktische argumenten voor een
dergelijke ontkoppeling aan te geven. De basís daarvoor werd vooral in
hoofdstuk I gelegd. In dit laatste hoofdstuk komt het een en ander nog eens
expliciet aan de orde.
Als invoeringsvorm van een basisinkomen wordt hier gekozen voor een negatieve
inkomstenbelasting, die nader zal worden uitgewerkt.
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IV.2. ARBEIDS(HER)VERDELING

IV.2.1. Uitbreiding betaalde arbeid

De eerste mogelijkheid om (via herverdeling van inkomens) werkgelegenheid te
scheppen is het betaald maken van werkzaamheden in bijvoorbeeld de
vrijwilligerssfeer of in de sfeer van de huishoudelijke arbeid, in het
algemeen werkzaamheden die nu nog onbetaald geschieden. Inhoudelijk ligt dit
alternatief gedeeltelijk in het verlengde van eerder gedane uitbreidingen van
betaald werk in de gezondheidszorg, bejaardenhulp etc., hetgeen tot een, wat
auteurs als Illich (bv. 1972) en Achterhuis (1981, 1984) noemen, toenemende
verzakelijking van het maatschappelijk leven heeft geleid. Het onderscheid in
maatschappelijke waardering tussen betaalde en onbetaalde werkzaamheden'o~
lijkt in dit alternatief niet minder te worden.
De noodzakelijk veronderstelde herverdeling van inkomens zal uiteindelijk zijn
beslag krijgen in een daling van de individueel verdiende of uitgekeerde netto
reële inkomens middels een kombinatie van brutoloonsverlaging, belasting- en
prijsverhoging.
Een daling van het individuele inkomen houdt in dit verband geenszins ook een
daling van het gemiddeld inkomen per persoon in.lo' Van de individueel
verdíende en uitgekeerde inkomens hoeven immers steeds minder mensen in
huishoudelijk verband te worden onderhouden. De moeilijkheid in de
overgangssituatie waarin nog niet iedere Nederlandse burger een betaalde baan
heeft, zit in het begrip gemiddeld inkomen, dat konstant heet te zijn. De
inkomensverschillen tussen personen en huishoudens zullen in deze periode bij
deze wijze van werkgelegenheídskreatie juist groot zijn: in het begin van de
overgangsfase van kostwinnersinkomens naar individuele inkomens zal iedere
nieuw gekreëerde baan de inkomensverschillen per persoon per huishouden
vergroten, vervolgens na verloop van tijd, wanneer de kostwinnersgerichtheid
niet meer de overhand heeft, de inkomensverschillen weer verkleinen tot de
eindfase is bereikt waarin iedere burger een betaalde baan heeft. Deze
overgang verloopt bovendien schoksgewijs: iedere nieuw gevormde baan met
bijbehorend inkomen brengt een relatief grote verandering teweeg in het
betreffende individuele of gezinsbudget, terwijl de kompenserende reële
koopkrachtdaling voor de bestaande inkomens verwaarloosbaar klein is.

lo~ We bespraken dit onderwerp in I.1.1 in het kader van een algemene
beschouwing over het begrip arbeid.

'a' Gedoeld wordt op de inkomensverdeling gemeten naar huishouden, waaraan in
I.2 uitvoerig aandacht is besteed.
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De uiteindelijkP konsekwentie van dit elternatief zal het ontstaan zijn van
de in feite (betaalde) werkplicht die voor iedereen (uit financiële
overwegingen) ontstaat. '
Wat de sociale zekerheid betreft, buigt dit alternatief thans één van de
beschreven ontwikkelingen om, namelijk de toenemende ontkoppeling tussen
arbeid en sociale zekerheid. Er lijkt in dit geval veel voor te zeggen ook de
huidige formele binding tussen arbeid en sociale zekerheid, althans
gedeeltelijk, voor wat de werknemersverzekeringen betreft, te handhaven.

IV.2.2. Verdeling betaalde arbeid

Arbeidsduurverkorting is de algemene noemer waaronder het bestaande betaalde
(en onbetaalde?) werk over meer personen verdeeld kan worden. Wanneer
tegelijkertijd het begrip volledige baan wordt geherdefinieerd, komt daarmee
een tweede oplossing voor het werkgelegenheidsvraagstuk in zícht. De strikte
scheiding tussen betaalde en onbetaalde arbeid zal daarmee niet verdwijnen.
Het tegendeel lijkt eerder het geval te zijn. Rantsoenering van een "schaars
goed'~ zal immers in de ogen van de mensen waarschijnlijk eerder tot
waardevermeerdering dan tot waardevermindering voeren. Zo luidt in ieder geval
één van de konklusies in een bundel over arbeidstijdverkorting (J. van Hoof
e.a., 1983). De ervaring wijst uit, zo konkludeert men verder, dat
arbeidsduurverkorting in het verleden de zware nadruk op betaalde arbeid niet
heeft doen verminderen en daardoor niet als hefboom voor fundamentele
veranderingen in ons arbeidsbestel zal fungeren. Verwacht wordt dat ook een
rigoureuze arbeidstijdverkorting (bijvoorbeeld de invoering van een 32-urige
werkweek) de centrale elementen van het arbeidsbestel overeind zal houden. Met
centrale elementen worden dan bedoeld het recht op en de plicht tot betaalde
arbeid.
Ook arbeidsduurverkorting leidt uiteindelijk tot een werkplicht voor iedereen
uit financiële noodzaak. Evenals in het voorgaand alternatief heeft de
inkomensherverdeling een schoksgewijs verloop gepaard aan de in eerste
instantie toenemende denivellering van de inkomensverdeling gemeten per
persoon per huishouden. Ondanks deze toenemende denivellering leveren
kostwinner en niet-kostwinner beiden evenveel in. ""

" o Een aanvullend probleem doet zich verder voor in de wíjze waarop
arbeidsduurverkorting anno begin tachtiger jaren in de praktijk gestalte
krijgt. Mede door de terughoudende opstelling van de overheid immers,
wordt met arbeidsduurverkorting vooral een herstel van de
bedrijfsrendementen beoogd en een daarvan afgeleide werkgelegenheidsgroei.
De resultaten daarvan stellen tot nu toe teleur (I.1.2.2) en lijken de
inleveringsbereidheid niet te vergróten.
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Evenals in IV.2.1 lijkt er, wat de sociale zekerheid betreft, veel voor te
zeggen de huidige formele bínding tussen arbeid en sociale zekerheid in zekere
opzichten (werknemersverzekeringen) te handhaven.

IV.2.3. Invoering basisinkomen gekombineerd met herverdeling betaalde en
onbetaalde arbeid

Essentíeel in deze derde en laatste benadering is het verkrijgen van een
opwaardering van onbetaald werk. In dat verband zou men allereerst kunnen
denken aan zaken als meer bevoegdheden voor met name instellingen in de
kwartaire sektor om met vrijwilligers te werken, aan medeverantwoordelijkheid
in de besluitvorming en aan meer faciliteiten voor vrijwilligers. In feite
gaat het dan om een uitbreiding van het werken met behoud van uitkering. Het
blijft echter de vraag of je op deze wijze struktureel betaalde en onbetaalde
arbeid op één lijn kunt krijgen. Slechts na verloop van tijd en uitgaande van
toepassing op grote schaal mogen een gelijkere (maatschappelijke) waardering
en gelijke rechten en plichten worden verwacht. Bovendien kan men zich
afvragen of er in dat geval een minder verzakelijkte maatschappij ontstaat
(IV.2. 1) . "'
Een betere mogelijkheid om onbetaalde arbeid op te waarderen lijkt een
geleidelijke ontkoppeling van arbeid en inkomen met als belangrijkste exponent
de kreatie van een (gedeeltelijk) gegarandeerd basisinkomen. De theoretische
argumentatie van deze ontkoppeling is af te leiden uit de technologische
onwikkeling zoals in hoofdstuk III reeds is uiteengezet. Een dergelijke
ontkoppelíng komt tegemoet aan de kritiek op het huidige arbeidsbestel
(I.1.1). Zowel vanuit financieel als uit moreel en psychisch oogpunt krijgen
mensen meer mogelijkheden bíj de keuze en het invullen van hun werkzaamheden.
Van de te verwachten vergrote aandacht en waardering voor aktiviteiten in
ruime zin mag (op d'n duur) een spontane afname van het traditionele
arbeidsmarktaanbod worden verwacht. Dit houdt een andere invalshoek in van
het "traditionele" werkloosheidsvraagstuk. De afname van het arbeidsaanbod -
waarschijnlijk in de vorm van een vergrote vraag naar deeltijdarbeid - heeft
ook een financiële achtergrond. Doordat immers steeds minder inkomen in de

111 Verder moet worden afgevraagd of een dergelijk proces niet een gigantische
afbraak in de hand werkt van bestaande rechtsposities en
arbeidsvoorwaarden. In dat geval lijkt het beter werken met behoud van
uitkering bij uitstek toe te staan aan werklozen die op deze wijze
produktíeve aktíviteiten in eigen beheer willen starten. Daarbij gaat het
immers om eigen initiatieven van mensen die zelf ondernemend bezig willen
zijn en die daardoor niet passen in een strategíe van bedrijven of andere
instellingen om via omzetting van betaald in onbetaald werk bestaande
rechtsposities en arbeidsvoorwaardén te omzeílen.
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vorn van ioon, uitbetaald door de werkgever, wordt ontvangen en da werkweek ín
principe gelijk blijft, neemt het loon per uur af. Korter werken betekent dus
minder looninlevering.
Naar verwachting zal de vrijwillige vraag naar deeltijdarbeid onder invloed
van een basisinkomen dus toenemen. Dit leidt tot een meer flexibele
arbeidsvorm als gevolg van de wens van de werknemer. Ook vanuit het oogpunt
van de werkgever mag een flexibelere arbeídsmarkt worden verwacht. Voor hem is
van belang dat op den duur het minimumloon haar behoeftekarakter verliest en
daarmee in feite haar betekenis. Tevens zal er meer ruimte komen voor het
prijs- en marktmechanisme en kan er worden gedacht aan het afbreken of
versoepelen van verstarrende regelingen op de arbeidsmarkt. Hoe belangrijk de
flexíbilisering van de arbeidsmarkt in het licht van de technologische
ontwikkelingen is, staat in het eerste hoofdstuk beschreven. Tevens wordt hier
duidelijk hoezeer de invoering van een basisinkomen inspeelt op verschillende
maatschappelijke belangen. De eerste voorstellen in de richting van een
basisinkomen, begin zestiger jaren, sproten dan ook uit diverse zienswijzen
voort. Zo vormden de belangen van de werkgever de drijfveer voor M. Friedman
(1962) en was met name Theobald (1967) begaan met het lot van de burger in het
algemeen.
De in dit alternatief (gedeeltelijk) van arbeid ontkoppelde inkomensverdeling
kan de schoksgewijze inkomensherverdeling - vrijwel onvermijdelijk in de
eerstgenoemde alternatieven - vermijden. Dit zal nog blijken in het verloop
van dit hoofdstuk, waarín onder meer een voorbeeld wordt uitgewerkt van een
mogelíjke invoering van een basisinkomen.
Het zal duidelijk zijn dat sociale zekerheid een gewijzigde positie zal gaan
innemen in een stelsel met (gedeeltelijk) gegarandeerde inkomens: van
(weliswaar uitgebreide) stoplap van het huidige bestel tot wezenlijk onderdeel
van het toekomstige bestel. Invoering van individueel gegarandeerde
(minímum)inkomens kan als de uiteindelijke voltooiing worden gezien in de
ontwikkelingsgang van de sociale zekerheid. In I.1.3.3 volgden we het
rechtsgrondbegrip in de sociale wetten vanaf het allereerste "risque
professional", de rechtsgrond van het voldoende loon en vervolgens van het
rechtvaardig loon tot het solidaristisch beginsel van Van Rhijn in 1943 en het
uiteindelijk recht op zelfontplooiing en gelijke kansen voor
uitkeringsgerechtigden van Veldkamp in 1963. Een basisinkomen voor iedereen
betekent in feite de uitbreiding van het laatstgenoemde rechtsgrondbegrip van
de huidige (beperkte) groep uitkeringsgerechtigden tot iedere ingezetene.
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IV.3. BASISINKOMEN EN NEGATIEVE INKOMSTENBELASTING

IV.3.1. Inleiding

Min of ineer als uitvloeisel van de door Friedman en Theobald geopperde ideeën
(IV.2.3) werd in Nederland en vele andere westerse landen eind zestiger en
begin zeventiger jaren een diskussie gevoerd over eventuele ínvoering van een
(soort) basisinkomen, veelal in de vorm van een negatieve
inkomstenbelasting.ll~ Deze negatieve inkomstenbelasting werd indertijd
nauwelijks in het kader gezien van een inkomens- en werkgelegenheidsbeleid
zoals dat in de voorgaande hoofdstukken is geschetst. Verwonderlijk is dat
niet, omdat in die tijd het individualiseringsproces nog op gang moest komen
en er nog geen sprake was van een struktureel werkloosheidsprobleem.
Grapperhaus (Nota negatieve inkomstenbelasting, 1971:1) ziet een negatieve
inkomstenbelasting als een sociaal instrument dat inkomens van maatschappelijk
zwakkeren in beginsel aanvult tot een bepaald minimuminkomen. Dit systeem,
aldus Grapperhaus (Nota negatieve inkomstenbelasting, 1971:5), treft ook
maatschappelijk niet-zwakke groepen door de onpersoonlijke en objektieve wijze
van bijstandsverlening. Hij kenschetst de negatieve inkomstenbelasting
uiteindelijk als een gebrekkig instrument voor het verlenen van fínanciële
bijstand aan maatschappelijk zwakke groepen. Omdat hij verder nog enkele
uitvoeringstechnische problemen 2iet, besluit Grapperhaus dat de voordelen
(vereenvoudiging van het stelsel en gunstige kortingspercentages op het
minimumuitkeringsnivo) van een negatieve inkomstenbelasting niet opwegen tegen
de nadelen.
Tot een zelfde konklusie komt de OECD op basis van een vergelijkend onderzoek
naar de bevindingen en opvattingen in diverse OECD-landen: ~~The attractions of
such an integrated scheme: simplicity, avoidance of high implicit marginal tax
rates on income-related socíal transfers, sharper definition of the scope of
welfare schemes, can easily be perceived. On the other hand such schemes raise
difficult conceptual, administrative and budgetary obstacles which suggest
that the NIT is by no means a panacea for the problems currently being faced
in the implementation of welfare schemes in Member countries. In addition a
NIT may just not be relevant to the current pre-occupation of certain
governments, which may feel that a more flexible policy and one more directed

llZ In Nederland speelde deze diskussie zich vooral af rond de persoon
Grapperhaus. Zie bijvoorbeeld een door hem in 1970 uitgesproken rede
(Grapperhaus, 1970). De Nederlandse politíeke diskussie werd indertijd min
of ineer afgesloten met een door hem als staatssecretaris uitgebrachte nota
aan de Tweede Kamer (1971). Zie voor Nederland verder nog Christiaanse
(1969). De diskussie in de overige Westerse landen wordt samengevat in een
publikatie van de OECD uit 1974.
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at the causes of poverty, may be more appropriate." (OECD, 1974b:12).
Eerder al had Grapperhaus (1970) gekonkludeerd dat de tijd nog niet rijp was
om aan meer of minder grote groepen der bevolking uitkeringen te doen zonder
dat er voor zou hoeven te worden gewerkt, althans door degenen die dat zouden
kunnen. "Het is evenwel niet geheel ondenkbaar," aldus Grapperhaus (1970:13),
"dat de voortgaande automatisering tot gevolg zou hebben dat bepaalde groepen
van de bevolking - met name degenen die routine-arbeid verrichten - permanent
niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Als dat het geval zou
worden, dan zou een negatieve inkomstenbelasting inderdaad een oplossing zijn,
welke tevens een vereenvoudiging en verbetering van ons stelsel van sociale
voorzieningen zou betekenen".
De situatie lijkt nu, zo'n 15 jaar later, inderdaad te zijn veranderd. Dat
moge uit de voorgaande hoofdstukken duidelijk zijn geworden. Waarschijnlijk
is deze verandering ook de oorzaak geweest van de herlevende belangstelling
voor het basisinkomen in de jaren tachtig. Zowel vanuit wetenschappelijke
kring (WRR, 1981, 1983, 1985; Post-Keynesiaanse Studiekring, 1984; Salverda,
1984; v. Ojik, 1983; De Kam, De Graaf, 1982; Weitenberg, 1981; Roberts, 1983;
v.d. Hoeven, 1984; Nooteboom, 1984; Collectíf Charles Fourier, 1984; Fritsch,
1986) als vanuit maatschappelijke kring (Voedingsbond FNV, 1981, 1985; KIVI,
1981; PPR, 1982; D'66, 1984; PvdA, 1985-86) verschenen diverse publikatíes. "'
Over het algemeen wordt in deze publikaties de invoering van een algemeen
basisinkomen - dus onafhankelijk van verdere verdiensten - bepleit. De hoogte
van de voorgestelde basisinkomens varieert. De financiering van de zogenoemde
extra-kosten vindt plaats uit een verhoging van de BTW, van de loon- en
inkomstenbelasting of van de vennootschapsbelasting. Salverda (1984) stelt
zelfs een speciale heffing over het loon voor. A1 deze heffingen hebben naast
een daling van het netto reële loon een verhoging van de kollektieve lasten
gemeen, leidend tot aanzienlijke stijgingen van de gemiddelde en marginale
tarieven. Wij hebben in het voorgaande hoofdstuk ter financiering van een
basisinkomen een produktieheffing voorgesteld, die vergezeld zou moeten gaan
van een daling van de brutolonen. Ter motivatie van deze brutoloondaling dient
dan te worden bedacht, dat het bíj de invoering van een basisinkomen in wezen
niet om extra-kosten gaat, maar om een herverdeling van inkomens in het kader
van het individualiseringsproces (Hfdst. I).
In de meeste tot nu gedane voorstellen wordt impliciet danwel expliciet
rekening gehouden met overgangstermijnen voordat een volledig basisinkomen is
bereikt. Het meest sprekende voorbeeld van zo'n overgangstermijn is wellicht
het door de WRR (1985) voorgestelde gedeeltelijk basisinkomen (gbi).114 De

11' Een overzicht van publikaties en de daarin vervatte voorstellen is te
vinden in Salverda (1984). Zie daarvoor ook de publikaties van de
Werkgroep PvdA voor Basisinkomen (1985, 1986).

11` Dit gedeeltelijk basisinkomen zou moeten worden aangevuld met een algemene
inkomensdervingsverzekering (aiv) voor alle werkenden, welke het risiko
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hoogte van dit basisinkomen is voor personen van 18 jaar en ouder vastgesteld
op het verschil tussen het sociale minimum voor een echtpaar en dat voor een
alleenstaande, afgerond f450,- per maand (in prijzen van 1985). Voor ouderen
en jongeren geldt een verhoogd resp. een verlaagd basisinkomensnívo. Bíj een
afstemming van het basisinkomen op dit nivo zouden de toeslagen in de sociale
zekerheid voor partners zonder inkomen kunnen worden afgeschaft. Verder kan
worden gedacht aan een verlaging (wellicht afschaffing) van het minimumloon.
Een belangrijk punt van kritiek bleek in de diskussie naar aanleiding van dit
voorstel - naast het verwijt van onvoldoende financiële onderbouwing - te
bestaan uit onvoldoende integratie met het belastingstelsel. V.d. Bosch (1985)
en vooral De Kam (1985) wijzen op de extra-problemen voor de belastingdienst,
vooral tengevolge van het bruteren van het gedeeltelijk basisinkomen115 en de
fískalisering van een groot deel van de sociale premies. Invoeríng van een
(gedeeltelijk) basisinkomen in de vorm van een negatieve inkomstenbelasting
kan een betere integratie in het belastingsysteem bewerkstelligen. Ook kan de
eerste stap - omzettíng van de kostwinnerstoeslagen op de belastingvrije som
in vaste uitkeringsbedragen aan de nu nog (grotendeels) afhankelijke partner -
budgettair (vrijwel) neutraal worden gezet. We gaan hier in de volgende
paragraaf nader op in.

IV.3.2. Negatieve inkomstenbelasting: het stelsel

De hier voorgestelde en hierna verder uit te werken invoeringsvorm van een
basisinkomen is een negatieve inkomstenbelasting voor in principe iedere
ingezetene zonder verdere voorwaarden vooraf. Bij een dergelijk stelsel

van inkomensderving door ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
dekt tot aan het sociale minimum van een alleenstaande. Verder zou het
stelsel moeten worden gekompleteerd met een algemene bijstandsvoorziening
(ab) en een vrijwillíge inkomensdervingsverzekering (viv) met individueel
toetredingsrecht voor het onderbrengen van het risiko van inkomensderving
voor het bovenminimale inkomensdeel. Zie voor een nadere uitleg en
beargumentering, naast WRR (1985), ook Douben, Dekkers (1985).

115 De WRR wil de netto inkomenspositie van werknemers bij de invoering van
het gedeeltelijk basisinkomen geen wijziging laten ondergaan. Daartoe zou
het brutoloon zodanig moeten worden verlaagd dat het nieuwe nettoloon,
vermeerderd met het basisinkomen, gelijk is aan het vroegere nettoloon.
Het bedrag waarmee het brutoloon dan zou moeten worden verlaagd, is het
gebruteerde basisinkomen. Dit bruteren verloopt voor iedere individuele
werknemer evenwel verschillend, doordat ieders persoonlijke situatie van
invloed is op zaken als de hoogte van de belastingvrije som, aftrekposten
etc.
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betaalt men beneden een bepaald inkomensnivo geen belasting, maar ontvangt men
van de fiskus een uitkering. Daarbij is de hoogte van de uitkering afhankelijk
van de (eventuele) verdiensten onder dat vastgestelde inkomensnivo. Dit ín
tegenstelling met een algemeen basisinkomen dat onafhankelijk van verdere
verdiensten wordt verstrekt. Een dergelijke opzet verschilt evenzeer van de
engere opvatting om negatieve inkomstenbelasting uitsluitend te zien als
stroomlijning van de bestaande regelingen op het gebied van de sociale
zekerheid.13G
Het cijfervoorbeeld van Tabel IV.1 geeft een korte karakteristiek van het
systeem.l" De basisuitkering voor mensen zonder eníg inkomen is hier op f.
12.000,- gesteld. Van eigen inkomsten wordt in dit voorbeeld 50~ in mindering
gebracht op de basisuitkering, zodat bij een inkomen van f. 24.000,- geen
uitkering meer wordt verstrekt. Vanaf dit keerpunt wordt belasting geheven met
een (proportioneel) percentage van 50~, zodat de overgang van negatieve naar
positieve inkomstenbelasting (en andersom) gelijkmatig verloopt. In feite
bepalen drie variabelen de werking van het systeem: de basisuitkering, het
kortings (-resp. belasting)tarief en het keerpunt. Bij vaststelling van twee
variabelen volgt de derde vanzelf.

Tabel IV.1. Alternatieve inkomstenbelasting

~-------------~---------------------------~-------------~
~ bruto ~ negatieve resp. positieve ~ netto ~
~ jaarinkomen ~ inkomstenbelasting ~ jaarinkomen ~
~-------------~---------------------------~-------------~

0 ~ 12.000 ~ 12.000
8.000 ~ 8.000 ~ 16.000
16.000 ~ 4.000 ~ 20.000
24.000 ~ 0 ~ 24.000
32.000 ~ 4.000 ~ 28.000
40.000 ~ 8.000 ~ 32.000

-------------~---------------------------~-------------

Het systeem kan geleidelijk worden ingevoerd door de basisuitkering jaarlijks
te verhogen met bijvoorbeeld f. 500,- of f. 1.000,- per jaar. Daaraan
voorafgaand kan als eerste stap worden genomen de omzetting van de
kostwinnerstoeslagen op de belastingvrije voet bij de inkomstenbelasting in
vaste uitkeringsbedragen, die rechtstreeks worden verstrekt aan de nu nog
(grotendeels) afhankelijke partner.ll~ Wanneer deze omzetting budgettair

11~ Een dergelijke opzet staat onder meer Wolfson (1984) voor. Verder speelde
ook de (beschreven) diskussie rond 1970 zich feitelijk op dit nivo af.

1" Heschrijvingen van de werking van het systeem zijn onder meer te vinden
bij Friedman ( 1962), Grapperhaus ( 1970), Nota negatieve inkomstenbelasting
(1971), McClements ( 1978), Heykoop (1979).

11~ Het netto-effekt van zo'n toeslag is natuurlijk afhankelijk van het
marginaal tarief van de kostwinner. Omzetting van de toeslag in een vast
uitkeringsbedrag aan genoemde partners, betekent met andere woorden,
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neutraal wordt uitgevoerd, zorgen alleen de jaarlijkse verhogingen met f.
500,- tot f. 1.000,- voor financieringsproblemen. Voor zo'n jaarlijkse
verhoging komt allereerst een grote groep mensen met weinig of geen eigen bron
van inkomsten in aanmerking. Dit betreft voornamelijk de ongeveer twee miljoen
huisvrouwen in Nederland. Bij een jaarlijkse verhoging van f. 500,- bedragen
hiervan bij benadering de kosten dus 1 miljard, bij een verhoging van f.
1.000,- 2 miljard.119 Verder wordt onder méer door het jaarlijks optrekken van
het keerpunt120 de betreffende groep langzaam groter. Tenslotte kan deze
optrekking van het keerpunt tot gevolg hebben dat de ontvangsten voor de
inkomstenbelasting minder worden, ondanks het hoge proportionele tarief dat
tot stand komt.lzl
De financiering kan geheel via de in hoofdstuk III beschreven produktieheffing
lopen. Gedeeltelijk zal deze produktieheffing de financiering van een deel van
de loon- en inkomstenbelasting overnemen evenals de financiering van het
minimumgedeelte in de sociale zekerheid. Het stelsel van sociale zekerheid zal

zonder kompenserende maatregelen, een nivellering van de (indivíduele)
ínkomensverhoudingen.

139 Nemen wij ter vergelijking aan dat er jaarlijks, gemiddeld en gekorrigeerd
voor de stijging van het aantal 16-64-jarigen, cirka 75.000 extra-inkomens
bijkomen tengevolge van het individualiseringsproces en nemen we verder
aan dat zo'n inkomen gemiddeld 20.000 schoon per jaar bedraagt, dan lijkt
de 1,5 miljard die hier mee is gemoeid, een goede indikatie van het bedrag
dat jaarlijks minimaal aan de invoering en verhoging van het basisbedrag
in de negatieve inkomstenbelasting kan worden besteed. Deze 1,5 miljard
geeft immers een minimale raming van het indívidualiserings"probleem".
Gezien de omvang van dit bedrag lijkt er met name de eerste jaren
voldoende geld beschikbaar voor een werkgelegenheidsbeleid op korte
termijn. Daarin passen in kombinatie met de geleidelijke invoering van een
basisinkomen, bij uitstek maatregelen als het intensiveren van sommige
kwartaire diensten, het financieel ondersteunen van het zogenaamde
terugploegen van uitkeringen of het doorvoeren van geselekteerde vormen
van arbeidsduurverkorting (bijvoorbeeld vijfploegendiensten). Verder kan
op deze wijze vooralsnog de huídige, vooral door vrouwen gepropageerde,
strategie tot verplichte arbeidstijdverkorting worden voortgezet. Op dit
laatste wordt nog teruggekomen (IV.3.7).

lzo Het keerpunt, dat in 1984 f. 7.663,- bedraagt en in 1983 feitelíjk f.
7.381,- (ongehuwde jonger dan 35 jaar), moet mee omhoog met het oog op
onze veronderstelling dat de jaarlijkse basisuitkering en het tarief (S0~)
vastliggen.

'zl In dit verband wijzen we nog eens op de door Hofstra geuite wens
(Hoofdstuk III) tot relatieve vermindering van de inkomstenbelasting.

125



immers gedeeltelijk in het nieuwe stelsel worden geïntegreerd evenals allerlei
andere basisvoorzieningen als studiebeurzen en diverse overheidssubsidies.
Voor het overige zal de produktieheffing kunnen worden gekompenseerd door een
algemene reële loondaling. Een dergelijke loonontwikkeling is immers de ene
kant van de individualisering van de inkomenstoewijzing, waarvan de hier
voorgeste~de negatieve inkomstenbelasting de andere kant uitmaakt. Inkomens,
in het verleden overwegend als kostwinnersinkomens beschouwd, slinken naar een
individueel nivo. Overigens valt op dat in de hier voorgestelde konstruktie de
"traditionele kostwinnershuishoudens" duidelijk worden gespaard, doordat de
partner ook een inkomen krijgt. De algemene loonsverlaging ter kompensatie
van de produktieheffing zal naar verwachting geen grote omvang hoeven
aannemen, omdat er sprake is van diverse inverdieneffekten. Voor zo'n via de
negatieve inkomstenbelasting gekompenseerde loonmatigíng komen redelijkerwijs
immers ook de minimumlonen in aanmerking, waarvan het behoeftekarakter, in
tegenstelling tot de minimumbehoefteregelíng in de sociale zekerheid, tot nu
toe voor iedereen op kostwinnersnivo gegarandeerd is (I.2.6). Het sociaal
minimumnivo voor kostwinners verliest uberhaupt, ook bij de minimumuitkeringen
en de minimumdagloonbepalingen, aan betekenis.
De hier aangegeven geleidelijke invoering van een negatieve inkomstenbelasting
heeft als belangrijk voordeel dat de uiteindelijke hoogte van het basisbedrag
niet van te voren hoeft te worden bepaald. Afhankelijk van de opgedane
ervaringen kan van jaar tot jaar de omvang van basisbedrag en keerpunt evenals
de hoogte van de tarieven worden bekeken. Overigens is in het voorbeeld in
Tabel IV.1 het basisbedrag niet gedifferentieerd naar huishoudsituatie
(alleenstaand, samenwonend, etc.). Een dergelijke differentiatie, eventueel in
de vorm van bijvoorbeeld toeslagen voor alleenstaanden, heeft als konsekwentie
dat de aard van het huishouden moet worden vastgesteld met alle
privacyproblemen van dien. In dit verband kan evenwel worden bedacht, dat de
hier voorgestelde ontwikkeling naar meer individueel gerichte inkomens al
automatisch ten opzichte van de huidige situatie een geleidelijke nivellering
van de inkomensverdeling naar huishoudens inhoudt.

IV.3.3. Sociale zekerheid

IV.3.3.1. Mínimum~bovenminimum

Een basisinkomen kan ín zekere zin als een semi-kollektief goed worden
bestempeld. Zuiver kollektieve goederen dragen immers als kenmerk dat ze niet
indívidueel kunnen worden verschaft, dat het gebruik wat de een er van maakt
niet ten koste van het gebruik van een ander gaat en dat niemand ervan kan
worden uitgesloten (III.6). Aan dit kriterium voldoen slechts enkele goederen
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en diensten en dan nog alleen uit het skala van goederen en diensten die
uitsluitend in natura worden geleverd (defensie, wetgeving). In de
inkomensverdelingssfeer bestaan er altijd wel technische mogelijkheden tot
uitsluiting en rivaliseert het gebruik van de een altijd met het gebruik van
een ander. Overigens bevat het basisinkomen, en vooral de financiering daarvan
via de produktieheffing, een groot kollektief element doordat een zeker
gegarandeerd individueel inkomensnivo als opgebouwd uit
produktiviteitsstijgingen in het verleden kan worden beschouwd. Ondanks het
feit dat het (naar omstandigheden) juiste gegarandeerde inkomensnivo nooit
exakt kan worden bepaald, mag worden verwacht dat er, uitgaande van de huidige
sociale zekerheidsregelingen, (zeker voorlopig) een strak onderscheid tussen
minimale en bovenminimale voorzieningen zal blijven bestaan, respektievelíjk
zal ontstaan. De huidige zuivere minimumregelingen (AOW, AWW, ABW inkl.
rijksgroepsregelingen, AAW) zullen (geheel of gedeeltelijk) worden
ondergelopen door het minimumuitkeringsnivo voor de negatieve
inkomstenbelasting. Voor de huidige bovenminimale regelingen (WAO, WW, WWV,
ZW, pensioenregelingen) zullen aparte maatregelen moeten worden getroffen. We
komen hier nog op terug.122 Allereerst richten we onze aandacht op het
minimumnivo.

IV.3.3.2. Differentiatie minima

Naast de individuele differentiatie in de huidige belastingheffing middels de
aftrekmogelijkheden voor persoonlijke verplichtingen en buitengewone lasten,
die overigens ook in de nieuwe belastingstruktuur kan worden gehandhaafd, kan
in de nieuwe regeling ook een differentiatie worden overwogen naar
verschillende groepen of kategorieën. Het maximaal uit te keren bedrag voor
de negatieve inkomstenbelasting (in het voorbeeld van IV.3.2. voor iedereen op
f. 12.000,- gesteld) kan voor bepaalde groepen worden verhoogd of verlaagd.
In de eerste plaats zou op deze wijze het draagkrachtaspekt van het huishouden
kunnen worden verdiskonteerd door alleenstaanden een hoger maximumbedrag toe
te staan dan samenwonenden.12i

1~~ De ziektekostenregelingen (AWBZ, ZFW) laten we hier buiten beschouwing,
vanwege de geringe korrelatie met de negatieve inkomstenbelasting.

i:i Uiteindelijk blíjft natuurlijk de vraag bestaan of op den duur in een
maatschappij die volledig op individualisering is ingesteld, niet alleen
wat inkomens, maar ook wat huisvestingsmogelijkheden e.d. betreft, een
gedifferentieerd basisinkomen moet worden voorgestaan. Het al of niet
samenwonen kan dan materieel gezien ook worden beschouwd als een vrije
individuele keuze, waarvan de konsekwenties zoals gebruikelijk in dit
soort situaties neerslaan in het individuele vrij besteedbaar inkomen.
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In de tweede plaats kan worden overwogen de uiteindelijke hoogte van het
basisinkomen omwílle van de arbeidsmarkt afhankelijk van de leeftijd te maken.
Voor de generatie die nu de 35 jaar is gepasseerd zou zo'n basisinkomen
eventueel wat hoger kunnen zijn, omdat hier de arbeidsmarktprikkel minder
funktioneert vanwege verlaagde kansen, zeker voor (gehuwde) vrouwen. Volgens
CEP 1982 (blz. 166) is de situatie nu zo dat bij de gehuwde vrouwen zonder
(inwonende) kinderen 30; tot de ekonomísch aktieven behoort, maar van hen díe
jonger zijn dan 35 jaar is dat zelfs 75~.
In de derde plaats kan voor boven-ó5-jarigen eventueel een aparte regeling
worden getroffen. Integratie van de AOW in het stelsel van basisinkomens lijkt
mede gewettigd, omdat het al dan niet bestaan van een sollicitatieplicht, als
belangrijkste verschil tussen de AOW en de meeste andere regelíngen, niet meer
relevant zal zijn.
In een stelsel van negatieve inkomstenbelasting kan tenslotte als vierde punt
via differentiatie de kinderbijslagwet worden geintegreerd door middel van
individuele aanslagen per kind. Ook in het huidíge stelsel is kinderbijslag
een regeling die louter op de draagkrachtgedachte is gebaseerd en zeker niet
op de verzekeringsgedachte in de zin van bescherming tegen een onverwachte
kalamiteit. Een dergelíjke maatregel past in de basisinkomensgedachte, waarin
aan individuele burgers onafhankelijk van deelname aan het betaalde
arbeidscírcuit, een aandeel ín de welvaart wordt gegarandeerd. Gelet op de
lagere behoeften van kinderen (waarvan nu althans in de kinderbijslag wordt
uítgegaan) zouden ook de nieuw uit te keren bedragen lager kunnen zijn en in
príncipe leeftíjdsgebonden. Bij feitelijke kostendekkendheid van de
maximumuitkeringen voor kinderen, waaraan de huidige kinderbijslag niet zou
voldoen, zal het in I.2.6 beschreven begrip bestaansonzekerheid niet meer van
toepassing zijn. In aansluíting op de verderop volgende berekeningen, waarin
van een basisinkomen vanaf 18 jaar wordt uitgegaan, kunnen de extra gelden
voor deze kostendekkendheid worden verkregen uit de bezuiníging op de
kinderbijslag boven de 18 jaar.

IV.3.3.3. Budgetkonsekwenties en budgetbeleid

Van invoering van een volledig vangnet in de inkomensverdeling mag een
matígende invloed worden verwacht op de diverse door de overheid verstrekte
subsidies, met name de (vaak inkomensafhankelijke) subjektsubsidies. Dit
soort effekten die optreden, zijn slechts één uiting van een in algemene zín
te verwachten overzichtelijker budgetbeleid van de kant van de overheid. Het
overheidsinstrumentarium zal namelijk hoofdzakelijk maar uit enkele onderdelen
gaan bestaan, te weten de kortingstarieven en de uitkeringsnivo's voor de
negatieve inkomstenbelasting en verder de diverse belastingtarieven. In wezen
zal vooral het basisinkomensnivo de pijler vormen waarop het verdere
inkomensgebouw gaat rusten (IV.3.5). De hoogte van de pijler is de
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weerspiegeling van het algemene welvaartsnivo. Een koppeling van het
basisinkomensnivo aan een percentage van ekonomische groei ligt voor de hand
en zou daarmee een oplossing bieden voor het huidige ingewikkelde
koppelingsmechanisme (I.2.7, II.1)
Het voorgestelde stelsel lijkt ook een halt toe te roepen aan de
budgetopdrijvende werking van het anonimiseringsproces, waarop onder meer
Schuyt en Douben hebben gewezen (I.3.2). Enerzijds ontstond er een opwaartse
druk op de toegang tot uitkering door het toenemend verfijnen en vastleggen
van rechtsaanspraken, waarvan immers burokratisering en het steeds meer met
elkaar gaan vergelijken van mensen onderling het gevolg waren. Anderzijds kwam
deze toenemende druk voort uit een toenemende ontkoppelíng tussen beslissen,
betalen en geníeten in de ekonomische sfeer.
Ook het kumulatieverschijnsel (I.3.2) lijkt in belang af te nemen. Aan deze
gedachtegang liggen volgens Van Kessel (1983:691) met name de volgende
elementen van het nieuwe stelsel ten grondslag. De volledig van elkaar
afgezonderde regelingen voor minimum en bovenminimum zorgen ervoor dat de
verantwoordelijkheden tussen overheid, sociale partners en betrokkenen
duidelijker kunnen worden verdeeld en dat de problemen met betrekking tot
oorzaken en evaluatie van loonschade tot de bovenminimale uitkeringen beperkt
blijven. Ook het verschil tussen uitkeringsnivo, uitkeringsduur, referte-
eisen en sollicitatieverplichtingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid aan de
ene kant en onvrijwillige werkloosheid aan de andere kant, wordt althans op
minimumnivo opgeheven. Verder vermijdt de eenvoud en overzichtelijkheid op het
minimumnivo op zichzelf allerlei kumulatieproblemen, temeer daar hier de
aparte stelsels voor ambtenaren, militairen en werknemers zijn geintegreerd.
De van arbeid losgekoppelde financieringsstruktuur werkt antikumulerend door
het verdwijnen van de ongestruktureerde bruto-netto systematiek. Tenslotte
wijst Van Kessel op het niet volledig tot de sociale zekerheid behoren van
ouderdomsvoorzieningen als bron van direkte en indirekte kumulatie. De
verschillen in uitkeringen met de andere loondervingsuitkeringen wekken, aldus
Van Kessel, ten onrechte de indruk alsof het bij aanvullende pensioenen, VUT-
uitkeringen e.d. in wezen niet om sociale zekerheid, maar meer om
rechtspositie zou gaan.

IV.3.3.4. Bovenminimum

In het huidige stelsel van sociale zekerheid nemen de bovenminímale
voorzieningen qua omvang een relatief geringe plaats in (Tabel III.1). In een
stelsel met een basisinkomen en in plaats van de huidige kostwinnersinkomens
individueel gerichte inkomens wordt deze plaats, bij hantering van dezelfde
bestaande percentages over het dagloon, nog geringer. We spreken in dit
verband overigens over de aanvullende pensioenverzekeringen en voorts over de
werkloosheidsregelingen (WW en WWV), de ziektewet (ZW) en de
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arbeidsongeschiktheidsregeling (WAO). Deze bovenminimale bescherming kan in
grote lijnen op vier manieren worden ingevu1d.12"
In de eerste plaats kunnen we het huidige systeem zo veel mogelijk volgen
waarin centraal staat een kollektieve opzet en verplichte premiebetaling, een
kapitaaldekkingsstelsel voor de pensioenen en een omslagstelsel voor de rest.
Een dergelijke opzet past in de ogen van Veldkamp (1984, 1985) het best in de
historísche ontwikkeling, welke immers van vrijwillige naar verplichte en van
kontraktuele naar wettelijke socíale zekerheid gaat. Evenwel moet worden
bedacht dat een partiële historische beschouwing, met betrekking tot alleen de
sociale zekerheid, slechts aanwijzingen maar geen wetmatigheden voor de
toekomst kan aangeven, waarbij een breuk met de ontwikkelingsgang niet persé
een terugdraaien van de klok hoeft te betekenen. In de voorgaande
hoofdstukken zijn in dit verband uitvoerig argumenten aangedragen, díe
inderdaad wijzen op een gewenste breuk in de ontwikkelingsgang van de sociale
zekerheid, maar juist geen breuk in de maatschappelijke ontwikkelingsgang
betekenen.
In deze opzet zijn voor de bovenminimale uitkeringen niet steeds aanpassingen
nodig bij een wijziging van het basisinkomensnivo. Vanwege de centrale plaats
die het basisinkomen in het inkomensgebouw inneemt, zullen dergelijke door de
ekonomische situatie ingegeven wijzigingen ongetwijfeld optreden en moeten
kunnen optreden. Deze wijzigingen zouden wel problemen opleveren wanneer de
bovenminimale uitkeringen slechts een aanvulling zouden zijn op een (algemeen)
basisinkomen. Een dergelijk probleem doet zich momenteel dan ook voor bij de
pensioenregelingen waar zo'n onderscheid tussen minimum- en bovenminimum
voorziening bestaat.
In de tweede plaats kan de verantwoordelíjkheíd voor de bovenminimale
voorzieningen ook aan de sociale partners worden overgelaten, waarbij
bijvoorbeeld via CAO's regelingen worden getroffen. Evenals bij de nog te
noemen punten betekent dit voorstel een breuk in de ontwikkelingsgang van de
sociale zekerheid. Bij een dergelijke optie zullen ongetwíjfeld behoorlijke
verschillen per onderneming of per bedrijfstak gaan ontstaan. In dat opzicht
strekt de bestaande differentiatie in de pensioenvoorzieningen ten voorbeeld.
De Galan (1984:1091) wijst zelfs op de mogelijkheid van "witte plekken" zonder
enige regeling, vooral waar CAO's ontbreken. De ratio achter een dergelijke
ongelijke behandeling van werknemers, voorzover die is gebaseerd op
uiteenlopende ontwikkelingen in de arbeidsproduktiviteit, mag evenwel in
twijfel worden getrokken. Verschillen in arbeidsproduktiviteit worden namelijk
vooral bepaald door andere faktoren dan de faktor arbeid. Vanuit dit oogpunt
is er dan nauwelijks reden tot ongelijke arbeidsvoorwaarden. Een ander gevaar

12Y We verwijzen in dit verband naar de diskussie in de PvdA met betrekking
tot deze problematiek. Zie daarvoor onder meer Van Kemenade, Ritzen,
Wdltgens (1984), de Nota van het Partijbestuur (1984) en de reaktie daarop
van De Kam (1984a). Verder verwijzen we naar publikaties van De Galan
(1984, 1985), De Kam en Nijpels (1984), van Loo (1985), WRR (1985).
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van per onderneming of per bedrijfstak uiteenlopende regelingen is een rem op
mobiliteit, zeker als bepaalde rechten geleidelijk in een werkperiode worden
opgebouwd.
Het derde punt in de bespreking van de bovenminimale voorzieningen is de
mogelijkheid van partikuliere verzekeringen.~z5 In dit geval kunnen eisen
worden verwacht ten aanzien van acceptatie en tarieven.lzb Hoe meer wettelijke
bepalingen als reaktie hierop zullen volgen, hoe geringer het verschil wordt
met een kollektieve opzet. Over het algemeen zal echter een uitbreiding van de
gelegenheid tot índividueel verzekeren ook aantrekkingskracht uitoefenen op
andere groepen dan louter de groep van werknemers.
Het is de vraag of inet name werkloosheid afdoende partikulier verzekerbaar is.
De Galan (1984:1091): "Werkloosheid is immers vaak een massaal verschijnsel en
de kans erop is niet te berekenen. Een verzekering tegen werkloosheid kan
hooguit kortstondige uitkeringen garanderen." Waarschijnlijk is in dit verband
de hierna te bespreken partikuliere spaarvorm een betere oplossing. Ter
afsluiting nog dit. De bovengenoemde ondernemingsgewijze financiering en
individuele verzekering kunnen eventueel worden gekombineerd. Voorstellen
hiertoe vinden we bij Douben (1981,1982) en de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (1983:98 e.v.). Daarin wordt de verantwoordelijkheid voor het
inkomen na beëindiging van het dienstverband gesuggereerd des ondernemings te
zijn, terwijl voor het overige partikulier zou moeten worden bijverzekerd.
De vierde en laatste manier waarop bovenminimale voorzieningen kunnen worden
georganiseerd is de partikuliere (verplichte) spaarvorm. Daarbij zouden onder
zekere wettelijke bepalingen individuele reserves kunnen worden opgebouwd (met
behulp ook van werkgeversbijdragen), waarop bij financiële tegenvallers, zoals
bijvoorbeeld werkloosheid, een beroep kan worden gedaan. Een dergelijke
spaarvorm zou ofwel geheel in eigen beheer kunnen worden opgezet ofwel kunnen
worden uitbesteed.lzi

izs Zie onder meer WRR(1985).

izc In dit verband wijst Boreel in een interview (v. Empel, 1984) op de
konsekwenties voor met name de solidariteitsgedachte van het in de
verzekeringswereld opkomende bonus~malus tariefsysteem. Voute en Wijnenga
(1985) gaan nader in op het kriterium voor de keuze tussen solidariteit en
bonus~malus.

lz' Een voorbeeld van dít laatste is het zogenaamde "Renteniersplan" van
verzekeringsconcern Centraal Beheer. Pensioenbreuk bij verandering van
bedrijf treedt hier níet op. De eigen "spaar"rekening kan eventueel via
aanvullende stortingen worden bijgespijkerd. Wanneer iemand met pensioen
gaat wordt eenvoudigweg een totaalbedrag uitgekeerd, dat bestemd dient te
worden voor pensioen. Over de vorm waarin kan op dat moment worden
besloten.
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Zeker in het laatste geval krijgt deze spaarvorm het karakter van een
kapitaaldekkíngsstelsel. In III.S werd in verband met het
kapitaaldekkingsstelsel vooral gewezen op het gevaar van machtskoncentraties
bij beleggingen, op het te verwachten groeiend tekort aan risikodragend
kapitaal en verder op de starheid van het systeem, waardoor bijvoorbeeld op
het proces van individualisering moeilijk kan worden ingesprongen. Een
kapitaaldekkingsstelsel met een grotere individuele inbreng dan in het huidige
pensioensysteem zou een oplossing kunnen bieden.12t De spaarvorm in eígen
beheer kan eventueel worden gekombineerd met een individuele verzekering voor
bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid.

IV.3.4. Uitvoering

De negatieve ínkomstenbelasting zal ook qua uitvoering in het verlengde liggen
van de positieve inkomstenbelasting. Om praktische redenen zal daarom de
definitieve grootte van het inkomstenbedrag pas na afloop van het jaar kunnen
worden vastgesteld. Konform de huidige procedure, waarbij de door de werkgever
in te houden loonbelasting wordt geschat naar gelang de in het betreffende
jaar te verwachten inkomsten, zal ook in de uitgebreide regeling een schatting
moeten worden gemaakt van het ín dit geval uit te keren voorschot, waarbij
voor mensen met sterk wisselende inkomsten de mogelijkheid van (een
uitgebreide vorm van) loonbeschíkkingen moet blijven bestaan. Met het oog op
de door automatisering toenemende mogelijkheden van het belastingapparaat kan
eventueel worden overwogen op termijn de referentieperiode van een jaar voor
de vaststelling van de aangifte te verkorten. Een dergelijke verkorting zou
evenwel moeten worden afgewogen tegen de groeiende formulierendruk en het zo
veel mogelíjk representatieve karakter van de beschouwde periode voor het
gemiddeld inkomsten- en uitgavenpatroon van betrokkenen.
Grapperhaus (1970) wijst wat de uitvoering betreft op de posítie van het
inkomensbegrip, hetgeen voor de negatieve inkomstenbelasting korrektie zou
behoeven.129 Grapperhaus in de Nota Negatieve Inkomstenbelasting (1971:19):

12t Daarbij kan worden gedacht aan een systeem in de trant van het voorstel
van De Kam (1984b) tot invoering van een zogenaamde (verplichte)
oudedagrekening in eigen beheer, waarvan de stand bijvoorbeeld in de
jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting zou kunnen worden
bijgehouden. Op deze wijze bestaat de individuele vrijheid de
oudedagvoorziening zo veel mogelijk aan de eigen situatie aan te passen
door bijvoorbeeld te beleggen in het eigen huis. Aan deze beleggingen
kunnen eventueel wettelijke eisen worden gesteld.

12~ Een dergelijke verwijzing is ook te vinden in een OECD-nota over negatieve
inkomstenbelasting uit 1974 (1974b:32 e.v.).
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"De negatieve inkomstenbelasting vraagt een wijder inkomensbegrip dan de
positieve inkomstenbelasting. Een sprekend voorbeeld is hier wel het
zelfstandige, gehuwde kind, dat financieel wordt ondersteund door zijn ouders.
De positieve inkomstenbelasting konstrueert geen belastbaar inkomen bij het
kind, geen aftrekmogelijkheid bij de ouders. Negatieve inkomstenbelasting zal
onder deze omstandigheden bezwaarlijk kunnen worden uitgekeerd." Deze
gedachtengang is (nogmaals) een duidelijke illustratie van de toenmalige
zienswijze de negatieve inkomstenbelasting op te vatten als een soort
bijstandsuitkering.
Eenzelfde opmerking kan worden gemaakt bij Grapperhaus' opvatting over de
behandeling van draagkrachtbepalende elementen als persoonlijke verplichtingen
en buitengewone lasten. Deze zouden weliswaar goed ín onze perceptie van
negatieve inkomstenbelasting kunnen worden verwerkt. Enkele onderdelen van het
bestaande regime van buitengewone lasten en persoonlijke verplichtingen passen
wellicht minder goed in de gedachte van een negatieve inkomstenbelasting. Te
denken valt hierbij aan de aftrek voor giften evenals de aftrek voor premies
van lijfrenten, renten van schulden en levensonderhoud van derden.
De uitvoering van een stelsel van negatieve inkomstenbelasting is aanzienlijk
eenvoudiger dan de uitvoering van de huidige sociale zekerheidsregelingen,
vooral wanneer we daar de talloze inkomensafhankelijke overheidsregelingen
bijrekenen. Vanzelfsprekend gaat hiermee een taakverzwaring voor de fiskus
gepaard. Er ontstaat evenwel een forse verlichting voor sociale diensten,
bedrijfsverenigingen en Raden van Arbeid.i~o Ondanks het feít dat iedere
Nederlander een aangifteformulier moet invullen voor het van louter
belastinginner tot algeheel inkomensverdeler gepromoveerde overheidsapparaat,
levert deze vorm van harmonisering uitzicht op een privacy-vriendelijke
uitvoering. Ten opzichte van een algemeen basisinkomen, waarbij de uitkeringen
onafhankelijk van verdere verdiensten worden verstrekt, lijkt de uitvoering
van het hier voorgestelde systeem in principe komplexer. Dit zou evenwel de
(relatief geringe) prijs zijn die moet worden betaald voor een naar
verwachting redelijk te verlopen inpassing van een negatieve
inkomstenbelasting in de bestaande strukturen op het vlak van de inkomens- en
arbeidsverhoudingen.

IV.3.5. Arbeids- en inkomensverhoudingen

Werkelijk verdiende inkomens en (personele) inkomensverdeling worden met de
inkrimping van het bruto~netto trajekt een stuk overzichtelijker. Onder
invloed van de individualisering vfln de inkomenstoewijzing vindt er een

" o Hoe groot die verlichting precies is en wat de toekomstige taak van deze
organen wordt, is afhankelijk van de keuze uit de in IV.4.1.4. besproken
mogelijkheden ter regeling van de bovenminimale voorzieningen.
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nivellering plaats van de inkomensverdeling gemeten naar het gemiddeld inkomen
per persoon per huishouden. Onder dezelfde invloed en in kombinatie met de
vaste bodem van het basisnivo zullen ook de individuele ínkomens naar elkaar
toegroeien. Bij de invoering van het basisinkomen in de vorm van de negatieve
inkomstenbelasting lijkt evenwel een ruime mate van inkomensprikkel te worden
gehandhaafd (zie IV.4). Met deze negatieve inkomstenbelasting lijkt vooral ook
te worden tegemoet gekomen aan de hoge marginale tarieven die er momenteel
vooral op het minimumnivo in de sociale zekerheid bestaan. Het verschil tussen
nettoloon en netto-uitkering kan op dit nivo immers zeer gering zijn
(I.1.3.1). Vanuit dezelfde optiek kan ook het afschaffen van de toeslagen op
de belastingvrije voet, die afhankelijk zijn van de inkomensklasse van de
partner, worden toegejuicht.
De geleidelijke ontkoppeling tussen arbeid en inkomen tot basisinkomensnivo
lijkt met het oog op de arbeidsmarktproblematiek tevens samen te moeten gaan
met een ontwikkeling in de índividuele ínkomensverdeling, waarbij slecht werk
relatief beter wordt betaald. Daarbij gaan we er van uit dat voor bepaalde
werkzaamheden nog wel degelijk sterke inkomensprikkels noodzakelijk zullen
blijken met als mogelijk gevolg dat verbetering van de kwaliteit van werk
vanuit kostenoogpunt wordt gestimuleerd.131 Uiteindelijk zal in navolging van
Tinbergens inkomenstheorie (II.7) de bruto-inkomensverdeling bij uitstek de
uitdrukking moeten zijn van de verhoudíng tussen vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt. Het basisinkomen neemt het behoefte-element dan volledig over.
In deze opzet vervalt als vanzelfsprekend de ratio achter het minimumloon.
Hoewel aan de invoering van een basisínkomen meerdere overwegingen ten
grondslag líggen, is de werkloosheidsproblematiek daarin niet onbelangrijk.
Aan de ene kant is invoering van een basisinkomen juist in een tijd van grote
werkloosheid gunstig, omdat met name voor de arbeidsmarkt de gevolgen van een
basísinkomen het onzekerst zijn en er op deze wijze een zekere speelruimte is.
Aan de andere kant kan invoering in kwantitatieve zin oplossingen bieden voor
de huidige werkloosheidsproblematiek. Laatstgenoemd arbeidsmarkteffekt is
natuurlíjk wel afhankelijk van de (uíteindelijke) hoogte van het
basisinkomensnivo. A1 vanaf de eerste invoeringsjaren bij een relatief laag
nivo, kunnen allerlei aktiviteiten die vooreerst (net) niet als loon- of
inkomensvormend werden beschouwd, dat nu wel worden. Daarbij verdwijnt het
kriterium loon- of inkomensvormendheid naarmate het basisinkomen toeneemt.l~~
Ook mag al vanaf het beginstadium een toenemende bereidheid worden verwacht om

131 Het gevolg hiervan zijn natuurlijk kostenverschuivingen tussen bedrijven
en bedrijfstakken. Wellicht zal ter kompensatie het tarief voor de
produktieheffing moeten worden gedifferentieerd danwel andere soorten van
kompensatie worden overwogen.

132 De mogelijke betekenis van het vervallen van dit kriterium voor de
werkgelegenheid is onderwerp van studie in onder meer Boss (1985).
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korter te gaan werken (althans in de formele ekonomie).133 Deze bereidheid zal
met een toenemend basisinkomensnivo groter worden en de mogelijkheid
verschaffen tot arbeidstijdverkorting in vele vormen en variaties in plaats
van de wettelijk afgedwongen, uniforme werktijdverkorting. Op deze wijze kan
wellicht de flexibiliteit en pluriformiteit van de arbeidsmarkt ontstaan,
waaraan de toekomstige technologische ontwikkelingen zo'n behoefte lijken te
hebben (I.1.2).

IV.3.6. Informele ekonomie

Loonsverlaging, afnemende progressie en financiering van het basisinkomen
rechtstreeks bij de bedrijven zijn faktoren die de wig tussen bruto- en
nettoloon verkleinen. Daarvan mag een psychologisch effekt worden verwacht,
dat de drang tot afwenteling van heffingen in de formele sfeer alsook tot
ontwijking in de informele sfeer zal verminderen. Onder invloed hiervan

137 Overigens is wat deze arbeidsmarkteffekten betreft wel sprake van een
verschil tussen een algemeen basisinkomen en een negatieve
inkomstenbelasting. Bij laatstgenoemde belasting spelen de
arbeidsmarkteffekten in principe alleen voor de mensen die minder
verdienen dan het keerpunt. Voor mensen die meer verdienen kunnen wel
effekten worden verwacht van het feit, dat een eventuele partner een
uitkering ontvangt. Tevens wordt door het lagere brutoloon, dat te
verdienen valt, ook het uurloon lager, zodat korter werken minder grote
inkomenskonsekwenties heeft. Ook van snellere loon- of ínkomensvormendheid
is bij een negatieve inkomstenbelasting pas sprake bij een voldoende hoog
nivo van het keerpunt. Aan de andere kant lijkt dit hoge nivo, vanwege de
geringere herverdelingseffekten in de brutosfeer, bij een negatieve
inkomstenbelasting snellez te kunnen worden bereikt dan bij een algemeen
basisinkomen. Wanneer dit hoge nivo eenmaal is bereikt, kan ook het
kriterium inkomensvormendheid vervallen. Zoals al eerder is opgemerkt kan
vervolgens de negatieve inkomstenbelasting geleidelijk overgaan in een
algemeen basisinkomen, zodat ook de overige arbeidsmarkteffekten kunnen
worden bereikt.
Het snelle bereiken van het hoge minimumnivo heeft tevens als voordeel,
dat het minimumnivo van de sociale zekerheid ook eerder is ondergelopen.
Vanaf dat moment kunnen alle bodemvoorzieningen in de sociale zekerheid
verdwijnen. De danmalige uitkeringsgerechtigden draaien dan volledig mee
in het stelsel van negatieve inkomstenbelasting. Hun (impliciete)
heffingstarief - tot dan toe 100ro voor wat betreft het uitkeringsgedeelte
van hun inkomen - wordt nu volledig het tarief dat geldt voor de negatieve
inkomstenbelasting. Daarvan mogen gunstige arbeidsmarkteffekten worden
verwacht.
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verschuiven wellicht diensten (eventueel weer terug) van de informele naar de
formele sfeer. Een dergelijke vezschuiving mag ook worden verwacht van de
(huidige) informele aktiviteiten en werkzaamheden van uitkeringsgerechtigden,
die immers onder het bestaande regiem feitelijk niet zijn toegestaan.
Van verder belang in verband met de informele ekonomie is de invloed van de
grondslag van de produktieheffing. Een grondslagverschuiving van de loonsom
naar de toegevoegde waarde houdt een kostenverlaging in voor de vooral
binnenlands georiënteerde sektoren als de bouw- en dienstverlening. De
prijsverlaging die hierdoor mogelijk wordt, maakt niet alleen een uitbreiding
van de bestaande dienstverlening mogelijk, maar ook een betere
konkurrentiepositie met het informele circuit.
De genoemde grondslagverschuíving beïnvloedt de informele sektor eveneens via
een mogelijke rem op de verspreiding van duurzame konsumptiegoederen onder
invloed van technologische ontwikkelingen (I.3.3). Deze konsumptíegoederen,
gehanteerd door de konsument in de informele ekonomie, vervangen namelijk
geleidelijk de diensten uit de formele ekonomie (wasserijen, bioskopen). Een
belangrijk element in deze substitutie van formele diensten door
konsumptiegoederen is de prijsverhouding tussen beide soorten eindprodukten.
Daarvan vormt de huidige financieringsstruktuur van de sociale zekerheid, die
ten nadele werkt van de arbeidsintensieve dienstensektor, een facet. Een ander
facet wordt gevormd door de achterblijvende produktiviteitsontwikkeling in de
dienstensektor ten opzichte van de konsumptiegoederensektor en de niet of
nauwelijks naar sektoren gedifferentieerde loonontwikkeling.

IV.3.7. De positie van de vrouw.

Bij de geleidelijke invoering van het basisinkomen kunnen werkelijk
strukturele effekten met betrekking tot het aanbod van arbeid en met name ook
met betrekking tot een gelijke positie van mannen en vrouwen in de
maatschappij pas na verloop van tijd worden verwacht. Dat is onder meer de
reden waarom veel vrouwen, naast zaken als kinderopvang en positieve
diskriminatie voor vrouwen op de arbeidsmarkt, (vooralsnog) een sterke nadruk
leggen op verplichte arbeidstijdverkorting ondanks de bezwaren (IV.2):
handhaving huidige arbeidsbestel met z'n werk'plicht' en z'n scherpe
onderscheid tussen betaalde en onbetaalde arbeid, onvoldoende inspeling op
informele ekonomie, 'starre' arbeidsmarkt, inkomensherverdeling verloopt
slechts schoksgewijs in haar omvorming van kostwinnersgerichte naar
individueel gerichte inkomens, kostwinners en niet-kostwinners leveren in
eerste instantie evenveel ín, gelden lekken gedeeltelijk weg naar
rendementsherstel van bedrijven. Zeker in de huidige maatschappelijke
strukturen lijken gelijke aandelen van mannen en vrouwen in het betaalde werk
buitenshuis ook voorwaarde te zijn voor een gelijke maatschappelijke
(machts)positíe. Dit heeft enerzijds te maken met de eenzijdige
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maatschappelijke waardering voor betaald werk, welke op d'n duur bij de
invoering van een basisinkomen zou moeten gaan verdwijnen. Anderzijds is
betaald werk de enige mogelijkheid tot financiële zelfstandigheid, waarin een
basísinkomen (tezijnertijd) ook (gedeeltelijk) zal gaan voorzien.
Het bovenstaande in aanmerking genomen lijkt een toekomstíge strategie van
verplichte arbeidstijdverkorting met gelijktijdig geleidelijke ínvoering van
een basisinkomen voor de hand te liggen, waarbij de nadruk op verplichting op
d'n duur zal overgaan in het karakter van vrijwilligheid. Deze gekombineerde
strategie heeft een bijkomend voordeel in het licht van de herverdeling van
inkomens. Allereerst leveren vele alleenstaanden en tweeverdieners bij de
geleidelijke invoering van een basisinkomen sec voornamelijk alleen maar in
zonder daar zelf voorlopig direkt iets voor terug te krijgen. In kombinatie
met arbeidstíjdverkorting komt er voor hen ook meer vríje tijd beschikbaar.
In de tweede plaats kan de invoering van een basisínkomen vele kostwinners
over de streep trekken om jovialer aan het proces van arbeidstijdverkorting
mee te werken. Bij arbeidsduurverkorting komen kostwinnersgezinnen immers in
het gedrang, doordat de baten (extra-werkgelegenheid) per definitie niet bij
hen terecht komen. Een basisinkomen bevoordeelt juist kostwinnersgezinnen door
het extra-inkomen van de partner.
De gekombineerde strategie van kollektieve arbeidsduurverkorting en
basisinkomen vermijdt in zekere zin ook eenzijdige knelpunten op de
arbeidsmarkt. Bij arbeidsduurverkorting gaan er zich knelpunten voordoen in
enkele segmenten van de arbeidsmarkt waar arbeid schaars is. Bij de invoering
van een basisinkomen is meer de algemene vraag aan de orde in hoeverre de
hoogte van het loon als prikkel om te werken fungeert. Dit zal voor íedere
beroepsgroep anders zijn, maar hoeft niet noodzakelijkerwijs te korresponderen
met beroepsgroepen die schaars zijn.

IV.4. BEREKENINGEN

IV.4.1. Inleiding

Na de afwegingen in het voorafgaande omtrent de invoering van een basisinkomen
in de vorm van een negatieve inkomstenbelasting trachten we nu een schatting
te maken van de budgettaire en inkomensverdelingseffekten van een dergelijke
heffing. De berekeningen kunnen slechts globaal van aard zijn, omdat het
instrumentarium in de vorm van de ons ter beschikking staande ekonomische
modellen in vele opzichten tekort schiet. De bestaande ekonomische modellen
zijn onvoldoende toegerust voor het trekken van konklusies voor
stelselwijzigingen van deze aard, die vooral pas op langere termijn hun
belangríjkste effekten zullen sorteren. Ook onze berekeningen kunnen slechts
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een richting en orde van grootte aangeven. De arbeidsmarkteffekten zullen
daarbij noodgedwongen314 konstant worden verondersteld. Voor de
huishoudsituaties in Nederland geldt hetzelfde. Verder zal geen rekening
worden gehouden met eventueel flankerende maatregelen naast de (geleidelijke)
invoering van een negatieve inkomstenbelasting. Als voorbeeld van zo'n
flankerende maatregel werd eerder (IV.3.7) een verplichte
arbeidstijdsverkorting, met name voor de beginperiode, genoemd.
Bij de berekeningen maken we gebruik van een model voor mikro-simulatie, dat
is ontwikkeld aan het Centrum voor onderzoek van de ekonomie van de publieke
sektor te Leiden.13s Met behulp van mikro-simulatie ís het mogelijk
veranderingen in de inkomensverdeling na te bootsen voor huishoudens zoals zij
in werkelijkheid voorkomen. Traditioneel worden de effekten van
inkomensveranderingen slechts berekend voor enkele standaard huishoudens.l"
Dit gebeurt voornamelijk om praktische redenen. De gehanteerde simulatie
methode is overigens statisch van aard: het stelsel van negatieve
inkomstenbelasting wordt in één klap ingevoerd. De overgangsfase kan hiermee
niet worden beschreven. Evenmin kunnen gedragsveranderingen of veranderingen
in de bevolkingssamenstelling worden ingekalkuleerd.
Aan het model ligt een databestand ten grondslag van t 12.000 huishoudens
welke afkomstig zijn uit een enquète die in oktober 1983 werd gehouden onder
de lezers van 10 regionale dagbladen aangesloten bij de Gemeenschappelijke
Pers Dienst. De enquète leverde informatie op met betrekking tot een groot

13" Uit I.1.3.1 en II.6 blijkt de feitelijke onbekendheid met de invloed van
inkomen en inkomensverschillen op (het verrichten van) arbeid. Overigens
is in dit verband de invloed van inkomensgaranties op de arbeidsmotivatie
al eens specifiek aan de orde geweest in het zogenaamde New Yersey
Negative Income Tax-experiment. (Garfinkel, 1973; Masters, Garfinkel,
1977). Ondanks de ogenschijnlijke omvangrijkheid van het experiment, dat 3
jaar heeft geduurd, is de schaal uiteindelijk te klein voor algemene
konklusies. Het experiment had onder meer slechts betrekking op hoofden
van huishoudens met een minimuminkomen. Uiteindelijk bleek de
arbeidsmotivatie onder invloed van de garantie van bepaalde inkomensnivo's
zelfs toe te nemen.

i3s Ontwikkeling en ontwikkeling van programmatuur geschiedde door drs. J. van
Weeren, waarbij de projektleiding in handen was van prof.dr. B.M.S. van
Praag en mw. dr. A.J.M. Hagenaars. Beide laatstgenoemde personen
ontwíerpen eveneens de (zodadelijk te noemen) GPD-enquéte, waarvan gebruik
werd gemaakt bij het model. De beschrijving van het een en ander, waarvan
we in deze inleiding gebruik zullen maken, ís te vinden in Van Weeren
(1985), een rapport gemaakt ten behoeve van WRR (1985).

136 Zie I.2.5, waarin verder ook is gewezen op het onlangs door het Sociaal en
Cultureel Planbureau ontwikkelde model voor mikro-simulatie (SCP, 19851.
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aantal variabelen zoals inkomen, bestedingen en gezinssamenstelling. Tevens
werd er achtergrondinformatie ingezameld zoals opleiding, beroepstype en
werkzaamheid van de hoofdkostwinner en partner. "'
Tot slot nog een opmerking over de inkomensvariabele. Het GPD-bestand bevat
betrouwbare informatie over netto-inkomens. Het netto huishoudinkomen is
bekend en is bovendien uit te splitsen naar netto-inkomen van de
hoofdkostwinner en van de partner, verder naar eventuele overige inkomsten
(ontvangen rente, huren), afdrachten van kinderen en kinderbijslag. Voor het
bruto inkomen is deze uitsplitsing niet te maken. Bovendien hebben de
beschikbare bruto inkomens soms betrekking op het totale huishoudínkomen en
soms alleen op dat van de hoofdkostwinner. Verder bevatten ze een kleiner
aantal waarnemingen. Mede hierom gaan wij in onze becijferingen uit van het
netto inkomen alswel van het netto inkomen plus belastingen.37t We gaan hier
in de volgende subparagraaf nader op in.

IV.4.2. Invoering negatieve inkomstenbelasting

Het zojuist beschreven datamateriaal maakt het mogelijk enkele konkrete
effekten te berekenen van de invoering van een negatieve inkomstenbelasting.
Als uitgangspunt voor de bepaling van uitkeringshoogte respektievelijk
belastingsom dient, althans voor de loon- en inkomensgerechtigden, het netto
inkomen plus belastingen. Dit laatste kan ín tegenstelling tot het bruto
inkomen vrij betrouwbaar uit de inkomensenquète worden afgeleid. Hantering van
het netto inkomen plus belastingen heeft als voordeel dat afschaffing van
premiebetaling is ingekalkuleerd konform ons voorstel tot invoering van een
produktieheffing. Een tweede konsekwentie van hantering van het huidige netto
inkomen plus belastingen als toekomstig bruto inkomen, waarbij voor de
berekening van de belastingen alleen met standaardaftrekposten wordt gewerkt,
betreft de instandhouding (grotendeels) bij de berekeningen van de
(individuele) voordelen van de bestaande aftrekposten en belastinguitgaven.

ia~ Het nadeel van gegevensverzameling via een krantenenquète is de
onvoldoende mate van representativiteit van het verkregen bestand voor de
Nederlandse bevolking. Door de grote omvang van de steekproef bleken ook
van ondervertegenwoordigde groepen nog voldoende waarnemingen te zijn om
een herwegingsprocedure toe te passen (Van Duin, Hagenaars, 1984).
Daardoor werd het GPD-bestand niet minder bruikbaar dan andere
vergelijkbare bestanden. Herweging vond plaats op basis van
gezinsinkomens, opleiding, politieke voorkeur, leeftijd en gezinstype.

"~ De belastingen zijn met behulp van de belastingtabellen van het netto
inkomen af te leiden. Daarbij kan evenwel slechts met enkele
standaardaftrekposten rekening worden gehouden.
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In de hierna te presenteren berekeningen wordt het stelsel van negatieve
inkomstenbelasting van toepassing geacht voor iedere ingezetene van achttien
jaar en ouder. Voor de beneden-achttien-jarigen blijft het oude
kinderbijslagsysteem nog gehandhaafd, hoewel theoretisch gezien een volledige
íntegratie van de kínderbijslag in het nieuwe systeem op basis van
bijvoorbeeld gedifferentieerde tarieven goed mogelijk zou zijn. Verder wordt
het systeem puur individueel toegepast: uitkeringen en belastingheffing zijn
in principe niet afhankelijk van bijvoorbeeld de gezinssituatie. Beperktheden
van het datamateriaal nopen ertoe slechts de inkomens van hoofdkostwinner en
partner in beschouwing te nemen. De inkorosten en eventuele toekomstige
inkomsten van andere gezinsleden worden genegeerd.
Het basisbedrag wordt in eerste instantie gesteld op f. 12.716,-, het
kortings- respektievelijk belastingtarief op SOI, zodat vanaf f. 25.432,-
belasting wordt betaald.179 Door het basisbedrag op het nivo van het
individuele minimum te leggen,l~o kunnen de minimumuitkeringen worden geacht
te worden ondergelopen door het nieuwe uitkeringssyteem. Ook de hoogte van de
ouderdomsuitkering, welke nu de vorm heeft van een vast AOW-bedrag, wordt
afhankelijk van verdere individuele inkorosten (inklusief pensioenen). Voor
alleenstaande ouders met kinderen beneden de 18 jaar wordt het basisbedrag op
1,S maal zo hoog gesteld. Daarmee wordt onder meer ook de bestaande hoge AWW-
uitkering door het nieuwe systeem volledig ondergelopen.
Verder rest nog het probleem van de bestaande bovenminimale uitkeringen. We
gaan er van uit dat bovenminimale aanvullingen op de een of andere wijze
(IV.3.1.4) worden gepartikuliseerd. Dit strookt in ieder geval ook met het
uitgangspunt van volledige opheffing van premiebetalíng. Omdat we hier geen
verdere uitwerking aan geven, hanteren we in het vervolg het praktische
uitgangspunt dat er in de bovenminímale uitkeringen geen veranderingen
optreden. Bij de inkomensverdelingsberekeníngen laten we ze om dezelfde reden
geheel buiten beschouwing.

Bij de berekeningen hanteren we als uitgangspunt, dat het totale netto inkomen
van gezinnen vóór herverdeling gelijk moet zíjn aan het totale netto inkomen
na herverdeling. Wanneer dit evenwicht niet dreigt te worden gehaald, wordt er
verondersteld te worden gekort op het bruto-inkomen van de mensen met een
loon- of overig inkomen. Voor het bedrijfsleven betekent dit uitgangspunt
budgettaire neutraliteit. Tegenover de verminderde loonkosten staat een per
saldo evenredige verhogíng van de produktieheffing. Ook de overheid speelt
quitte. Tegenover hogere uitkeringen staan ook hogere heffingen. De werkelijke
herverdeling speelt zich af tussen individuen en huishoudens.

139 Zíe voor een uitleg van deze verbanden IV.3.2.

'~o De berekeningen strekken zich uit over 1983, het jaar waarop de
inkomensenquéte is gebaseerd.
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IV.4.3. Makro-inkomensverdeling

Tabel IV.2 geeft een overzicht van de drie te hanteren varianten langs welke
inzicht wordt verworven in de herverdelingsaspekten. In de eerste variant is
het basisbedrag gesteld op het indíviduele sociaal minimum, het kortingstarief
op SOro, zodat het keerpunt op het dubbele van het basisbedrag uitkomt. Gezien
ons budgettaire uitgangspunt, dat het netto gezinsinkomen in totaliteit voor
en na de operatie gelijk moet zijn, blijkt er in deze variant maar liefst 49~
op het bruto-inkomen te moeten worden ingeleverd.
Om dit percentage te drukken wordt in Variant II gewerkt met een
kortingstarief van 60"b, waaruit een inleveringspercentage van 35"ro rolt. In
Variant III is het basisbedrag gesteld op f. 6000,-, zoals ook voorgesteld in
WRR (1985). Het inleveringspercentage is daar op 0~ gesteld, waardoor een
kortingstaríef mogelijk werd van 45~. Mensen met een huidige minimumuitkering
(inkl. AOW-ers) krijgen een toeslag van f. 6.716,-, die buiten de
belastingheffing valt. Het basisbedrag voor alleenstaande ouders blijft in
alle varianten f. 19.074,-.

Tabel IV.2. Herverdelingsvarianten
~-----------------------------------------------------------~
~ ~ Variant 1 ~ Variant 2 ~ Variant 3 ~
~-----------------~-------------~-------------~-------------~
~ Basisbedrag ~ 12.716 ~ 12.716 ~ 6.000 ~
~ Kortingstarief ( 50 ~ ~ 60 q ~ 45 ~ ~
~ Keerpunt ~ 25.432 ~ 21.193 ~ 13.333 ~
~ Inleveringsperc.~ 49 ~ ~ 35 ~ ~ 0~ ~

Tabel IV.3 geeft vervolgens een overzicht van de verdeling en omvang van het
bruto inkomen bij de genoemde varianten. Het totale netto gezinsinkomen wordt
voor en na de herverdeling konstant verondersteld.1Y1 Uit de berekeningen kon
worden opgemaakt welk deel van het netto-inkomen uiteindelijk uit
uitkeringsinkomen en welk deel uit loon- en overig ínkomen gaat bestaan.l"2

3"1 De percentages zijn niet precies gelijk om berekeningstechnische redenen.

342 De cijfers van de uitgangssituatie van 1983 zijn eveneens gebaseerd op de
inkomensenquéte. Het netto-uitkeringsinkomen (als remplacant van gederfd
looninkomen) lijkt daarbij wat aan de lage kant, temeer daar hier ook het
bovenminimale deel van de uitkeringen is meegenomen.
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Alles vanzelfsprekend onder de veronderstelling van een gelijkblijvende
arbeidsmarkt. Met name in variant 1 blijkt bruto nagenoeg gelijk aan netto.

Tabel IV.3. Verdeling en omvang bruto inkomen (1983-100)

~-----------------------------------------------------------------
~ -~ 1983 ~ Variant 1 ~ Variant 2 ~ Variant 3 ~
~----------------- ~----------~-----------~-----------~-----------~
~ loon-en ink.bel. ~ 15.9 ~ 2.2 ~ 6.5 ~ 20.6 ~
~ premies - - -
~ netto uitk.ink. ~ 8.117 6 I 27.4 ~ 21.6 ~ 9.6 ~
~ netto loon- en ~ ~ ~ ~ ~
~ overig inkomen ~ 58.4 ~ 39.3 ~ 45.0 ~ 57.2 ~
~ netto inkomen ~ 66.5 ~ 66.7 ~ 66.6 ~ 66.8 ~
~------------------~----------~-----------~-----------~-----------~
~ Bruto inkomen ~ 100 ~ 68.9 ~ 73.1 ~ 87.4 ~
~-----------------------------------------------------------------~

IV.4.4. Meso~Mikro-inkomensverdeling

IV.4.4.1. Standaardinkomens

Voor enkele doorsnee-gezinstypes zijn in tabel IV.4 en IV.S de effekten
aangegeven van de verschillende herverdelingsvarianten bij verschillende
inkomenshoogten. Het belastbaar inkomen van de loontrekker in 1983 fungeert
als nieuw bruto-inkomen.lw' Op basis hiervan is allereerst het netto-inkomen
berekend met behulp van de belastingtarieven in 1983. Bij de alternatieve
netto inkomens is ook de eventuele basisuitkering van de partner
ingekalkuleerd. Bíj de tweeverdieners is volstaan met het aangeven van de
saldi.
Zoals te verwachten was profiteren de alleenverdienershuishoudens van de
invoering van het nieuwe stelsel, met uitzondering van de hoge inkomens bij de
eerste twee varianten. In zo'n alleenverdienershuíshouden verdwijnt weliswaar
het relatieve belastingvoordeel van de uitgangssituatie, hetgeen ruimschoots
wordt gekompenseerd door de basisuitkering van de niet-werkende partner.
Alleenstaanden en tweeverdieners leveren in, behalve de lagere inkomens. In
de derde variant, met de lage basisuitkeringen, zijn de saldi minder
geprononceerd. Tevens doet zich daar bij de hogere inkomens weer een stijgende
lijn voor, waarvan de oorzaken liggen bij het ínleveringspercentage van 0;, en
het belastingtarief van 45".

1" We gaan er hier van uit, dat er geen aftrekposten zijn, zodat het
belastbaar inkomen gelijk is aan het netto inkomen plus belastingen.
Immers, Bel. Ink. - Bruto Ink. - Premies - aftrekposten, terwijl Netto
Ink. - Bruto Ink. - premies - belastingen.
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Tenslotte moet worden bedacht, dat enkele inkomenssituaties zeer theoretisch
van aard zijn. Dat geldt met name voor de lagere inkomens bij de
alleenstaanden en de alleenverdieners, voor de hogere inkomens bij de
tweeverdieners.

Tabel IV.4 Standaardinkomenseffekten Alleenstaande en Alleenverdiener

I--------------------------------------------------------------------------I
I IIBe1.Ink.I N.I. IN.I.1 IN.I.2 IN.I.3 ISaldo llSaldo 2~Saldo 3I
Ialleen- II 12.716 I11.809 I15.959 I16.022 I12.994 I t4.150I t4.213I t1.185I
Istaande II 19.074 ~16.869 I17.580 I17.675 ~16.491 I f 711~ t 806I - 378~
I~35 jaarll 25.432 I21.454 I19.201 I19.328 I19.988 I-2.253I -2.126I -1.466~
I(bel.vr.Il 38.148 I29.991 I22.444 I22.634 I26.981 I-7.547I -7.356I -3.O10I
Isom - II 63.580 I43.576 I28.929 I29.247 I40.969 I-14.647I-14.329I -2.607I
~ 7381) II101.728 I58.695 I38.657 I39.165 I61.950 I-20.038I-19.530I t3.255I
I~--I I I---I---I---I--I----I---I---I
Ialleen- II 12.716 I12.716 I28.675 I28.738 I18.994 It15.959It16.022I t6.278~
Iverdie- II 19.074 I17.993 I30.296 I30.391 I22.491 It12.303It12.398I t4.498~
Iner jI 25.432 I22.961 I31.917 I32.044 I25.988 I t8.956I t9.083I t3.027I
I(bel.vr.Il 38.148 I31.808 I35.160 I35.350 I32.981 I t3.352I t3.542I t1.173I
Isom - (I 63.580 I46.283 I41.645 I41.963 I46.969 I-4.638I -4.320I t 686I
I 12716) II101.728 I62.189 I51.373 I51.881 I67.950 I-10.816I-10.308I t5.761I
I--------------------------------------------------------------------------~

Tabel IV.S. Standaardinkomenseffekten tweeverdieners

I------------------------------------------------------------------I
I I HKy ~P I 12.716 I 19.074 I 25.432 I 38.148 I 63.580 I101.728 I
I---I--------I--------I--------I--------I--------I--------~--------I
IVA-I 12.716 I t8.295 I t5.239 I t2.536 I-2.334 I-8.868 I-13.630 I
~RI-I 19.074 I t4.639 I t1.583 I-1.120 I-5.990 I-12.524 I-17.286 I
IANTI 25.432 ~ t1.292 I-1.764 I-4.467 I-9.337 ~-15.871 I-20.633 I
~ I 38.148 ~-4.312 I-7.368 I-10.071 I-14.941 I-21.475 I-26.237 ~
I 1 I 63.580 I-12.302 I-15.358 I-18.061 I-22.931 I-29.465 I-34.227 ~
I I101.728 I-18.480 I-21.536 I-24.239 I-29.109 I-35.643 I-40.405 ~
I-I -I I-- I I I- I----~
IVA-I 12.716 I t8.421 I t5.397 I t2.726 I-2.081 I-8.487 I-13.059 ~
IRI-I 19.074 I t4.797 I t1.773 I- 898 I-5.705 I-12.111 I-16.683 I
IANTI 25.432 I t1.482 I-1.542 I-4.213 I-9.020 I-15.426 I-19.998 I
I I 38.148 I-4.059 I-7.083 I- 9.754 I-14.561 I-20.967 I-25.539 I
I 2 I 63.580 I-11.921 I-14.945 I-17.616 I-22.423 I-28.829 I-33.401 I
I I101.728 I-17.909 I-20.933 I-23.604 I-28.411 I-34.817 I-39.389
I-I I I I -I--I I
~VA-I 12.716 I-4.351 I-5.522 I-6.358 I-7.478 I-6.509 I- 18
IRI-I 19.074 I-6.131 I-7.311 I-8.138 I-9.258 I-8.289 I-1.798
IANTI 25.432 ~-7.602 I-8.782 I-9.609 I-10.729 I-9.760 I-3.269
I I 38.148 I-9.456 I-10.636 I-11.463 I-12.583 I-11.614 I-5.123
I 3 I 63.580 I-9.943 I-11.123 ~-11.950 I-13.070 I-12.101 I-5.610
I I101.728 I-4.868 I-6.048 I-6.875 I-7.995 I-7.026 I- 535
~------------------------------------------------------------------

IV.4.4.2. Werkelijke inkomens

Waar in IV.4.4 nog werd uitgegaan van een theoretisch belastbaar inkomen, is
hier het werkelijke netto-inkomen en een daarvan afgeleid netto inkomen plus
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belastingen als uitgangspunt genomen. Het belastbaar inkomen is nu niet meer
zoals in Tabel IV.4 en IV.S gelijk aan het netto-inkomen plus belastingen,
doordat er met enkele standaard aftrekposten rekening is gehouden. Van dit
netto inkomen plus belastingen is in de hierna volgende tabellen een overzicht
opgenomen. Van de netto-inkomensvariabele inklusief belastingen en premies is
afgezien, omdat de premieberekeningen voor verschillende groepen (ambtenaren,
werknemers, zelfstandigen) anders verlopen.
Tabel IV.6 geeft een overzicht van het gemiddeld netto-gezinsinkomen voor
enkele inkomensklassen, waarbij de indeling gemaakt is op basis van het netto
gezinsinkomen plus belastingen. De verschillende gezinstypen zijn eveneens in
het overzicht opgenomen. Inzicht in de mate van inkomensverschillen binnen de
diverse inkomensklassen geeft de variantie van de log-ínkomens.
In het algemeen blijkt er sprake te zijn van afnemende inkomensverschillen
binnen de inkomensklassen wanneer we afdalen in de tabel, tot aan variant 3.
Wat de totale ínkomensverdeling betreft, veroorzaken de eerste twee varianten
een sterke herverdeling van hogere naar lagere gezinsinkomens. Daarbij doet
zich hetzelfde beeld voor als in IV.4.4.1. De herverdeling gaat ten koste van
alleenstaanden en tweeverdieners, met uitzondering van de laagste resp. de
twee laagste inkomensklassen. Alleenverdieners gaan er op vooruit, met
uítzondering van de hogere inkomensklasse.
Bij Variant 3 is er nauwelijks sprake, wat het totaalbeeld betreft, van een
herverdeling van inkomens over de verschillende klassen. Daarbij blijkt er wel
een verschuiving op te treden van alleenstaanden en tweeverdienezs naar
alleenverdieners.
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In tabel IV.7 tenslotte is een uitsplitsing gemaakt naar inkomenskategorie. De
minimumuitkeringen zijn eksklusief de AOW, waar een aparte kategorie voor is
opgenomen, en eksklusief de loongekoppelde uitkeringen ook wanneer er sprake
zou zijn van een uitkering op minimumnivo. Laatstgenoemde uitkeringen zijn
immers geheel buiten de berekeningen gelaten. De uitkering aan alleenstaande
ouders is in alle varianten op f. 19.074,- gesteld.
De huishoudens met als hoofdkostwinner iemand die recht heeft op een
minimumuitkering gaan iets vooruit bij Variant 1 en nog een heel klein beetje
bij Variant 2. De achteruitgang bij Variant 3 moet worden gezocht in de
teruggang in inkomen bij alleenstaanden (ook in Variant 1 en 2) en
alleenverdieners, welke laatste vooral gebaat blijken bij Variant 1 en 2. De
tweeverdienerhuishoudens met een uitkeringsgerechtigde als hoofdkostwinner
gaan er in alle gevallen op vooruit, maar vooral ook weer in de eerste twee
varianten.
Behalve de bejaarde alleenverdiener in Variant 1 gaan de AOW-gerechtigden er
onder alle omstandigheden op achteruit. Uit onder meer het relatief grote
verschil tussen Varíant 1 en 2 hier kan worden gekonkludeerd, dat de relatief
hoge heffing op andere dan AOW-inkomsten hier parten speelt.
De veranderingen voor de loon- en overige inkomens laten hetzelfde beeld zien
als de veranderingen voor het totaal van de onderscheiden gezinstypen: de
veranderingen voor alleenstaanden zijn, absoluut gezien, in negatieve zin
gelijk aan de veranderingen voor alleenverdieners in positieve zin, terwijl de
konsekwenties voor tweeverdieners eveneens negatief zijn, maar half zo groot
als voor alleenstaanden. Wanneer men dit laatste verschil over de twee
personen van het tweeverdienershuishouden opgedeeld ziet, komen de
alleenstaanden er duidelijk het slechtst van af. In relatieve zin ligt de
achteruitgang voor alleenstaanden, kijkend naar de totaalcijfers, in een orde
van grootte van zo'n 15~ voor de eerste twee varianten, de alleenverdieners
gaan er zo'n 10~ op vooruit en de tweeverdieners leveren S"; in op het netto-
gezinsinkomen.
Ten opzichte van Variant 3 liggen deze percentages ongeveer op de helft. Het
inleveringspercentage voor tweeverdieners is daar zelfs vrijwel nihil.
We kijken als laatste nog naar het gemiddelde inkomen van een persoon per
huishouden. In de uitgangssituatie is deze verdeling in het voordeel van
alleenstaanden, vervolgens van tweeverdieners, terwijl de alleenverdieners
duidelijk als laatste eindigen. Bij Variant 1 en 2 is de verhouding tussen
alleenstaanden en tweeverdieners gelijk getrokken, in iets mindere mate ook
bij Varíant 3. Het alleenverdienezshuishouden trekt redelijk bij, maar een
prikkel om betaalde arbeid te verrichten voor de partner blijft aanwezig,
zeker in Variant 3.
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IV.4.5. Nabeschouwing

In het voorgaande zijn de inkomensverdelingseffekten berekend van de invoering
van een negatieve inkomstenbelasting, waarbij enkele varianten werden
onderscheiden. Voor de berekeníngen moesten diverse veronderstellingen worden
gehanteerd, waarvan de belangrijkste is dat geen arbeidsmarkteffekten konden
worden meegenomen. Desondanks lijkt uit de berekeningen te kunnen worden
gekonkludeerd, dat de herverdeling van netto-gezinsinkomens op zichzelf geen
onoverkomelijke problemen hoeft op te roepen, zelfs niet in het geval van een
basisuitkering op het huidige individueel minimumnivo in de sociale zekerheid.
Bovenstaande konklusie lijkt zeker gewettigd wanneer de inverdieneffekten van
de invoering van een negatieve inkomenstenbelasting in beschouwing worden
genomen. Het enige inverdieneffekt wat impliciet in de berekeningen is
meegenomen, betreft de opheffing van het socíaal minimumnivo voor kostwinners
in de sociale zekerheid. Inverdieneffekten waar geen rekening mee is gehouden
zijn bijvoorbeeld:
- de voor de hand liggende afschaffing van het wettelijk minimumloon.
- besparingen, door de eenvoud van systeem, op bestuurlijk-juridische zaken

inklusief de voordelen van ontanonimisering en antikumulatie.
- een overheveling van aktiviteiten (met name door huidige

uitkeringsgerechtigden) van het informele naar het formele circuit.
- besparingen op de kinderbijslag voor achttienjarigen en ouder (Totale

uitkeringen AKW waren in 1983 7,6 miljard).
- besparingen door de (eventuele) vervanging van het huidige kostenopdrijvende

koppelingssysteem door een (meer direkte) koppeling van de negatieve
inkomstenbelasting aan het percentage van ekonomische groei.

- besparingen op de in totaal tientallen miljarden omvattende objekt- en
subjektsubsidies (woningpremies, huursubsidies, studiebeurzen etc.).

De meeste overige berekeningen die tot nu toe zijn uitgevoerd met betrekking
tot de invoering van een basisinkomen (KIVI, 1981; Voedingsbond FNV, 1981,
1985; WRR, 1981; De Kam, De Graaf, 1981; Weitenberg, 1981; PPR, 1982; v.d.
Hoeven, 1984) zijn gebaseerd op een verhoging resp. gewijzigde bestemming van
heffingen als de loon- en inkomstenbelasting, de BTW en de premieheffing.
Daarbij zijn de uitkomsten van de berekeningen afhankelijk van de hoogte van
het basisinkomen en de differentiatie naar leeftijd. Er wordt grotendeels
verzuimd in te gaan op de netto-herverdelingseffekten tussen huishoudens 2oals
hier gepresenteerd. Een uitzondering hierop vormt Salverda (1984), die op
basis van weliswaar geaggregeerd CBS-materiaal eveneens tot de konklusie komt
det het mogelijk is een basisinkomen op een redelijk nivo te introduceren,
waarbij maar een zeer gering deel van het inkomen tussen huishoudens hoeft te
verschuiven.
Overigens is het opvallend dat dit soort kosten- en inkomensberekeningen
eerder in verband met de invoering van een basisinkomen plegen te worden
uitgevoerd dan in verband met de invoering van (verdergaande)
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arbeidsduurverkorting. Beide alternatieven houden immers een herverdeling van
ínkomens in.

IV.5. EPILOOG

Met de (gedeeltelijke) ontkoppeling van arbeid en inkomen door middel van de
invoering van een basisinkomen worden verschillende doeleinden nagestreefd.
In samenhang (met bepaalde vormen) van arbeidsduurverkorting wordt van de
invoeríng van een basisinkomen een bijdrage verwacht aan de oplossing van het
"traditionele" werkloosheidsvraagstuk en aan een verbetering en
flexibilisering van de arbeidsmarkt.144 Via deze veranderde inkomenstoewijzing
wordt niet alleen een andere verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid
nagestreefd, maar ook een andere waardering, waarmee de eenzijdige nadruk in
onze samenleving op het (in baanvorm) verrichten van betaalde arbeid
verdwijnt. Voorts wordt het bewerkstelligen van ekonomische zelfstandigheid
van het individu ten doel gesteld. Belangrijk uitvloeisel hiervan is de
maatschappelijke gelijkheid tussen man en vrouw.
Een stelsel van gegarandeerde minimuminkomens lijkt beter dan de eerder
genoemde, meer aan het huidige arbeidsbestel gelieerde alternatieven te passen
in de toekomstige ekonomische en maatschappelijke strukturen, zoals die zich
mede onder invloed van de technologische ontwikkeling lijken te ontwikkelen.
Belangrijk ís daarin onder meer de toenemende de- of informalisering van de
ekonomie (I.3.3). Deze trend is een belangrijke pijler van de in vele
toekomstverwachtingenl"s aangekondigde informatiemaatschappij. Daarbij speelt
de formele industriële sektor via de produktie van gereedschappen,
huishoudelijke apparaten etc. een onmisbare rol voor de informele sektor,
terwijl zij voor de werkgelegenheid op den duur van ondergeschikt belang lijkt
te zijn. Toffler (1980) kondigt in dit verband de opkomst aan van de
zogenaamde prosument: de geheel in informeel verband voor zichzelf of in
kleine kring producerende konsument. In de formele sfeer meent hij verder
duidelijke aanwij2ingen te zien voor een toenemende kwaliteitsverbetering van
het (overblijvende) werk. Een ontwikkeling naar een dergelijke
informatiemaatschappij zal vanzelfsprekend gepaard (dienen te) gaan met een
opwaardering van informele ten opzichte van de formele arbeid. Bovendien ligt
dan ook een basisinkomen als pijler van de institutionele struktuur in die zin
voor de hand, dat mensen zelf (in zekere zin) kunnen bepalen in welk van beide

144 Een dergelijke strategie gebaseerd op enerzijds vormen van arbeidsdeling
gerícht op verbetering en flexibilísering van de arbeidsmarkt, anderzijds
de invoering van een basisinkomen, wordt eveneens bepleit door Albeda
(1984b)

'"s Onder meer J. Naisbitt (1984) en À. Toffler (1980, 1984).
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sferen zij wensen te opereren.
Een basisinkomen lijkt konsistent te passen in een post-materialistische
maatschappij zoals die bijvoorbeeld beschreven wordt in het proefschrift van
Van Steenbergen (1983), waarmee een stapje verder lijkt te worden gezet in de
uitwerking van een toekomstige maatschappij dan in de beschrijvingen van
Naisbitt en Toffler. In het genoemde proefschrift wijst Van Steenbergen op
vier uitgangspunten op het gebied van normen en waarden die in de huidige
samenleving in de verdrukking zijn geraakt: autonomie (het op eigen benen
staan van het individu), menselijke schaal, holisme (in tegenstelling tot
fragmentarisering, atomisering en opdeling), post-materialisme. Deze
uitgangspunten zouden weer in een gezonde balansverhouding moeten komen met
hun tegengestelden (heteronomie, grootschaligheid, fragmentariseríng,
materialisme), waarnaar de balans in de hedendaagse kultuur zou zijn
doorgeslagen. "De post-materialistische maatschappij neemt, waar het om het
vraagstuk van de arbeids- en vrijetijdsmoraal gaat", aldus van Steenbergen
(1983:100), "een eigen positie in tussen de huidige maatschappij met zijn
klassieke arbeidsmoraal en zijn grote nadruk op arbeid als middel (tot het
verwerven van inkomen, het kunnen konsumeren e.d.) en een hedonistische
vrijetijdsmaatschappij. In de post-materialistische maatschappij blijft de
arbeid weliswaar belangrijk (zij het minder dan voorheen) en valt vooral de
verschuiving van de extrinsieke naar de intrinsieke waarde ervan op (arbeid
als waarde in zichzelf)."
De post-industriële vrijetijdsmaatschappij verschílt in zoverre van de post-
materialistische maatschappij, dat arbeid en vrije tijd gescheiden werelder.
blijven, waarbij arbeíd voornamelijk een extrinsieke funktie vervult.
Bovendien is de vrijetijdsmaatschappij een vrijwel volledíg geautomatiseerde
en overdadige maatschappij. Het koncept van het post-materialisme is gebaseerd
op een holistische visie op menselijke aktiviteiten, waarbij de
onderscheidingen tussen formele en informele arbeid enerzijds en tussen arbeid
en niet-arbeid doorbroken worden (Van Steenbergen, 1983:110 e.v.).
Om arbeid als een alomvattende kategorie te zien, pleit Van Steenbergen voor
een optimale "job rotation" zowel in de formele als in de informele sektor,
als tussen beide sektoren. Ter doorbreking van de grenzen tussen arbeid en
niet-arbeid zoals die zichtbaar worden ín de levenscyclus van de mens, wordt
gewezen op de mogelijkheden van een glijdende pensioneringsleeftijd, betaald
edukatief verlof, sabbath-verloven, het meer integreren van de arbeids- en
onderwijswereld etc. Verder wijst Van Steenbergen in dit verband op de
bestaande segmentalisering in de ruimtelijke ordening als voortvloeisel van de
industriële revolutie, de segmentalisering naar sexe en die tussen aktieven en
niet-aktieven. Overígens wijst Van Steenbergen naast de voordelen van een
dergelijk koncept, die vooral betrekking hebben op het herstel van de genoemde
balansverhoudingen, ook op de schaduwkanten (1983:94). Deze betreffen de
mogelijkheid van een nieuwe sociale kontrole, een eventueel gebrek aan vrije
tijd en verder de kwestie van de ontplooiingsmogelijkheden van het individu in
kombinatie mogelijkerwijs met een zekere mate van de-professionaliseríng.
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Laatstgenoemde kwestie heeft overigens betrekking op de vraag in hoeverre
arbeid (in brede zin) al dan niet in baanvorm zou moeten geschieden. In een
post-materialistische maatschappij, zoals bijvoorbeeld door Van Steenbergen
gekoncipieerd, lijkt het voor de hand te liggen dat een en ander vorm krijgt
in een grotere gebondenheid in de sfeer van buurt- en privéleven middels een
groei van het aantal woongemeenschappen, netwerken, reparatie- of
kinderopvang-kollektieven etc.166 De baanvorm lijkt aan de ene kant evenwel
noodzakelijk daar waar sprake is van machinegebonden of teamgebonden arbeid,
danwel training-on-the-job. Aan de andere kant biedt de baanvorm ook vanuit de
funktievervuller de mogelijkheid tot een bepaalde vorm van ontplooiing en
specialisatie. Deze argumenten voor de baanvorm staan overigens los van de
vraag of er sprake is of moet zijn van een of andere vorm van betaling (naast
het basisinkomen). Voor de nadelige kant van de baanvorm wijzen we nog eens op
de omschrijving van Kwant in I.1.1 van de baan als vorm van rationalisatie,
waarbij allerlei menselijke bezigheden worden erkend, opgenomen, gehonoreerd
en beschermd, maar waarin zij tegelijkertijd hun vrijheid verliezen.
Invoering van een basisinkomen heeft in ons koncept geen ingrijpende
konsekwenties voor de ekonomische orde in onze maatschappij. De funktie van
vraag en aanbod als reguleringsmechanisme in een marktekonomie blijft immers
centraal staan zowel voor de goederen- als voor de arbeidsmarkt. Van een
fundamentele verandering van de ekonomische orde zou pas sprake zijn wanneer
bijvoorbeeld het nivo van het basisinkomen dermate hoog zou worden
opgeschroefd, dat produktie- en inkomensvorming plaatsvindt onder een soort
centraal geleide loonpolitiek met veronachtzaming van eventueel noodzakelijke
inkomensprikkels, of wanneer het basisnivo niet via een inkomen maar via de
(gratis) verstrekking van goederen en diensten (met uitschakeling van het
prijsmechanisme dus) zou worden gekreëerd.
Het voorgaande betekent niet dat er geen verandering in de maatschappelijke
orde zal optreden. Vooral de rol en de positie van de drie "traditionele"
sociale partners (overheid, werkgevers, werknemers) zullen daarbij aan
verandering onderhevig zijn. Wat de overheid betreft is er duidelijk een
grotere rol weggelegd op het gebíed van de (her)verdeling van inkomens.
Naarmate er echter een redelijk minimuminkomensnivo wordt gegarandeerd en de
te verwachten inkomensnivellering doorzet kan haar rol op het gebied van de
overheidsuitgaven (met name subsidies) afnemen. De keerzijde van een
toenemende overheídsrol op het gebied van herverdeling is een afnemende
invloed op dit terrein van de zijde van het partikuliere bedrijfsleven.

ioc Hiermee wordt de huidige maatschappelijke opgelegde anonieme vorm van
gebondenheid via gedwongen arbeidsplícht, gedeeltelijk vervangen door een
minder anonieme en minder uit inkomensnoodzaak afgedwongen, maar een meer
in kleiner verband afgedwongen "morele" plicht, met alle voor- en nadelen
van dien. Gedeeltelijk zal er meer ruimte komen voor plichten die
individuen zich zelf om allerlei redenen opleggen. (Vergelijk de
huwelijksplicht of de teamplicht in sportverband).
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Bovendien is er geen of nauwelijks meer sprake van een sollicitatieplicht.
Daar staat tegenover dat een grotere vrijheid voor het markt- en
prijsmechanisme voor de hand ligt, ook op de arbeidsmarkt. Een (op bepaalde
punten) afnemende maatschappelijke rol van het bedrijfsleven heeft natuurlijk
parallelle konsekwenties voor de vakbewegíng. Méér invloed en zeggenschap zou
in institutioneel opzicht wel eens kunnen komen te liggen bíj konsumenten- en
bíj wijk- en buurtgebonden organisaties. Vooral de mogelijke opkomst van
laatstgenoemde organisaties zal dan een belangrijk stempel gaan drukken op de
toekomstige sociale verhoudingen. Daarnaast zal vooral het veranderende
inkomensverdelingsproces in het oog gaan lopen. Weliswaar blijven werkgevers-
en werknemersorganisaties verantwoordelijk voor de hoogte en de verdeling van
de lonen. Zij zullen daarbij evenwel een steeds direktere rol van de overheid
ondervinden, doordat deze het tarief en de tariefsverdeling van de
produktieheffing vaststelt. Gedeeltelijk verschuift de loonstrijd met andere
woorden naar het parlement in de vorm van konkurrerende politieke partijen.
Tot slot maken we nog enkele opmerkingen over de relatie tussen het hier
gekoncipieerde inkomensbeleid en het beleid zoals dat vandaag de dag in
essentie gevoerd wordt. We spitsen deze opmerkingen weer toe op het terrein
van de sociale zekerheid, met betrekking waarop medio 1983 en medio 1985 aan
SER en Emancipatieraad adviesaanvragen zijn voorgelegd inzake een herziening
van het stelsel van sociale zekerheid (Nota Tweede Kamer, 1983; Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Conceptwetsvoorstellen, 1985). De
voorgenomen maatregelen bestaan uit het afhankelijk maken van de
uitkeringsduur van de leeftijd en uit het verwijderen van de
werkloosheidskomponent uit de WAO alsmede de kostwinnersbepalingen uit de WWV.
Bovendien wordt in de uiteindelijke wetsvoorstellen halfjaarlijks de
uitkeringsgrondslag verlaagd waarnaar de uitkering wordt berekend. Opzet is
allereerst een stroomlijning te verkrijgen van de verschillende
werkloosheidsregelingen (WW, WWV, RWW), waarbij tevens de
werkloosheidskomponent in de WAO wordt betrokken. Vervolgens moeten onder druk
van richtlijnen van de Europese Gemeenschap mannen en vrouwen gelijk worden
behandeld in de sociale zekerheid. "Last but not least" moet via deze
uitwerkíng van het stelsel een ombuiging in de ontwikkeling van de uitgaven
voor de sociale zekerheid worden gerealiseerd. Voor een gedetailleerde analyse
van de voorstellen verwijzen we naar de in 1984 en 1985 verschenen adviezen
van SER en Emancipatíeraad, naar de reakties van de diverse maatschappelijke
organisaties en verder onder meer naar V.d. Heuvel (1983), V.d. Hoek (1983),
Emanuel en Vossers (1983), Vuga (1983), SMA (1984) en Van Kessel (1985).
We beperken ons hier tot twee algemene opmerkingen naar aanleiding van het
vooraf besprokene. Allereerst kan worden gekonstateerd dat in de genoemde
voorstellen de kosten die individualisering in de huidige konstellatie
onvermijdelijk met zich meebrengt en dan vooral neerslaan in een stijgend
uitkeringsvolume (I.2), grotendeels eenzijdig op uitkeringsgerechtigden worden
verhaald. De loontrekkenden blijven in dit opzicht buiten schot en de niet-
kostwinners onder hen dubbel. Verder blijkt er in dit kader een voortzettende
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tendens de draagkrachtgedachte van het samenlevingsverband bij uitstek in de
sekundaire en tertiaire sfeer te laten doorwerken. Bij de voorgenomen
stelselwijziging wordt de draagkracht van het samenlevíngsverband verankerd
middels de gezinstoeslagen.' " De tweede opmerking ten aanzien van de
voorgenomen stelselwijziging betreft haar effekt op de relatie tussen inkomen
en arbeid. Het is duidelijk dat bezuinigingen op de sociale zekerheid, zoals
voorgesteld zonder overeenkomstige bezuinigingen in de loonsfeer, genoemde
relatie versterkt en de "inkomensprikkel" vergroot.

14 De gezinstoeslagen zijn afhankelijk van de inkomensklasse waarin de
overige verdiensten in het samenlevingsverband vallen, met als gevolg een
hoog marginaal tarief voor deze verdiensten bij marginale overschríjding
van zo'n klasse. Overigens wordt de draagkrachtgedachte verlaten bij het
schrappen van de kostwinnersbepalingen uit de (huidige) WWV.
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~Tabeschou~~~ing

In het voorgaande is gepoogd het begrip sociale zekerheid een ekonomische
bedding te geven. Daartoe beperkten we ons niet alleen tot een analyse van de
ekonomische theoríe en empirie van de hedendaagse struktuur van de sociale
zekerheid, maar werd tevens ingegaan op de maatschappelijke en ekonomische
ontwikkelingen. Met name de technologische ontwikkeling, met betrekking tot de
kwaliteit en de kwantiteit van de arbeid alsmede met betrekking tot de
arbeidsstruktuur en de informele arbeid, bleek een centrale variabele te zijn.
Verder lijken ook vooral maatschappelijk-kulturele ontwíkkelingen als het
proces naar ekonomische zelfstandigheid de toekomstige struktuur van de
sociale zekerheid te gaan bepalen. Het een en ander leidde allereerst tot de
wens (geleidelijk) minder scherp onderscheid te maken in de traditíonele
vormen van betaalde en onbetaalde arbeid. Inkomenstoewijzing zou minder (aan
het traditionele produktieproces) gebonden kunnen plaatsvinden met een
centrale positie voor de overheid. De middelen zouden kunnen worden verkregen
uit een direkt in het produktieproces geheven bron- of produktieheffing. Deze
ontkoppeling van de huidige (in principe) direkt aan het produktieproces
gekoppelde individuele inkomenstoewijzing, betekent een gewichtigere en meer
geïntegreerde positie van de sociale zekerheid. Als struktuur, waarin het een
en ander vorm zou kunnen krijgen, werd een stelsel van basisinkomens
voorgesteld. Nader uitgewerkt in dit verband werd de negatieve
inkomstenbelasting welke bij geleidelijke invoering goed lijkt aan te sluiten
bij de huidige regelingen en instituties. Het inkomensherverdelingseffekt van
een dergelijke invoering bleek niet onoverkomelijk. Daarbij kon evenwel geen
rekening worden gehouden met optredende effekten op de arbeidsmarkt.
Het bovenstaande laat nog vele vragen open. Onderzoek vanuit onder meer de
ekonomie zou allereerst meer inzicht moeten verschaffen in de behoefte aan en
de keuze van het individu voor betaalde arbeid, onbetaalde arbeid, produktíeve
en konsumptieve vrije tijd. In hoeverre is hier de inkomensprikkel van belang
oftewel in hoeverre bepalen (arbeids)gebonden inkomens de allokatie van dit
soort menselijke bezigheden en aktiviteiten. Ook de vraag naar (eventuele)
scholingsbereidheid speelt hier een rol.
Een tweede belangrijke kwestie waarop (ekonomísch) onderzoek zich zou kunnen
richten zijn de gevolgen van het proces naar ekonomische zelfstandigheid. Van
belang is hier de vraag naar de wijze waarop de in hoofdstuk I beschreven
stijging van het aantal inkomensgerechtigden tot stand komt. Welke rol spelen
hierin de diverse regelingen in het kader van de sociale zekerheid? Wat zijn
de gevolgen voor de totale kosten van de sociale zekerheíd? Wat zijn in dit
verband tenslotte de gevolgen van het een en ander voor de inkomenspositie van
personen met inachtneming van de posítie van de overige inkomens in het
huishouden waarvan deel wordt uitgemaakt.
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In de derde plaats verdient ook de in hoofdstuk III opgeworpen vraag naar de
gewenste kostenverhouding tussen arbeids- en kapitaalsintensieve aktiviteiten
nadere aandacht. Moeten arbeid en kapitaal zo neutraal mogelijk worden
behandeld of moet het gebruik van één van beide worden "gestimuleerd"? Wat is,
vooral wanneer voor de laatste mogelijkheid wordt gekozen, het effekt van de
zelfversterkende werking? Anders gezegd: in hoeverre leiden
produktiviteitsstijgingen, bijvoorbeeld in de huidige struktuur waarin
kapitaalsintensieve aktiviteiten relatief worden bevoordeeld, via
arbeidskostenstijgingen tot verdere produktiviteitsstijgingen; in hoeverre
ondergraaft een (scholings- en) arbeidsintensieve aktiviteit als research haar
eigen positie door produktiviteitsstijgingen te bevorderen; in hoeverre leidt
bijvoorbeeld de huidige dure (arbeidsintensieve) dienstverlening tot
uitwijking naar de informele sfeer en vervolgens tot nieuwe kostenverhogingen
van formele diensten?
Als vierde, meer praktisch getinte, aandachtspunt zal het hier gepresenteerde
eenvoudige koncept van een negatieve inkomstenbelasting moeten worden
uitgewerkt, waarbij onder meer zou kunnen worden gelet op de wijze van
invoering, het inkomensbegrip, de behandeling van persoonlijke verplichtingen
en buitengewone lasten etc. Ook de wijze waarop de minimumuitkeringen in de
sociale zekerheid worden ondergelopen zal nader moeten worden uitgewerkt, maar
vooral ook de toekomstige struktuur van de aanvullende regelingen bij ziekte,
werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom. Wij noemden in dit verband de
mogelijkheid van een partikuliere (verplichte) spaarvorm gekombineerd met
individuele verzekeringen. Wat zijn verder de volume- en inkomenseffekten van
het een en ander?
Het vijfde als laatste genoemde aandachtsterrein is wellicht ook het
belangrijkste: de rol van de technologische ontwikkelingen. Ontwikkelingen in
deze zín die leiden tot innovaties kunnen op verschillende manieren de
arbeidsmarkt beïnvloeden (hoofdstuk I). Enerzijds zal de omvang en de aard van
de werkgelegenheíd worden beïnvloed. Anderzijds zal de produktie van nieuwe
goederen en diensten verschuivingen teweeg brengen tussen de formele en de
informele ekonomie. Verder wezen we (hoofdstuk III) op de relatie tussen de
(voortschrijdende) techniek en de wijze waarop inkomens worden toegewezen.
Deze invloed van technologische ontwikkeling op arbeidsmarkt en
inkomensverdeling beïnvloedt vanzelfsprekend de positie van de sociale
zekerheid. Aan de basis van veranderingen met betrekking tot de sociale
2ekerheid staan, aldus beschouwd, mede de ontwikkelingen van technische
innovaties. Deze relatíe vraagt om nader onderzoek.
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Bijlage 1. Berekening van het
werknemersaandeel in de sociale
verzekeringen per bedrijfstak

In verband met de berekening van het werknemersaandeel per bedrijfstak zullen
we eerst de werknemersbijdragen op makro-nivo samenstellen. Vervolgens
gebruiken we deze samen met de werkgeversbijdragen op makro-nivo als sleutel
waarmee we vanuit de werkgeversbijdragen per bedrijfstak, de
werknemersbijdragen per bedrijfstak verkríjgen. De sleutel verandert dus
jaarlijks.
De berekeningen voor 1975 verlopen als volgt:

- In hoofdstuk 2 van de serie "Sociale Verzekeringen, Pensioenverzekering en
Levensverzekering" (SPL) vinden we per verzekeringssoort vermeld: het
werkgeversaandeel, het gezinsaandeel en het totaal aan premies (Voor 1975:
tabel B1, kolom 1, 2 en 6).

- Op basis van intern materiaal van het CBS kunnen we het gezinsaandeel
splitsen in een aandeel voor zelfstandigen (kolom 3) een werknemersaandeel
(kolom 4) en een aandeel overigen (premiebetalende uitkeringstrekkenden,
kolom 5).

- Het totaal aan werkgeversbijdragen (16947) korrigeren we voor het aandeel
dat de overheid als werkgever heeft (1120). Over blijft 16947 - 1120 -
15827.

- De werknemersbijdrage (15970) korrigeren we voor de voor het bedrijfsleven
níet ter zake doende "Dienst Geneeskundige Verzorging Politie"(30) en
"IZA~IZR" (167). Verder beschouwen we de vrijwillige aanvullende
ziekenfondswet niet als lasten. Ook deze twee bedragen (209 en 28) brengen
we in mindering. Over blijft dan nog 15970 - 434 - 15536.

Verder zit in de AOW~AWW-bijdrage voór werknemers ook de premie die de
Overheid voor haar ambtenaren betaalt. Dit overheidsaandeel is onbekend. We
bepalen dit bedrag evenwel door de totale AOW~AWW-premie te vermenigvuldigen
met het in de Nationale Rekeningen te vinden arbeidsvolume werknemers
overheid ~ totale arbeidsvolume werknemers. Voor 1975: (630~3956) x 10078 -
1605. Het totale werknemersaandeel wordt zodoende voorlopig 15536 - 1605 -
13931.
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Tabel B1. Premies Sociale Verzekering

~-----------------------------------------------------------------~
~ 1975 ~Totaal~ Gezinnen ~Werkgevers~
~ ~ ~totaal~zelfst.~werkn.~overigen~ ~
~----------------~------~------~-------~------~--------~----------~
~Ongevallenverz. ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~
~lnvalid.- en ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~Ongevallenverz. ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~
IA.A.W. I - I I I I I I
~W.A.O. ~ 6396 ~ 2269 ~ - ~ 2047 ~ 222 ~ 4127 ~
~Ziektewet ~ 5057 ~ 868 ~ - ~ 699 ~ 169 ~ 4189 ~
~Ziekenf.w.verpl.~ 5093 ~ 2801 ~ - ~ 2280 ~ 521 ~ 2292 ~
~Dienst geneesk. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~verzorg. Politie~ 69 ~ 39 ~ - ~ 30 ~ 9 ~ 30 ~
~IZAIIZR ~ 466 ~ 233 ~ - ~ 167 ~ 66 ~ 233 ~
~AWBZ ~ 2638 ~ 386 ~ 236 ~ 28 ~ 122 ~ 2252 ~
~
~Ziekenf.w.vrijw.
~Ziekenf.w.bej.
~Ziekenf.w.aanv.
~AOW
~AWW
~~
~Risikofondsen
~KWL
~~
~----------------

992 ~ 992 ~ 629 ~ 209 ~ 154
492 ~ 492 ~ - ~ - ~ 492
49 ~ 49 ~ 7( 28 ~ 14

11238 ~11238 ~ 1049 ~ 8806 ~ 1383
1623 ~ 1623 ~ 152 ~ 1272 ~ 199
782 ~ 391 ~ - ~ 391 ~ - ~ 391
80 ~ - I - I - ~ - I 80

2378 ~ 30 ~ - ~ - ~ 30 ~ 2348
1181 ~ 176 ~ 107 ~ 13 ~ 56 ~ 1005
------~------~-------~------~--------~----------

Totaal ~38534 ~21587 ~ 2180 ~15970 ~ 3437 ~ 16947
~ ~ ~ ~~ 434 ~ ~ ;ó 1120
~ ~ ~ ~------~
~ ~ ~ ~15536 ~
~ ~ ~ 19;1605 ~
~ ~ ~ ~------~
~ ~ ~ ~13931 ~

15827

Probleem is en blijft vooralsnog dat in de werkgeversbijdragen per bedrijfstak
ook de pensioenbijdragen begrepen zijn en daarin dus ook de
werknemersbijdragen beïnvloeden.
Ons eerste doel is nu om op makro-nivo de pensioenpremie betaald door de
werknemers in de bedrijven te verkrijgen. Dit bedrag ontstaat door het
ambtenarendeel af te trekken van het totale gezinsaandeel in de
pensioenpremies. Laatstgenoemde vinden we voor 1975 in N.R. tabel 43 onder
post 15 en bedraagt 3200. Rest nog de berekeníng van het ambtenarenaandeel.
Dit gaat als volgt: we vinden in tabel 43 onder post 13 en 14 het
overheidsaandeel in de pensioenen, dit bedraagt 4040 en bestaat uit
pensioenpremies betaald aan het AHP en aan de pensioenvoorziening militairen.
In de SPL vinden we dat het overheidsaandeel pensioenvoorziening militairen
600 bedraagt, zodat het overheidsaandeel ABP is: 4040 - 600 - 3440. Wisten we
nu de verhouding ambtenarenaandeel~overheidsaandeel in de pensioenpremies dan
konden we het ambtenarenaandeel ABP uitrekenen. Deze verhouding weten we
echter niet, daarom gebruiken we ín de plaats daarvan de verhouding
werknemers~werkgeversaandeel in het ABP zoals we dat in de SPL vinden. Deze
verhouding is voor 1975: 1700~4124. Passen we deze verhouding of sleutel toe
op de overheidspremies ad 3440 dan vinden we voor het ambtenarenaandeel in
ABP:
1700~4124 x 3440 - 1418.
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Verder vinden we ín de SPL dat de militairen zelf ook nog 113 bijdragen, zodat
het totale ambtenarenaandeel 1531 is. Dit bedrag trekken we van het
gezinsaandeel af, zodat voor het pensioenaandeel van de werknemers in de
bedrijven overblijft 3200 - 1531 - 1669. Het werknemersaandeei in de sociale
verzekeringen t pensioenpremies wordt nu: 13931 t 1669 - 15600.
Het werkgeversaandeel sociale verzekeringen f pensioenpremies vinden we in de
input-outputtabel en bedraagt 21363.
De nieuwe makrosleutel ter verkrijging van het werknemersaandeel per
bedrijfstak uit het werkgeversaandeel per bedrijfstak wordt nu voor 1975:
15600~21363.

Opmerkingen:
- Noodgedwongen moeten we uitgaan van gelijke pensioenregelingen per
bedrijfstak. In de praktijk lopen deze nogal uiteen.

- In de werknemersbijdrage zoals berekend in tabel B1 zit nog een zeer klein
aandeel werknemersaandeel ambtenaren (Sociale werkvoorzieningen).

- Bij het toepassen van dezelfde makrosleutel voor iedere bedrijfstak is geen
rekening gehouden met de verschillende premiepercentages per bedrijfstak
voor de wachtgeldverzekering en de ziektewet. Het percentage
wachtgeldverzekering is zo mininimaal dat we dit gerust kunnen verwaarlozen.
De premies ziektewet worden voor het grootste gedeelte (80-85~) opgebracht
door de werkgever en slechts een klein deel door de werknemer. Bij het
berekenen van het werknemerspercentage met behulp van de makrosleutel kunnen
we dit probleem wel verwaarlozen.
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Bijlage. 2. Input-output model

Aet in hoofdstuk 3 gehanteerde model luidt als volgt:

1 ~ aut(a) ki jilqij ~ pj t lci

(b) Pi -(Cli~ai t C2i~bi t C3i~ci t C4i~di) t ki

(c) VNi - VOi~(1fZiPi)

(d) Wi - aqi.',[VNi-VOi]

(a) en (b) worden simultaan bepaald . In sommige sektoren vinden verder nog
korrekties plaats bij doorberekeningsfaktor en prijselasticiteit voor het
binnenlandse marktaandeel.
q.. - technische koefficienten volgens de input-outputtabel.ii
ai t~m di - doorberekeningsfaktor van resp. intermediaire-, konsumptie-,
investerings- en exportgoederen.
Cli t~m C4i - wegingsfaktor o.b.v. aandeel in finale bestedingen.
zi - gewogen prijselasticiteit.
aqi - arbeidsquote.

Verondersteld is dat prijselasticiteit en doorberekeningsfaktor volledig aan
elkaar zijn gerelateerd en wel als volgt:
Stel de (gewogen) prijselasticiteit is z, dan wordt de (gewogen)
doorberekeningsfaktor (lf2) verondersteld. z ligt tussen 0 en -1, aangezien,
zoals zo dadelijk zal blijken, de sektorprijselasticiteiten voor de
konsumptiegoederen tussen 0 en -1 blijken te liggen en de overige
elasticiteiten tussen deze waarden worden verondersteld. (lfz) ligt dus tussen
0 en 1.
Doorberekeningsfaktoren en prijselasticiteiten zijn de enige onbekende
parameters in het model, alle andere parameters zijn in bestaande statistieken
terug te vinden (Stroeken, 1982). Zoals uit de tekst blijkt zijn
elasticiteiten en doorberekeningsfaktoren voor intermediaire goederen,
investerings- en exportgoederen geprikt. Voor de konsumptie hebben we ons in
de berekeningen laten leiden door auteurs als Frisch (1955, 1958), Mensink
(1972) en Johansen (1976). De aanpak ligt bij ieder wat anders, maar het
principe blijft hetzelfde. We volgen hier de methode-Johansen. Om te beginnen
schrijft hij de budgetrestriktie en de nutsfunktie als volgt:
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(1) Y - F;P;Y;

(2) U - EiUi(Yi)

Het marginale nut en de afgeleide daarvan volgen uit de nutsfunktie:

(3) 6U~6Yi - dUi~dYi - ui(Yi)

(4) 62Uj61Yi - d2Ui~d2Yi - ui~(Yi)

Volgens de tweede wet van Gossen levert nutsmaximalisatie onder
budgetrestriktie dan de volgende voorwaarden op:

(5) Ui(Yi) - aPi - 0

waarbij a kan worden geinterpreteerd als de marginale nuttígheid van geld.
Verg. (1) en (5) definiëren de Yi-s en a als funkties van de prijzen en de
totale uitgaven:

(6) Yi - hi (P0, P1, ..... Pn, Y)

(7) a - ~ (P0, P1, .. Pn' Y)

De opzet is nu de afgeleiden van de vraagfunkties hi met betrekking tot
prijzen en totale uitgaven te verkrijgen. In symbolen:

(8) hij - 6hi~6Pj, Hi - bhi~óY

Uit bovengenoemde vraagkoëfficienten is het mogelijk prijs- en
inkomenselasticiteiten af te leiden. De prijselasticiteit is dan hij ~ 1~Yi,
de inkomenselasticiteit Hi x Y~Yi.
Het is dus zaak de relaties af te leiden tussen hij en Hi onder de
vooronderstelling weliswaar van onafhankelijk nut, zodat het mogelijk is uit
reeds bekende koëfficienten de resterende te berekenen. Hieronder volgt de
afleiding van deze relaties.
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Partieel differentiëren naar Pi in (1) en (5) levert op (in de beginsituatie
zijn de prijzen gelíjk aan 1):

(9) Eihij t Yj - 0

(10) ui'hij - aeij - áa~óPj - 0,

eij- 1 als i- j

eij - 0 als i t j

Differentiëren we (1) en (5) naar Y:

(11) fiHi - 1

(12) ui'Hi - áa~áY - 0

Aangezien de schaal van de nutsfunktie nog onbepaald ís, kiezen we deze
zodanig dat

(13) Eil~ui' - -1

Dit levert de simpele formule (14) op, doordat we (12) schrijven als Hi -
óa~óY x l~ui', sommeren over i en verder (11) gebruiken.

(14) áa~óY - -1

(15) Hi - - l~ui'

(15) invullen in (10):

(16) hij - - Hi (aeij t óa~áPj)
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Sommering over i van (16) en gebruikmaking van (9) en (11) levert op:

(17) ba~àPj - Yj - aHj

Invullen van (17) in (16):

(18) hij -- Hi [Yj f a(eij - Hi)]

(18) is een expressie voor alle koëfficienten hij ín termen van de
koëfficienten Hj, de gekonsumeerde hoeveelheden in het basisjaar Y. en eenJparameter die kan worden geinterpreteerd als de marginale nuttigheid van geld
die korrespondeert met de nutsindex volgens (13).
a kan eventueel nog worden vervangen door - Y~a, waarbij a de neutralere
flexibiliteit van de marginale nuttigheid van geld voorstelt. In formule:

~(19) a - ba~áY -` Y~a - - Y~a

a is evenwel geschikter voor numerieke berekeningen. Immers, als we een
prijselastíciteit weten en dus een h.., dan volgt uit verg. (18):ii

(20) a--[h.. t H.Y.] ~[H.(1-H.)] --[(h.. x 1~Y. t H.)Y.] ~[H. (1-H.)],ii i i i i ii i i i i i

waarbij hii (1~Yi) dus de elasticiteit is van sektor i met betrekking tot de
prijs van sektor i.
Wanneer uit (20) eenmaal a bekend is kan met behulp van de bekende
budgetaandelen en inkomenselasticiteiten via (18) de overige hij's en dus de
prijselasticiteiten berekend worden.

Op basis van eigen schattingen (Stroeken, 1982) en elders uitgevoerde
schattingen (overzicht in Johansen, 1976) zijn onze berekeningen gebaseerd op
een a van 250 oftewel een ~ van -4 bij een Y van 1000 (budgetaandelen zijn
uitgedrukt in promillages). Tabel B.2. bevat naast de budgetaandelen en
afgeleide inkomenselasticiteiten per sektor, de op basis van deze a van -4
berekende prijselasticiteiten.
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Tabel B.2. Prijs- en inkomenselasticiteit per sektor.

----------------------------------------------------~
Bedrijfstak ~ budget- ~ Inkomens- ~ Prijselas- ~

~ aandeel ~elasticiteit~tici eit bij~
~ Yi ~ Hi(Y~Yí) ~ ~--4 ~

----------------~---------~------------~------------~
~ 1.Landbouw ~ 37 ~ 0.52 ~ -0.15
~ 2.Energie ~ 37 ~ 0.43 ~ -0.12
~ 3.Basismetaal ~ - ~ - ~ -
~ 4.Bouwmat. ~ - ~ - ~ -
~ S.Chemie ~ lï ~ 0.37 ~ -0.09
~ 6.Fijnmetaal ~ 29 ~ 1.18 ~ -0.32
~ 7.Transportm. ~ - ~ - ~ -
~ S.Voeding ~ 224 ~ 0.44 ~ -0.20
~ 9.Textiel ~ 97 ~ 0.82 ~ -0.27
~lO.Papier ~ 15 ~ 1.28 ~ -0.33
~11.Hout,kunstst.~ 51 ~ 1.25 ~ -0.36
~12.Bouw ~ - ~ - ~ -
~13.Hand,hor,rep.~ 15 ~ 1.52 ~ -0.39
~14.Transp.komm. ~ 111 ~ 1.71 ~ -0.54
~15.Geldwezen ~ 13 ~ 0.86 ~ -0.22
~16.gez.z.,onr.g.~ 216 ~ 1.12 ~ -0.45
~17.Ond.w.,best. ~ 138 ~ 1.42 ~ -0.48
~----------------------------------------------------
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Bijlage 3. Overzicht van de sociale
zekerheidswetgeving
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Bijlage 4. Lijst van afkortingen

AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
ABW Algemene Bijstandswet
AKW Algemene Kinderbijslagwet
AOW Algemene Ouderdomswet
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWW Algemene Weduwen- en Wezenwet
BKR Beeldende Kunstenaarsregeling
BTW Belasting over de Toegevoegde Waarde
CBS Centraal Bureau voor de Statistíek
CEP Centraal Economisch Plan
CPB Centraal Planbureau
EG Europese Gemeenschap
GAK Gemeenschappelijk Administratie Kantoor
MEV Macro Economische Verkenningen
NIB Negatieve Inkomstenbelasting
NPAO Nationaal Programma Arbeidsmarkt Onderzoek
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
RWW Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers
SCP Sociaal en Cultureel Planbureau
SER Sociaal Economische Raad
SPL Sociale Verzekering, Pensioenverzekering, Levensverzekering
VUT Vervroegde Uittreding
WA Wettelíjke Aansprakelijkheid
WAM Wet Aanpassingsmechanismen
WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WW Werkloosheidswet
WWV Wet Werkloosheidsvoorziening
ZFW Ziekenfondswet
ZW Ziektewet
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Social security in a free and technological
society; an economic perspective
(Summary)

In this thesis we have tried to make a move in the direction of producing an
economic theory for social security by mapping out those economic
relationships which indicate the influence of social security on the economy
and conversely. First of all, we have examined those developments in present
security, as well as in the future, which are important for evaluating the
system of social security. A change can be seen in the way that people think
about work. In this respect, a less pronounced discrimination could be
possible between the actual shapes of paid and unpaid work as is defined in
our income system with regard to employment. Developments in the quality of
work point in the same direction. By and large, recent and anticipated
developments in information-technology have seemed to cause an overall rise in
the quality of work. More democracy, more responsibility and more training
seem to be the logical outcome of future organisation systems, which will be
based largely around personal involvement in work. Such a rise in the quality
of work will mean that income will be a less important incentive.
Information-technology and increased informal work, due to the advent of
modern advances such as home-computers, professional tools and household
machines, cannot alleviate the problem of unemployment yet. Particularly, if
an allowance is made for trends in the supply of labour. In response to
technological developments there has been a shift of employment from
"traditional" industry to service industry; thereby, probably diminishing the
need to divide up and standardize tasks. In addition, the gathering pace of
technology appears to make it possible to separate activities from a
particular workplace in order to do them at home by means of computer
terminals for instance. In doing so, there will be a need for a good
management of the labour market enabling job descriptions and contracts to be
laid down without specifying the number of working hours.
Labour trends have a direct impact on social security. The unsuitability of
work standards to service operations, the increased amount of private
contract- and homework, the reduced stigma attached to work and the inclining
quality of work, are all factors that change the concept of social security;
thereby, precipitating a review of the system. A further important conclusion
with reference to the social security system refers to the gradually
diminishing importance of the former labour linked form of the benefit
structure. Once again, technological development and hence increasing
prosperity may be viewed as a cause of the steady growth in monetary benefits
to people without paid employment. It may be concluded that the present method
of funding social security, largely from contributions, should not be governed
by the trend that links work to these contributions.
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The process of individualization in our society has induced a tendency towards
financial and economic independence. As a consequence, there has been a rise
in the hidden as well as the official supply of labour which leads to a
growing number of people who are entitled to an income. Furthermore, there
has been a decline in the number of people per household and a rise in the
number of households. As a result of our social security system, the number of
people with a right to an income is growing; at the same time, each income has
to provide for fewer persons in the household.
In respect of the declining trend in employment, all this has led to an
increasing reliance on social security due to the influence of
individualization. In the perspective of individualization a present-day wage-
earner or beneficiary has to support fewer people than before; therefore, the
increased public spending on social security should be funded by a shift
downwards from the level of the breadwinner to the individual. In pzactice
this could be done, partially, by levying taxes and contributions. Until the
Eighties, especially income from profits was coming under pressure. In the
Eighties, the score was being more than proportionally paid by benefit
claimants. In this way, wage earners were not involved and the not-
breadwinners among them to an even lesser extent.
Finally, a second effect of individualization is the uneven distribution of
individual incomes, measured as the average per capita income per household.
Pursuing an income policy which is largely based in individual purchasing
power, has benefitted single-person households, excluding claimants with a
mínimum benefit at the individual level. For the rest, those households that
are not dependent on one income, have generally benefitted. Comparatively
speaking, on balance, the score has been paid by the "traditional breadwinner"
households.

At the end of the first chapter, we mentioned the burden on social security
caused by the existing linkages, the demographic development and the
consequences of anonimity. Trends in the ínformal economy are connected to
both the benefit and the funding system of social security.

The second chapter is an intermediate one that sets out economic theory and
evidence in so far as it looks important to the conclusions in the next
chapters which describe the financing and benefit system of social security.
In this second chapter, we discuss price- and welfare theory globally, the
theory of (personal) incomes distribution and the theory of collective goods.
Furthermore, we go into the problems of shifting off and into the impact of
government levies on production- and labour market allocation.

The thizd chapter, in which the financing system of social security is
paramount, starts with an outline of the development and form of the system.
Likewise, it leads into chapter four. In international perspective too, the
proportion of fundíng from payroll contributions is shown to be high and the
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proportion of government funds is small. Furthermore, there is a marked high
Dutch level of social security with a major public spending on it. In the
international perspective, in the Netherlands, there is a high level of and
growth in disability benefits which leads to a greater proportion of public
spending on social security as a percentage of the national income. The (main)
consequence of it is a marked difference on the level of company and industry,
thereby, corresponding with our neighbouring countries. The burden of
contributions on personal incomes (excluding employer contributions) stresses
the macro-burden and has a further degressing effect on the distribution of
individual incomes, hence, appearing to be largely proportional together with
the burden of taxation.

The first step in analysing the financing system is to reflect on the so-
called assessment system versus a funding system. The latter system is used
for Dutch supplementary old age pensions. In comparising with other countries,
there is a lot of money involved in it. It can be concluded that both systems
show macro-economic similarity in the sense that benefits in the current year
have to be paid from current production. The handícap of a funding system is
accentuated: the easy availability of risk-avoiding capital, among other
things, makes the Dutch economy rigid and concentrates the power with regard
to investments; there are many mechanical problems of administration; whilst,
the system has assigned rigidly "claims" on production for decades.
The provisions of social security do not have the nature of a pure collective
good. The extent to which they are quasi-collective, or perhaps even
individual, depends on the way that they are actually financed. In other
words: Does present-day financing be viewed as a kind of tax or príce? We have
not considered price, since it is a question of compulsion. There is
similarity with earmarked levies with some differences between insurances that
cover the entire population and insurances that just cover employees.
A brief summary of the concept of the Dutch tax system and the theories as to
that, leads finally to a criticism of the abílity-to-pay-theory underlying
income tax especially. This theory ís based upon making the government role as
minor as possible. The greater proportion of the government sector in the
national economy - the government as a factor of production - justifies a
government right to a part of national income.

The growing role of a government in the production aspect of society underlies
the gathering pace of trends in technology. Partícularly, trends expressed by
rising prosperity reduce the connection between benefits and labour, as
expressed partly by the tax nature of the financing concept of social
security. In this perspective, it stands to reason that it gives technology
development an explicit position in the process of incomes distribution. In
this thesis, the introduction of a so-called production levy is suggested, in
which the government gets a share of the primary incomes distribution, since
this levy will be imposed directly on companies and institutions. Thus,
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traditíon is overcome by giving the revenues of national production, in the
first stage, to employees as wages and as other incomes, while, giving
government, in the second stage, its share in the form of income tax,
contributions, value added tax, and so on. Such a shift in income flows has
been argued in the following way. T'he present supply of knowledge and capital
was achieved by many people in the past. Nowadays, people are just building on
it and the employees of future will again. Thus, present-day working records
can be seen as being limited to the overall process of income creation. Along
these lines, the right of society to a fundamental claim on national means is
defended.
A production levy reduces the wedge between gross and net earnings and could
diminish the natural tendency and opportunity to pass them on. Additional
effects on production and employment depend upon the basis of the levy: wages,
capital or value added. A levy on capital results in some major practical
problems. A levy on value added may be the most obvious basis of this theory,
since it links completely the existing level of production and prosperity, and
direct claims on it by society. Unlike a levy on wages, ín this case there is
a shift in costs from labour intensive to capital intensive companies and
industries.
All this has been quantified at the end of chapter three. Furthermore, an
assessment of the effects on production and employment are made as a very
rough guide. A levy on value added happens to be a benefit to both production
and employment. In this assessment, the possibly favourable effects on the
labour market caused by reducing the wedge between gross and net wages were
not taken into account. The same applies to the effects in the event of minor
shifting off.

The reverse of a production levy in which society has its own right to a part
of the national means is the obvious introduction of a basic income. With this
income is guaranteed for every inhabitant without requiring to register for
employment and it is disconnected from labour as with production levy. Such an
income guarantee will involve greatly the fundamentals of our society, so a
reappraisal of unpaid work with respect to paid work can be expected. This
reappraisal combined with a decline in hourly wages could stimulate the supply
of part-time work. The management of the labour market may improve, since the
minimum wage will lose its function as the basic need and it be less rigid,
since a further introduction of price and market seeros possible, especially
with respect to labour. Thís improvement of the labour market management is
more suitable for technological development.
Social security becomes less necessary as far as the minimum level is
concerned, which is the vast majority. By differentiating the basic income
level, a family allowance insurance can be integrated. Furthermore, some
government subsidies can be eliminated. Simplifying the system of social
security and línking it to a percentage of basic income according to a
percentage of the economic growth may save further costs. As described, the
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upper part of the social security (íncluding supplementary old age pensions)
may take various forms.
Introducing a basic income will induce better pay for unpleasant work,
thereby, causing employers to create better working conditions. The narrowing
wedge between gross and net wages, in combination with a levy on value added
instead on labour, may lead to a shift from informal to formal work. Such a
shift can be expected from a reduced average withdrawal rate which is now
virtually 100 per cent for any earnings at the minimum benefit level.
Important with regard to the wife~s position is the connection between
introducing a basic income and reducing the general working hours. We have
accentuated the stimulating effect of these systems on each other, especially,
in the perspective of incomes distribution.

In this thesis, a negative income tax has been proposed and elaborated as the
concept of a basic income. As the primary income increases in such a system, a
decreasing net tax credit is received up to a so-called turning point, after
which an increasing net amount of tax has to be paid. When using proportional
rates, both positive and negative income tax comply with each other.
One might start by changing the breadwinner~s allowances of present-day income
tax into direct payments to the still (largely) dependent partner. After that
there may be a gradual raising of the turning point and changing the rates. In
contrast to a general basic income, independent of primary income paid,
negative income tax requires less distribution of gross incomes, yet reaching
the same net income effect. In doing so we would not need excessive tax
rates.
At the end of chapter four, we have assessed the effects of introducing a
negative income tax on budget and incomes distribution. Once again, it is only
a rough result, since changes in the labour market and in the household
composition could not be taken into account. With respect to 1983, we have
collected data on incomes, breadwinners and household compositions from around
12.000 households on and built them into a micro-simulation model. With micro-
simulation, changes in incomes distríbution of real, instead of standard
households can be calculated.
Paramount to our calculations was a maximum payment set at the level of the
minimum social security benefit for individuals which was f. 12.716,-
guilders in 1983. The most important starting point was a balanced total
amount of net household income before and after redistribution, and reducing
gross earnings if necessary, which may be víewed in perspective of
individualization.
A proportional rate of SOÁ in positive and negative income tax has been proved
to give virtually no income tax benefits to the government. Virtually all
government revenues come from production levy. In this case, the amount of
gross earníngs is almost identical to the amount of net earnings at the macro
level. Regarding net incomes redistribution among households, we conclude to
an average decline in net income of around 15Á for single-person households
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and 5~ for two-income households. Sole income families will receíve a]0~
advantage over the present-day situation.
From the starting point of redistribution within total net household incomes,
our aim was to prepare a budget balence for the company sector. Decreasing
wage costs, on balance, show a proportional rise in production levy.
Government breaks even because increased benefits lead to increased taxation.

Finally, we have given concrete form to a further examination and try-out for
the future.
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I

De voortschrijdende technologische ontwikkeling zal tot een
verandering van inka~nsstranen moeten leiden. Daarbij zal een
afnemend aandeel van het in de produktie verciiende inkomen
rechtstreeks naar de huidige faktor arbeid toevloeien. Daar
staat tegenwer een direkte inkomensstroan naar de overheid
als vergoeding voor een "vroegere" faktor arbeid.

II

In het verlengde van de bovenbedcelde produktieheffing, welke
onafhankelijk van de huidige faktor arbeid wordt geind, ligt een
verdeling hiervan door de overheid voor de hand, w~el.ke eveneens
van de huidige faktor arbeid is losgekoppeld. Dit leidt tot
een stelsel van basisinkomens, waarin het huidige stelsel van
sociale zekerheid (gedeeltelijk) is opgencmen.

III

Het vandaag de dag waai-neetnbare individualiseringsproces leidt
tot een toenemend aantal huishoudens en onder andere daaxniee
ook tot een toenemenci aantal mensen met recht op eigen inkomen.
Bij een stagnerende wpskgelegenheid heeft dit een stijgend
bercep op de sociale zekerheid tot gevolg. Tevens hceft een
inkaren in huishoudverband met minder mensen te worden gedeeld.
Het een en ander in aarurerking genoren, leggen bezuinigingen in de
uitgaven voor sociale zekerheid in dit kader de "last" van individua-
lisering uitsluitend bij de uitkeringsgerechtigden. De loontrekkenden
blijven buiten schot en de niet-kostwinners onder hen extra.

Op basis van het in het vorige gestelde, mag tevens wvrden aan-
genanen, dat de inkanensverdeling ganeten per persoon per huishouden,
in de afgelopen jaren is gedenivelleerd.

Bij de steeds weer oplaaiende diskussie over de betaalbaarheid
van de oudedaguitkeringen in de toekomst dient te worden
bedacht, dat het nu kreëren van een makro-e.konanische spaaYpot
op zichzelf get~anen, geen enkele zin heeft. 7mrers slechts de



lopende produktie van het betrefferrle jaar is bepalend voor de
betaaihaarheid van de uitkeringen. Sparen heeft alleen zin als
investeringen er op volgen, zodat toekanstige produktie groter
wordt. Voor het ovexige betekent sparen - bijvoorbeeld in de
wr~n van een kapitaaldekkingsstelsel - slechts het leggen van
"clai~" op toekcrostige produktie. Grote makro-ekonomische
vraagtekens dienen dus te won3en geplaatst bij de opzet en het
funktioneren van ons huidige aanvullende pensioensysteem.

VI

Technologische ontwikkelingen en de als gevolg daarvan veran-
derende overheidsrol hebben evenmin hun effekt ontbeerd op de
draagkrachttheorie, welke de grondslag wrmt van de huidige
loon- en inkanstenbelasting. In deze theorie is de overheidsrol
in principe zo klein mogelijk. Herziening van de financierings-
struktuur voor de sociale ze.kerheid dient daaran hand in hand
te gaan met herziening van de struktuur van de loon- en
inkanstenbelasting.

VII

Invoering van een basisinkomen vormt een uitstekende voedings-
bodem voor flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Het basisinkonen dient centraal te staan in het sociaal-ekoncmisch
progratmia van iedere zichzelf socialistisch noemende politieke
partij .

IX

Onder invloed van het maatschappelijk individualiseringsproces
zijn er geleidelijk steeds meer huishoudens ontstaan. Aangenomen
mag woi~den, dat daardoor het aantal kontakten en handelingen binnen
het eigen huishouden gemiddeld afneemt en tussen huishoudens
toeneeemnt. Dit heeft ook praktische konsekwt.nties. In dit verband
wordt hier het voorstel geopperd om voor een efficiënte afhandeling
van de vaat4ras, waarbij relatief ineer buitenstaanders zijn betrokken,
een uniformesing aan te brengen van de volgosde in de besteklade,
bijvoorbeeld wrken links, messen in het midden, lepels rechts.

Sparisoring door bedrijven van "noodlijdende" pr~rovendi via
reklame in prcefschriften is uit den boze. Universiteiten en
Hogescholen dienen eventueel noodzakelijk gewvrden aanwllende
financiering zelf te verstrekken.

XI

Ekonomen zouden bij hun onderzoek veel meer dan nu gebruikelijk is,
multidisciplinair ~eten wexken.

XII

Volgens de karakterisering door Renate Rubinstein van een "linkse"
maatschappij als een maatschappij die de kanmmikatie tussen de
mensen niet belem~rt, zal de opkarende informatietechnologie
met zijn nieuwe en betere kamamikatiemogelijkheden een
"linksere" samenleving voorthrengen. (Renate Rubinstein, Links
en rechts in de politiek en in het leven, Huizinga-lezing,
Amsterda[n, 1982. )

XIZI

Het is opvallend dat Go - één van 's werelds populairste
denksporten - in Nederland zo weinig wordt gespeeld.

XIV

Het menselijk bestaan kan woxden beschreven als een aanhoudend
zoeken naar een zin die geen wldoening is. Dit Verlangen naar
Zin is geen vervulling die het uitzien beëindigt, maar een aan-
raking of affektie die zich verdiept: het konkretiseert zich
in de genieting en beproeving van eigend~.n, verantwoordelijk-
heid, w~erken, liefde en vrijheid, maar gaat daar niet in op
en brengt cns evenmin tot stilstand. Wanneer het verlangen naar
een uiteindelijke zin hoofdthema van een leven wordt, verliest het
schema van de zelfcetplooiing door vervulling aan dwingende
kracht.
(Vrij naar A.Th. Peperzak, Kwaliteit en zin, Dies Natalis rede,
iCath. Un. Nijmegen, 1984.)

XV

Vcetbal zou als (kijk)spel aan waaiYie kunnen winnen door de
buitenspelregel te vervangen door de eis aan elk van beide ploegen
minimaal ti„~e spelers op de vijarrlelijke speelhelft te houden.

Bahorende bl~ 'Sociale zekerhald in ean vrlje tachnoloqleche
maatecheppij' van Jan Stzoaken.
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