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REGERINGSSTANDPUNT
1. Analyse van knelpunten en de oplossingsrichting van de WRR
Het rapport «Waarborgen voor Zekerheid» stelt de wijze waarop de
relatie tussen arbeid en inkomen is vormgegeven in het huidige stelsel van
inkomensvorming ten principale ter discussie. De WRR meent dat het
bestaande stelsel van inkomensoverdrachten niet voldoet aan de eisen die
daaraan voor de toekomst gesteld moeten worden. De Raad stoelt haar
overtuiging op een brede analyse.
De volume-ontwikkelingen in de sociale zekerheid nopen tot herbezinning
op financierings- en uitkeringsstructuur. Oorzaken van die volume-ontwikkelingen zijn maatschappelijke verschijnselen als vergrijzing en, ten dele
daarmee samenhangend, huishoudensverdunning en een fors toegenomen
arbeidsongeschiktheid, alsmede de grote omvang van de werkloosheid die
ook in de toekomst niet uitgesloten kan worden.
De Raad concludeert dat de aard van de verzekerde risico's in allerlei
opzichten een minder strakke band met de factor arbeid rechtvaardigt en
dat de volume-ontwikkeling dwingt tot concentratie van de collectieve
sociale zekerheid op de minimum-behoefte, zoals de laatste jaren ook tot
uitdrukking komt in het ad hoc-beleid met betrekking tot de echte minima.
De koopkracht-ontwikkeling van de minimumuitkeringen heeft er toe
bijgedragen dat de inkomensverschillen aan de voet aanzienlijk zijn
afgenomen. De hoogte van het sociale minimum is het resultaat van
beleidskeuzen met betrekking tot inkomensverschillen en onder meer het
functioneren van de arbeidsmarkt. Van belang is daarbij dat in sommige
huishoudens één inkomen binnenkomt en in andere meer dan één.
De WRR concludeert dat als men in het beleid rekening wil blijven
houden met verschillen in behoefte en draagkracht tussen verschillende
typen huishoudens de minimumbehoeftefunctie niet langer doelmatig via
de loonvorming gerealiseerd kan worden.
De kosten van de sociale zekerheid (en de gezondheidszorg) zijn de
laatste decennia fors gestegen ten nadele van het inkomen van bedrijven
en zelfstandigen. De hoge overdrachtsuitgaven beïnvloeden de investeringen en daarmee de werkgelegenheid nadelig. Dit wordt nog versterkt
doordat het huidige stelsel, met inbegrip van de gebonden inkomensoverdrachten, het sparen ontmoedigt.
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De Raad concludeert dat nagegaan moet worden of in het stelsel prikkels
in omgekeerde richting kunnen worden opgenomen.
Individualisering van het stelsel van sociale zekerheid roept spanningen
op naar de kant van de toepassing van het behoefte-beginsel en vice versa.
De keuze tussen beide is volgens de WRR hoofdzakelijk een politieke keuze,
waarbij ook de inschatting van gedragsreacties van burgers op differentiaties
in het uitkeringsstelsel een rol speelt.
De grondslagen van het huidige stelsel dateren uit een tijd die in sociaalcultureel opzicht belangrijk verschilt van de huidige.
Kostwinnersbepalingen, ook die in inkomstenbelastingen en inkomensprijzen, leiden tot impliciete heffingen die zeer hoog kunnen zijn en de arbeidsmarktdeelname van vrouwen ontmoedigen.
De WRR concludeert dat in de huidige pluriforme huishoudensstructuur
zal moeten worden gezocht naar een stelsel dat zoveel mogelijk indifferent
is voor de bedoelde spanningen.
Knelpunten op de arbeidsmarkt. Ten aanzien van het arbeidsaanbod
geldt dat er onvoldoende feitenmateriaal is om vast te stellen of het
uitkeringsniveau de bereidheid tot werken in zijn algemeenheid vermindert.
Specifiek voor kostwinners met een inkomen tot 1,4x minimumloon en
voor WAO-uitkeringsgerechtigden in het algemeen is wel sprake van
verhoudingsgewijs zeer gunstige uitkeringsrechten. De Raad ziet hierin
echter geen algemeen probleem. Een punt is wel dat het (ook) voor
uitkeringstrekkers aantrekkelijk kan zijn om in het informele circuit arbeid
aan te bieden.
Ten aanzien van de vraag naar arbeid is van belang dat de financiering
van de uitkeringen overwegend door heffingen op arbeid plaatsvindt.
Systematisch wordt daardoor de positie van arbeidsintensieve bedrijvigheid
verzwakt, met name waar de arbeidsproduktiviteit relatief achterblijft.
Doordat bovendien een verschuiving van de vraag naar de informele
arbeidsmarkt optreedt, wordt de heffingsgrondslag voor de premies (en
andere collectieve lasten) versmald waardoor de tarieven nog verder
omhoog moeten, enzovoort.
De Raad concludeert dat naast andere maatregelen een wijziging in de
heffingsgrondslag voor de sociale zekerheid tot stand gebracht dient te
worden. Tevens acht de Raad aanpassingen in het stelsel nodig ten
behoeve van recente ontwikkelingen zoals arbeidsduurverkorting en
deeltijdarbeid, alsook om door de afschaffing van het minimumloon niet in
nieuwe problemen verzeild te geraken.
De complexiteit van het stelsel is min of meer inherent aan enerzijds de
keuze voor een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid en sociale
partners voor beleidsvorming en uitvoering van de sociale zekerheid en
anderzijds de nadruk die in het beleid steeds wordt gelegd op de verdelende
rechtvaardigheid.
De WRR concludeert dat daarmee de marges voor ingrijpende vereenvoudiging van het stelsel niet groot zijn, maar niettemin kan door uniformering van begrippen en criteria en door een meer systematische aandacht
voor de uitvoeringstechnische aspecten van te nemen maatregelen op dit
punt vooruitgang geboekt worden.
Op grond van deze analyse, die door de Raad in haar studie gedegen
wordt onderbouwd, komt hij tot de globale opzet van een nieuw stelsel:
een gedeeltelijk basisinkomen (g.b.i.), een algemene inkomensdervingsverzekering (a.i.v.), de vrijwillige inkomensdervingsverzekering daarboven
(v.i.v.) en een aangepaste algemene bijstand, alsmede de onlosmakelijk met
dit pakket verbonden afschaffing van het wettelijk minimumloon en nieuwe
heffingsgrondslag voor de financiering van het stelsel.
Het veilig stellen van de sociale minimumuitkeringen vormt het uitgangspunt van de WRR, en dat komt direct tot uitdrukking in de opbouw van het
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WRR-stelsel. De keuze voor deze opzet w o r d t door de Raad nader g e m o t i veerd met een zestal doelstellingen.
- afschaffing van het verplichte karakter van de bovenminimale sociale
zekerheid
- handhaving van de band tussen arbeid en inkomen
- verlaging van de arbeidskosten
- o n t m o e d i g i n g van betaalde informele aktiviteiten
- bevordering van de flexibiliteit op de arbeidsmarkt
- vereenvoudiging van de struktuur van de sociale zekerheid.
Afschaffing van verplichte bovenminimale
verzekeringen is niet alleen
het c o m p l e m e n t van de prioriteit bij het sociale m i n i m u m , de Raad voert
daarvoor ook andere argumenten aan. Nu het gemiddeld i n k o m e n , de
algemene ontwikkeling, het opleidingsniveau en de m o n d i g h e i d van het
merendeel van de burgers veel hoger liggen dan tijdens de o p b o u w f a s e
van het huidige stelsel, is het wenselijk en ook mogelijk o m de ruimte voor
individuele keuzevrijheid te vergroten, en daarmee tevens de persoonlijke
betrokkenheid en financiële medeverantwoordelijkheid te bevorderen. In
de praktijk ziet de Raad het v.i.v.-alternatief ook leiden tot v e r m i n d e r d e
afwenteling van premies op de bedrijven.
Hoewel bepaalde inkomensgaranties voor alle ingezetenen gewenst zijn,
ook als die in perioden van grote werkloosheid niet via de arbeidsmarkt
kunnen w o r d e n verwezenlijkt, en dus een zekere ontkoppeling tussen
arbeid en i n k o m e n daarmee een feit is, acht de Raad het te riskant o m in
onze markteconomie de band tussen arbeid en inkomen tot het niveau van
het sociaal m i n i m u m volledig te doorbreken. Met het voorstel voor een
g.b.i. op een niveau van circa 30% van het sociaal m i n i m u m meent hij een
oplossing te bieden die aan beide overwegingen recht doet en dus voldoende
financiële prikkels voor de arbeidsmarkt handhaaft.
Verlaging van de arbeidskosten w i l de Raad realiseren door het g.b.i. van
uitkeringstrekkers en loontrekkenden gebruteerd in mindering te brengen
op bruto-lonen en uitkeringen. Lonen en premies waaruit de uitkeringen
w o r d e n gefinancierd gaan aldus naar beneden. Het bruto-g.b.i. moet
natuurlijk w e l w o r d e n opgebracht, maar het voorstel is dit te doen o p
grond van een andere heffingsgrondslag dan de l o o n s o m , dus bij voorbeeld
via verhoging van de BTW, accijnzen, vennootschapsbelasting of via
nieuwe heffingen op grondstoffen en schaarse energiedragers. Daarnaast
wordt gesuggereerd een nieuwe v o r m van belasting op toegevoegde
waarde in te voeren die ook drukt op de export. Er treedt dus een lastenverschuiving o p ; de verlaging van de arbeidskosten is vooral een relatieve
verlaging ten opzichte van andere kostenfactoren. De relatieve prijsdaling
van arbeidsintensieve produkten en de andersgerichte technologische
ontwikkeling die zich als het gevolg hiervan kunnen v o o r d o e n , maken
onder de huidige omstandigheden een substantiële vermindering van de
werkloosheid mogelijk, meent de Raad.
Door de verlaging van de lonen en premies w o r d t het prijsverschil tussen
formele arbeid en informele arbeid geringer; zeker waar de kwaliteit van
formeel geproduceerde goederen beter is kan een afname van de vraag
naar betaalde informele arbeid w o r d e n verwacht. Doordat het g.b.i.
volgens de Raad niet leidt tot een stijging van de marginale druk op de
verdiende inkomens zal het aanbod van informele arbeid niet stijgen.
Integendeel, met name voor uitkeringstrekkers w o r d t het marginale
druktraject («de armoede-val») door het g.b.i. kleiner. Voor bedrijven
worden voorts de prikkels die tot ontwijking van collectieve afdrachten
leiden door de voorgestelde wijze van verrekenen van het g.b.i. tussen
overheid en bedrijven gereduceerd ten opzichte van de huidige situatie.
De flexibiliteit op de arbeidsmarkt w o r d t door verschillende elementen
van het WRR-stelsel bevorderd. De Raad wijst op de afschaffing van het
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minimumloon: dankzij het g.b.i. is ontkoppeling tussen loonvorming en het
behoefte-element op het niveau van het sociaal minimum mogelijk.
Echte-minima-achtige problematiek zou zich ook bij arbeidsduurverkorting
niet meer hoeven voor te doen. Omdat de marginale opbrengst per arbeidsuur daalt door de verlaging van de lonen, zullen in de visie van de WRR
deeltijdarbeid, minder reguliere arbeidscontracten en arbeidsduurverkorting
worden bevorderd.
Tenslotte meent de Raad dat een vereenvoudiging van het uitkeringsstelsel
wordt bereikt op het punt van het individualiseringsdilemma, zij het dat deze
verbetering beperkt blijft tot de loondervingsverzekering. Dankzij het g.b.i.
is voor alle huishoudens een via de a.i.v. verzekerd loon ter hoogte van
40% van het minimumloon reeds voldoende om buiten de middelentoets
van bijstand of toeslagenwet (in de regeringsvoorstellen) te blijven.
Een beoordeling van de WRR-voorstellen, ook op de hier genoemde
oogmerken, vindt in de volgende paragrafen plaats.
2. Financiële en sociaal-economische gevolgen van het nieuwe stelsel van
de WRR
2.1. Inleiding
De WRR presenteert het nieuwe stelsel van sociale zekerheid als een
samenhangend geheel, dat beoogteen antwoord te geven opzich wijzigende
maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een toenemende vergrijzing en
individualisering, en een bijdrage te leveren aan de oplossing van knelpunten
op de arbeidsmarkt, een verlaging van arbeidskosten en de bevordering
van herverdeling van arbeid. De WRR heeft daarbij nog willen afzien van
een globale kwantificering van de directe en indirecte financiële verschuivingen die hiermee gepaard kunnen gaan. Hoewel het kabinet er alle
begrip voor heeft dat in dit stadium een gedetailleerde en volledige
doorrekening van alle directe en indirecte invloeden niet gevraagd kan
worden, meent zij toch dat het - ondanks alle onzekerheden die daaraan
kleven - noodzakelijk is haar eerste reactie mede te baseren op een
indicatie van de omvang en richting van de verschuivingen die met een
dergelijke stelselwijziging gepaard kunnen gaan.
De meest ingrijpende verandering die de WRR voorstelt is de invoering
van een gedeeltelijk basisinkomen (g.b.i.), in kombinatie met de introduktie
van en verschuiving naar vervangende, deels nieuwe collectieve
heffingen. Dit gaat, zoals hierna wordt aangegeven, gepaard met grote
verschuivingen in financieringsstromen en een stijging van de collectieve
lastendruk, ook op micro-niveau, waarin de WRR naar het oordeel van
het kabinet onvoldoende aandacht heeft besteed. De WRR gaat wel in op
de potentiële voordelen van zijn voorstellen voor werkgelegenheid, maar
besteedt weinig aandacht aan de mogelijke nadelen van de te verwachten
forse verschuivingen binnen en tussen bedrijfstakken, die ook op langere
termijn doorwerken. Door de introductie van een g.b.i. kan iedereen bij de
overheid recht op inkomen doen gelden en ondergaat de collectieve sector
een uitbreiding. Voor werkenden betekent het WRR-voorstel dat er een
secundaire inkomensbron ontstaat, waar deze tot op heden - afgezien van
de kinderbijslag - vrijwel afwezig is; het primair inkomen krijgt daardoor
een geringer gewicht.
Beide ontwikkelingen verzwakken de relatie tussen arbeid en inkomen en
leiden tot een substantiële vergroting van de collectieve sector. Daardoor
ontstaan verhoogde kansen op afwentelingsreakties en op toename van
het zwarte circuit, die ten minste tegenover de door de WRR verwachte
verkleining van dit circuit moeten worden geplaatst. Bovendien mag ten
algemene worden aangenomen dat, naarmate primaire inkomens minder
van invloed zijn op de netto inkomenspositie van huishoudens, de allocatiefunktie daarvan op de arbeidsmarkt slechter zal werken. Knelpunten en
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schaarste-verhoudingen op de arbeidsmarkt zullen daardoor minder
gemakkelijk compenserende tegenkrachten oproepen.
De grote verschuivingen in financieringsstromen beïnvloeden ook de
verhoudingen met het buitenland. De WRR-voorstellen houden internationaal gezien risico's in als ze geïsoleerd in Nederland zouden worden
ingevoerd. Daarbij is het van belang dat in OECD- en EG-verband pogingen
gaande zijn om een zekere harmonisering van heffingen te bewerkstelligen.
Het overnemen van de WRR-voorstellen zou deze pogingen doorkruisen.
In de volgende paragrafen wordt nader op een en ander ingegaan.
Daarbij wordt erkend dat aan de voorstellen van de WRR op onderdelen en
ten aanzien van bepaalde aspecten afzonderlijk duidelijk voordelen te
onderkennen zijn. Uitgaande van zijn verantwoordelijkheid om de gevolgen
van een nieuw stelsel in samenhang te moeten bezien, komt het kabinet
echter op grond van bovengenoemde bezwaren per saldo tot de conclusie
dat de nadelen die zijn verbonden aan het samenhangende geheel dat de
WRR voorstelt, zwaarder wegen dan de voordelen ervan.
2.2. Financiële gevolgen
2.2.1. Inleiding
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de samenstelling van de Nederlandse bevolking.
Tabel 2.2.1.1. Samenstelling van de Nederlandse bevolking
aantal
(x 1 min.)
Werknemers bedrijven sector
Werknemers collectieve sector
Zelfstandigen
Uitkeringsgerechtigden
Personen > 18 jaar zonder inkomen
Kinderen en studenten

3,0
1,1
0,7
3,3
2,0
4,4
14,5

Met behulp van deze tabel kan berekend worden tot welke financiële
gevolgen invoering van een netto g.b.i. ad. 450 gld. per maand leidt.
Relevant hierbij is dat een aantal groepen uitkeringstrekkers in het WRRvoorstel voor een zgn. verhoogd g.b.i. in aanmerking komen. Kinderen
ontvangen een g.b.i. ter hoogte van de huidige kinderbijslag, zodat dit
verder buiten beschouwing is gelaten en ten aanzien van de financiering
wordt verondersteld dat deze ongewijzigd blijft. Het g.b.i. wordt met de
uitkeringsinstanties verrekend in gebruteerde vorm, zodanig dat na aftrek
van de over dit bedrag verschuldigde belastingen en premies een effect
gelijk aan het netto g.b.i. resulteert. Voor zelfstandigen en personen zonder
inkomen is brutering niet mogelijk en wordt van de netto bedragen
uitgegaan.
Het gebruteerde g.b.i. is ook van belang omdat dit het bedrag aangeeft
waarmee bruto lonen en bruto uitkeringen kunnen worden verlaagd. Het
hiermee samenhangende netto-inkomensverlies weegt op tegen het
inkomenseffect van het netto g.b.i. Essentieel in het WRR-voorstel is dat
voor een bedrag dat gelijk is aan de som van de gebruteerde g.b.i.'s,
nieuwe collectieve heffingen worden geïntroduceerd. Zoals uit het onderstaande nog voldoende zal blijken, betekent de invoering van nieuwe
heffingen niet dat het gaat om even zovele additionele heffingen. Integendeel, het zal blijken dat het in het merendeel der gevallen gaat om vervanging
van bestaande heffingen. Omdat de collectieve heffingen die worden
voorgesteld verschillen van de bestaande, wordt in het vervolg van de tekst
gesproken over nieuwe heffingen die dus zowel «andere» als «extra»
heffingen kunnen betreffen.
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Tabel 2.2.1.2. Gevolgen van invoering gedeeltelijk basisinkomen volgens WRR voorstellen
Gedeeltelijk basisinkomen

Financiële effecten

Dekkingsmiddelen

netto

bestaande
heffingen

gebruteerd

Totaal in
mld.

nieuwe heffingen
additioneel

vervangend

16mld.

16 mld.

ombuigingen
c.q. uitgavendaling

Marktsector
— werknemers
— pers. ouder dan 18 jaar
— zelfstandigen

mld.
mld.
mld.

32 mld.
11 m l d .
4 mld.

4,5 m l d .
5 mld.

9 mld.
9 mld.

— overige uitkeringsgerechtigden
— overige werknemers

23 m l d .
1,5 m l d .

27 m l d .
3 mld.

Totaal

65

95 mld.

Collectieve sector:

16
11
4

11 m l d .
4 mld.

rijksbegroting

— werknemers t.l.v. begroting
— uitkeringsgerechtigden
t.l.v. begroting

9 mld
9 mld

Sociale fondsen

mld.

27 mld.
3 mld.
18 mld.

16mld.

46 mld.

15 mld.

95

62

In tabel 2.2.1.2. is een overzicht gegeven van de totaalbedragen die aan
netto- dan wel gebruteerde g.b.i.'s resulteren voor de verschillende
groepen die daarvoor in aanmerking komen. Daartoe is de samenstelling
van de bevolking uit tabel 2.2.1.1, overigens na weglating van de groep
kinderen en studenten, herschikt.
De brutering is berekend met gebruikmaking van zeer globale rekenregels.
Aangezien in dit kader vooral de orde van grootte van belang is, is volstaan
met cijfers die hierover een voldoende indicatie geven.
Voorts is in de tabel aangegeven hoe de kosten van het gedeeltelijk
basisinkomen worden gefinancierd. Vertrekpunt daarbij is dat de WRR op
diverse plaatsen voorstelt om voor een bedrag gelijk aan «de som van de
gebruteerde g.b.i.'s» collectieve heffingen in te voeren. Omdat deze
nieuwe collectieve heffingen kunnen samenvallen met de reeds bestaande
belastingheffingen is ervan afgezien om de middelenstroom nodig voor de
financiering van het g.b.i. voor werknemers en uitkeringsgerechtigden ten
laste van de rijksbegroting te vervangen door een andere middelenstroom.
Daarmee wordt de omvang van de problematiek die voortvloeit uit de
nieuwe collectieve heffingen beperkt met 18 mld. Aldus komt de behoefte
aan nieuwe heffingen uit op 62 mld. samengesteld zoals nog zal blijken uit
16 mld. additionele heffingen en 46 mld. vervangende heffingen. De
resterende problematiek ad 15 mld. wordt in de WRR-voorstellen gedekt
met uitgavenverminderingen.
In deze paragraaf worden de consequenties van introductie van het
gedeeltelijk basisinkomen voor een aantal grootheden besproken. In
beginsel kan hierbij een aantal wegen worden gevolgd.
Men kan zich beperken tot het nalopen van de primaire effecten die
optreden als gevolg van de invoering van het g.b.i. zoals die door de WRR
zijn beschreven. Een andere methode is om, met behulp van een volledige
modelmatige doorrekening en met behulp van een samenstel van veronderstellingen, na te gaan hoe de introductie van het g.b.i. op de verschillende
grootheden inwerkt.
Tussen deze twee benaderingen zijn uiteraard meerdere mogelijkheden
denkbaar.
In het onderstaande is uitgaan van het aangeven van de primaire
financiële effecten van de WRR-voorstellen. Geabstraheerd is hierbij dus
van de gevolgen voor de belasting- en premieontvangsten die optreden als
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gevolg van de lagere bruto-lonen en -uitkeringen onder invloed van het
g.b.i. (waarbij zij opgemerkt dat een globale inventarisatie van deze
gevolgen laat zien dat dit een beeld zou opleveren dat niet ingrijpend
afwijkt van hetgeen op grond van de zuiver primaire effecten tevoorschijn
komt). Ook wordt hierna geen aandacht besteed aan de gevolgen van deze
verkleining van de heffingsgrondslag voorandere dan dein hetWRR-rapport
beschouwde premies, zoals die ingevolge de ziekenfondswet en de AWBZ
en de pensioenpremies.
De effecten van de WRR-voorstellen op dergelijke regelingen zullen
aanzienlijk zijn, hoewel de WRR er in zijn rapport verder niet op ingaat.
Paragraaf 2.2 is verder als volgt ingericht.
In § 2.2.2 wordt stilgestaan bij de introductie van de nieuwe heffingen.
Omdat deze nieuwe financieringsbron ten dele in de plaats komt van
bestaande, worden in § 2.2.3 de gevolgen voor de collectieve lastendruk
beschreven. De financiering van de post ad 15 mld. komt in § 2.2.4 ter
sprake. In § 2.2.5 volgt tot slot een korte samenvatting, inhoudende dat
invoering van het g.b.i. leidt tot:
* de introductie van nieuwe heffingen tot een bedrag van ca. 62 mld.,
waarvan 46 mld. vervangend;
* een collectieve lastendrukstijging met ca. 16 mld.;
* een budgettaire problematiek van ca. 7 mld.
Wanneer deze problematiek zou worden gedekt met belastingverhoging
dan zou de collectieve lastendruk met 23 mld. stijgen.
Volledigheidshalve zij erop gewezen dat de beschreven effecten er
anders kunnen uitzien wanneer onder invloed van demografische ontwikkelingen de uitgavencategorieën veranderen.
2.2.2. Introductie van nieuwe heffingen
Uit tabel 2.2.1.2 kan worden af gelezen dat de WRR-voorstellen de introductie van nieuwe collectieve heffingen impliceren tot een bedrag van 62 mld.
Deze nieuwe heffingen representeren overigens niet de stijging van de
collectieve druk die als gevolg van invoering van het g.b.i. zou optreden.
Immers de verlagingen van lonen en uitkeringen met het gebruteerde g.b.i.
alsmede de gedeeltelijke omzetting van thans reeds bestaande geldstromen
in g.b.i.'s, impliceren een omvangrijke daling van de opbrengst van bestaande
heffingen. Dit valt eenvoudig in te zien wanneer de bestanddelen van het
totale bedrag aan gebruteerde g.b.i.'s worden bezien. Van dit bedrag ad 62
mld., hangt ongeveer 30 mld. samen met het toekennen van het g.b.i. aan
uitkeringsgerechtigden. In feite gaat het bij dit laatste bedrag om een
bestaande geldstroom die nu onder een andere titel wordt voortgezet. Dat
niettemin deze verandering ook ten volle leidt tot introductie van nieuwe
- deels vervangende - collectieve heffingen, hangt samen met het WRRvoorstel dat «waar bestaande overdrachten worden vervangen door een
verlaagd of verhoogd g.b.i., de sociale premies geheel worden vervangen
door belastingen».
Nieuwe heffingen zijn voorts noodzakelijk voor de financiering van
g.b.i.'s voor personen met een inkomen die voordien geen inkomensoverdracht ontvingen, namelijk werknemers in de marktsector. De introductie
van het g.b.i. voor werknemers in bedrijven leidt tot een gebruteerde som
van 32 mld. zoals hierboven werd opgemerkt.
Conform het WRR-rapport is dit bedrag maatgevend voor de bepaling
van de omvang van de nieuwe heffingen.
Samen met net reeds vermelde bedrag van 30 mld. ontstaat aldus een
totaal bedrag van 62 mld. aan nieuwe heffingen.
De nieuwe heffingen die de WRR voorstaat vormen een onderdeel van
het samenstel van maatregelen waarmee de WRR de situatie op de
arbeidsmarkt wil verbeteren. Gestreefd wordt naar een lastenverlichting
voor de productiefactor arbeid. De WRR bepleit door middel van nieuwe
heffingen «een verschuiving van de heffingen op de lonen naar de andere
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belastingen» en noemt de volgende mogelijkheden:«accijnzen, BTW,
vennootschapsbelasting, milieuvervuilende activiteiten, energiedragers en
grondstoffen». De kwantitatieve betekenis van nieuwe heffingen ad 62 mld.
kan worden getoond door dit bedrag te vergelijken met het totaal van de
huidige heffingen in deze sfeer. Invoerrechten, omzetbelasting, accijnzen,
e.d., motorrijtuigenbelasting, vpb en vermogensbelasting, belopen tezamen
volgens de raming voor 1985 58,3 mld. gulden. De nieuwe heffingen ad 62
mld. zouden, ervan uitgaande dat deze op de genoemde grondslag zouden
komen te drukken, een tariefsverhoging van ruim 100% impliceren. Waar
de WRR terecht uitgebreid ingaat op de informele economie en de wijze
waarop de huidige hoge collectieve heffingen deze bevorderen, wordt het
gevaar van soortgelijke gevolgen van de zeer omvangrijke nieuwe heffingen
naar de mening van het kabinet onvoldoende belicht.
In het hierboven genoemde cijfervoorbeeld is uitgegaan van een bepaalde
belastinggrondslag ad ca. 58 mld. De WWR bepleit echter ookeen verruiming
van deze grondslag in de vorm van «een nieuwe vorm van belasting op de
toegevoegde waarde... die ook drukt op de export». Zou een dergelijke
belasting worden geïntroduceerd, dan zal de tariefstijging die uit de
nieuwe heffingen voortvloeit lager kunnen zijn dan uit het cijfervoorbeeld
blijkt in § 2.3.1 wordt nader op de mogelijkheden van een dergelijke
belasting ingegaan.
Ter toelichting van de verschillende cijfers zij nog op het volgende
gewezen. De WRR-voorstellen houden in dat het g.b.i. netto wordt uitgekeerd.
Hiermee hangt voor de werknemers in de bedrijvensector een bedrag
samen van 16 mld. Het bedrag dat is gemoeid met het g.b.i. voor personen
ouder dan 18 jaar zonder inkomen en zelfstandigen, beloopt ca. 15 mld. In
totaal vergt het g.b.i. dus extra inkomensoverdrachten van de collectieve
sector naar gezinnen van 31 mld. Dat in tegenstelling met deze bedragen
nieuwe en anderssoortige heffingen nodig zijn voor een veel hoger bedrag,
namelijk tenminste 62 mld., hangt samen met het WRR-voorstel om
gelijktijdig een omvangrijke loonkostendaling te bewerkstelligen ten
bedrage van de gebruteerde g.b.i.'s en om de financiering van de gebruteerde
g.b.i. op een geheel andere heffingsgrondslag te baseren.
2.2.3. De collectieve lastendruk
Er is reeds op gewezen, dat de optelsom van de gebruteerde g.b.i.'s niet
gelijk mag worden gesteld aan de stijging van de collectieve lastendruk,
ook al is er in beginsel wèl sprake van nieuwe collectieve heffingen tot dit
bedrag.
De collectieve lastendruk wijzigt namelijk slechts voorzover de ontvangsten
uit nieuwe collectieve heffingen de vermindering van de opbrengst van
bestaande collectieve heffingen te boven gaan.
Ook is opgemerkt dat door invoering van het g.b.i. de bestaande heffingen
overbodig worden, die zijn gemoeid met de financiering van een gedeelte
van het bedrag dat wordt uitgekeerd aan lonen en salarissen aan werknemers
in de collectieve sector alsmede aan sociale uitkeringen. Hier immers is er
geen sprake van een extra financiële last, doch slechts van een financiële
verschuiving.
De bespreking van dit onderdeel kan daarom beperkt blijven tot de
additionele netto inkomensoverdrachten waarvan de omvang in § 2.2.2 is
gesteld op 31 mld. Aangezien over de dekking van 15 mld. van dit bedrag
afzonderlijke voorstellen door de WRR zijn gedaan (zie § 2.2.4) resteert een
bedrag van ca. 16 mld. zijnde de geldstroom die voortvloeit uit de toekenning
van het g.b.i. aan werknemers in bedrijven. Aangezien deze nieuwe
inkomensoverdrachten worden gefourneerd uit collectieve heffingen zal de
collectieve lastendruk met ditzelfde bedrag toenemen.
De WRR is echter van mening dat de stijging van de collectieve lastendruk
geringer is, zo niet afwezig. Dit zou voortvloeien uit de wijze van verrekening
van de g.b.i.'s waarbij de werknemer deze in mindering kan brengen «op
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zijn verplichte afdrachten aan de overheid (ingehouden loonbelasting,
BTW, enz.).» Die zouden daardoor in omvang afnemen. Terecht stelt de
WRR dat de betekenis van de collectieve lastendruk niet zozeer een boekhoudkundige kwestie is, maar vooral tot uitdrukking komt in «het gedrag
van ondernemingen».
Essentieel is nu, dat om de verrekening van de g.b.i.'s met de verplichte
afdrachten mogelijk te maken ondernemingen daartoe wel loonbelasting,
BTW en dergelijke in rekening moeten brengen. Weliswaar wordt de
opbrengst van de hiermee gemoeide tarieven voor het deel dat overeenkomt
met de g.b.i.'s niet aan de overheid afgedragen, omdat in het voorstel van
de WRR de werkgever zelf - als intermediair - verplicht is de aldus verkregen
middelen in de vorm van g.b.i.'s aan de werknemers uit te keren. Dit laat
echter onverlet dat de economische gedragsrelaties zich zullen richten op
de feitelijke tarieven zoals ze door de werkgever c.q. het bedrijf in rekening
worden gebracht. Ook al worden de bedoelde belastingen niet direct
toegevoegd aan de middelen van het Rijk, zij moeten wel degelijk worden
geheven. Een zelfde situatie zou zich voordoen indien de werkgever zou
worden verplicht uit premies gefinancierde kinderbijslag rechtstreeks uit te
keren.
Essentieel is dat er naast de reeds bestaande belastingen per saldo
nieuwe belastingen bijkomen. Door de hiermee gepaard gaande stijging
van de belastingtarieven zal de marginale druk oplopen. In tegenstelling tot
hetgeen de WRR stelt, moet daarom worden geconstateerd dat de collectieve
lastendruk een zeer belangrijke stijging ondergaat.
Zoals reeds werd opgemerkt, gaat het hierbij in feite om het hanteren
van de juiste maatstaf. Men kan immers uitgaan van een micro-economische
en een macro-economische lastendruk. De macro-economische lastendruk
wordt gemeten aan de hand van het totaal aan geheven premies en
belastingen. De micro-lastendruk kan worden gemeten aan de hand van de
premie- en belastingtarieven waarmee de economische subjecten worden
geconfronteerd. Voor het ondernemingsgedrag is de tariefshoogte relevant.
De macro-druk kan indicatief zijn voorde invloed van premies en belastingen
op micro-niveau, maar geeft onvoldoende inzicht in de verdeling van de
lasten over de verschillende inhoudingsplichtingen, de marginale druk en
de gedragsrelaties die met deze verdeling samenhangen.
2.2.4. Budgettaire

problematiek

Een derde aspect betreft de verandering in de financiële positie van de
rijksbegroting. Voor een tweetal categorieën (nl. personen ouder dan 18
jaar zonder inkomen en zelfstandigen) is immers sprake van een netto
inkomensverbetering. Hiermee is een bedrag gemoeid van bijna 15 mld.
Ter dekking van dit bedrag noemt de WRR een aantal mogelijkheden zoals
het gedeeltelijk afschaffen van de WIR, fiscale faciliteiten voor allee nverdieners en de beperking van de verplichte verzekering tegen loonderving tot
het sociale minimum.
Over de fiscale faciliteiten aan alleenverdieners kan het volgende worden
opgemerkt. Introductie van een g.b.i. voor partners zonder inkomen kan
een aantal financiële voorzieningen overbodig maken. Te denken valt aan
de alleenverdienerstoeslag en de gezinstoeslagen (thans in de vorm van
minimumdagloonbescherming in de loondervingsverzekeringen en in de
vorm van hogere normen in de bijstandssfeer) in welke sfeer uitgaven
omgaan tot een bedrag van circa 8 mld. Omdat hierbij een veelvoud van
regelingen in het geding is, zal dit geïsoleerd bezien inderdaad, zoals de
WRR stelt, tot een vereenvoudiging van het stelsel van inkomensoverdrachten kunnen leiden.
Na aftrek van dit bedrag van het totaal ad 15 mld. resteert dan nog een
gat van 7 mld. Uiteraard voert het in dit kader te ver om diep in te gaan op
de mérites van de dekkingsvoorstellen van de WRR, die niet noodzakelijk
samenhangen met de introductie van het g.b.i. namelijk het elimineren van
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bovenminimale uitkeringen in de loondervingsverzekeringen en het
afschaffen van de WIR. Daarom wordt volstaan met de volgende opmerkingen.
Ten aanzien van het elimineren van de bovenminimale uitkeringen is in
de eerste plaats het bedrag dat hierdoor vrijkomt door de WRR te hoog
geraamd. In de tweede plaats houdt de WRR ten onrechte geen rekening
met claims die ongetwijfeld als gevolg van het elimineren zullen optreden.
Denkbaar is dat deze claim zich niet of niet alleen zal richten op de collectieve
sector, maar dat er sprake is van afwenteling op de werkgevers. In dat
geval zou de problematiek voor de collectieve sector wat afnemen ten laste
van de particuliere sector. Ten derde zijn er bezwaren die samenhangen
met de verschillen in visie met betrekking tot de sociale zekerheid, die
nader in § 3 worden verwoord.
Het gedeeltelijk afschaffen van de WIR bepleit de WRR op grond van de
gedachtengang dat de voorgestelde verlaging van de arbeidskosten zich
niet zou verdragen met de algemene verlaging van de kapitaalkosten die
door de WIR wordt verkregen. De indruk bestaat dat de WIR hier teveel
aandacht vestigt op de verhouding van de kostprijs van produktiefactoren
en daarmee de absolute niveaus ervan veronachtzaamt. Een verlaging van
de arbeidskosten is een essentieel onderdeel van het kabinetsbeleid. In de
Miljoenennota 1986 worden de gunstige ontwikkelingen in deze sfeer
nader uiteengezet. Het kabinet is van mening dat bij een heroverweging
van de WIR niet alleen de invloed dieditzou hebben op de kostenverhouding
in beschouwing moet worden genomen maar dat ook met andere van
belang zijnde ontwikkelingen rekening moet worden gehouden.
2.2.5. Samenvatting
Samenvattend kan als resultaat van deze verkenning worden gesteld, dat
ten aanzien van een aantal financiële gevolgen, introductie van het gedeeltelijk basisinkomen tot de volgende primaire effecten zou kunnen leiden:
* introductie van nieuwe heffingen: circa 62 mld., waarvan 46 mld.
vervangend
* verhoging van collectieve lastendruk: circa 16 mld.
* budgettaire problematiek', circa 7 mld.
Zou de budgettaire problematiek worden opgelost door het verhogen
van de belastingontvangsten dan zou de collectieve lastendruk niet met 16
mld. maar met 23 mld. stijgen. Zou de budgettaire problematiek daarentegen
ten dele worden afgewenteld in de arbeidsvoorwaarden, dan wordt de
omvang van de lastendrukstijging minder groot, maar worden de problemen
over dat deel verlegd naar de bedrijvensector.
2.3. Gevolgen voor een aantal sociaal-economische grootheden
2.3.1. Arbeidskosten en werkgelegenheid
Door introductie van het g.b.i. en door de wijze van financiering en
verzekering zal, aldus de nadere motivering van de WRR, het arbeidskostenniveau dalen. Door de verschuiving van een aanzienlijk deel van de
bestaande collectieve heffingen zodanig dat deze minder drukken op
loonsom en looninkomen, zullen arbeidsintensieve sectoren nog een
stimulans ondervinden.
In het WRR-rapport wordt aan de hand van een rekenvoorbeeld getoond
hoe de bruto lonen door invoering van het g.b.i. zullen veranderen:
Vóór invoering g.b.i.:
Bruto loon
Belasting
Netto loon

-

Na invoering g.b.i.:

f
f

30 000
10 000

Bruto loon
Belasting

f
- f

21 000
7 000

f

20 000

Nutto loon
g.b.i.

^

f
i

14 000
6 000

1

20 000

Netto inkomen
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Door deze arbeidskostenverlaging zal een prijsdaling mogelijk zijn.
Hiertegenover staat weliswaar een prijsstijging als gevolg van de nieuwe
heffingen, maar combinatie van beide ontwikkelingen zal, aldus de WRR,
leiden tot een relatieve prijsdaling voor arbeidsintensieve sectoren.
Hierdoor kan een positief werkgelegenheidseffect optreden.
Alvorens op deze stelling van de WRR nader in te gaan, wordt eerst
ingegaan op een veronderstelling die aan de hierboven geschetste redenering ten grondslag ligt. De daling van het bruto loon zal de resultante
moeten zijn van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Het is daarbij de vraag of,
wanneer dit overleg van overheidswege belast w o r d t met een dergelijke
ingrijpende operatie, de beoogde resultaten binnen afzienbare t e r m i j n
verwacht mogen w o r d e n .
Gesteld al dat de door de WRR bedoelde loonontwikkeling zich zal
voltrekken, dan doet dit voorts de vraag rijzen hoe daardoor het verkeer
met het buitenland zal w o r d e n beïnvloed: het gecreëerde loonverschil zal
- bij gelijkblijvende omstandigheden bij de buurlanden - pendel over grote
afstanden lucratief maken, hetgeen tot uitvoeringstechnisch bezwaarlijke
tegenmaatregelen aanleiding geeft. Voorts zal internationaal gezien de
beoogde forse verschuiving in de prijsverhouding tussen arbeid en kapitaal
grote risico's met zich meebrengen voor met name de kapitaalintensieve
sectoren van de Nederlandse economie. Het is niet goed voorstelbaar dat
Nederland zo'n grote operatie geïsoleerd zou kunnen uitvoeren.
Voor de nieuwe heffingen bepleit de WRR een andere heffingsgrondslag
dan de l o o n s o m . Een heffing op de toegevoegde waarde betekent in feite
een heffing op de som van het looninkomen en het overig inkomen. De
WRR w i l het looninkomen minder belasten. Dit betekent dat de nieuwe
belasting sterker komt te drukken op het overige inkomen dan w e l op de
bestedingen. Allereerst w o r d t ingegaan op de mogelijkheden die er zijn o m
de heffingen te laten drukken op het overige inkomen.
Bij het beschikbare overig inkomen gaat het o m een relatief kleine heffingsgrondslag, indien men deze vergelijkt met het totale looninkomen of
het totaal aan bestedingen. Daarmee zijn er duidelijke grenzen gesteld aan
de mogelijkheid o m over deze grondslag omvangrijke middelen te innen.
Naast deze technische bezwaren zijn er ook beleidsmatige waar het gaat
o m het oogmerk de werkgelegenheid te bevorderen. Immers, voorzover de
nieuwe heffingen drukken op het overig inkomen zal dit, uitgaande van
prijsconcurrentie binnen deelmarkten, tot een daling van het overige
beschikbare inkomen kunnen leiden. Bedrijven met een relatief hoog en
bedrijven met een relatief laag overig inkomen treft men zowel in arbeidsintensieve als in kapitaalintensieve sectoren aan. Dit kan de bevoordeling
van de arbeidsintensieve sectoren die de WRR bepleit, in de weg staan.
Overigens is een neerwaartse druk op het overig beschikbaar inkomen
allerminst van neutrale invloed op de ontwikkeling van de werkgelegenheid.
In het CEP'83 heeft het CPB laten zien van welk belang de hoogte van het
winstinkomen is voor de economische groei en de werkgelegenheid.
Daarom zal uit dezen hoofde ook met negatieve werkgelegenheidsmutaties
rekening moeten worden gehouden.
Het lijkt derhalve aannemelijk, dat het merendeel van de nieuwe heffingen
in de sfeer van de particuliere bestedingen zal moeten w o r d e n g e v o n d e n .
De prijsstijging die hieruit op zichzelf bezien zal voortvloeien, heeft een
negatieve invloed op de koopkracht. Hiertegenover staat de prijsdrukkende
werking van de veronderstelde verlaging van de loonkosten. Per saldo is
de invloed op de koopkracht onzeker. Los hiervan is het in het algemeen zo
dat men bij een verhoging van de indirecte belastingen met afwentelingsreacties rekening moet houden. Hierdoor kan de beoogde loonkostenverlaging w o r d e n gefrustreerd.
Natuurlijk zal naarmate de loonkostendaling zich onvolledig doorvertaalt
in de prijzen (hetgeen afhangt van de concurrentie op binnenlandse en
buitenlandse deelmarkten) en naarmate de doorvertaling meer tijd vergt,
de koopkrachtverbetering uit deze hoofde eveneens geringer zijn. Wanneer
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door de nieuwe belastingen de koopkracht zich onder dergelijke omstandigheden negatief zou ontwikkelen, zou dit de altijd aanwezige afwentelingstendenties belangrijk kunnen versterken.
De redenering in het WRR-rapport is gebaseerd op de veronderstelling
dat dergelijke afwentelingsreacties in het geheel niet zullen optreden.
Geconcludeerd kan worden dat het, mede afhankelijk van afwentelingsreacties, onzeker is in welke mate door wijziging van het loonkostenniveau
de factorkosten-verhouding in de door de WRR beoogde richting wordt
beïnvloed. Voorts is erop gewezen dat een lastenverzwaring voor het
overige inkomen nadelige consequenties kan hebben voor de expansie van
het aantal arbeidsplaatsen. Gegeven de ontwikkeling in het verleden is er
alle reden ten aanzien van het belasten van het overig inkomen terughoudendheid te betrachten. Of en in welke mate de werkloosheidssituatie
zal verbeteren, valt derhalve moeilijk te voorspellen. Dit temeer omdat de
zeer omvangrijke verschuivingen niet «zomaar» als een overgangsprobleem
kunnen worden gezien, maar zeer sterke reacties kunnen oproepen die van
invloed zijn op de ontwikkeling van verschillende bedrijfstakken.
2.3.2. Arbeidsmarkt en herverdeling van arbeid
Voor een beoordeling van de WRR-voorstellen vanuit het oogpunt van
het funktioneren van de arbeidsmarkt is een onderscheid te maken tussen
deeffekten voor reeds werkenden enerzijds en die voor (nog) niet werkenden
anderzijds.
De WRR legt in zijn beschouwingen het accent op de bevordering van
herverdeling van arbeid door de stimulansen voor arbeidsduurverkorting
voor werkenden. Voorts wijst de WRR op de positieve effekten van zijn
voorstellen voor toetreding van nog niet werkenden tot de arbeidsmarkt en
voor allerlei flexibele overgangsvormen tussen het niet en het volledig
deelnemen aan betaalde arbeid.
Een belangrijk effekt voor thans reeds werkenden is dat de lonen per uur
dalen. De opbrengsten van arbeid alleen zijn in het nieuwe stelsel lager dan
in het huidige. Het betreft hier in feite de in par. 2.1 reeds gesignaleerde
verschuiving van primair naar secundair inkomen die met de invoering van
een g.b.i. gepaard gaat en die op zichzelf beschouwd, met name op langere
termijn, negatieve effekten op het funktioneren van de arbeidsmarkt zal
hebben.
Uitgaande van de stelling van de WRR dat na invoering van een g.b.i. de
netto-inkomensposities (g.b.i. + netto-loon) van werknemers gelijk blijven,
blijven de meer-opbrengsten van het aanvaarden van zwaardere funkties
na invoering van een g.b.i. ten opzichte van de huidige situatie in beginsel
gelijk en daarmee ook de prikkels voor mobiliteit, opleiding en dergelijke.
Daarbij zij aangetekend dat bij de stelling van de WRR vraagtekens te
plaatsen zijn, als dynamische effekten in de beschouwing worden betrokken
(verschuiving van primair naar secundair). Een gevolg van het lagere
uurloon in het nieuwe stelsel is dat de meeropbrengst van extra-arbeidsinspanning in de zin van een groter aantal arbeidsuren minder is dan thans.
In die zin vermindert de prikkel tot extra werken. De keerzijde hiervan is dat
de inkomenseffekten van een vermindering van de arbeidsduur geringer
zijn dan in het huidige stelsel. Aldus beschouwd bevat het stelsel inderdaad
stimulansen voor verdergaande arbeidsduurverkorting en deeltijdarbeid en
daarmee voor herverdeling van arbeid. Het kabinet plaatst hierbij wel de
kanttekening dat deze verzachting van het inkomensoffer bij arbeidsduurverkorting c.q. de inkomensverbetering bij deeltijdarbeid, mogelijk wordt
gemaakt door een operatie die een forse verzwaring van de collectieve
lastendruk met zich meebrengt (vgl. par. 2.2). Voorts wijst het kabinet op de
schaarste in bepaalde beroepsgroepen die zich thans in het geleidelijke
proces van arbeidsduurverkorting reeds hier en daar als knelpunt doet
voelen. Hoezeer het kabinet arbeidsduurverkorting ook toejuicht, bij een zo
forse relatieve ontmoediging van volletijd arbeid als de WRR voorstelt,
zouden ernstige problemen kunnen ontstaan.
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Met betrekking tot de effekten van het nieuwe stelsel op (nog) niet
werkenden valt op te merken dat de situatie voor verschillende categorieën
potentiële toetreders verschillend is. In bijlage 1 zijn verscheidene posities
nader uitgewerkt. Een belangrijke conclusie daaruit is dat in het door de
WRR voorgestelde stelsel voor uitkeringstrekkers en afhankelijke partners
inderdaad bij toetreding tot de arbeidsmarkt de netto-opbrengsten van
arbeid veelal hoger zijn. Daarmee zouden door de invoering van een g.b.i.
enkele nadelen van het huidige stelsel worden verzacht. In dit verband kan
worden gewezen op de situatie voor de huidige uitkeringstrekker op
minimumniveau, die er als alleenverdiener bij aanvaarding van een baan
tegen een minimumloonvergoeding netto niet op vooruitgaat. Ook valt te
denken aan de situatie voor de afhankelijke partner die thans de opbrengsten
van zijn of haar arbeid in feite ziet verminderen door het verloren gaan van
de toeslagen en/of belastingfaciliteiten voor zijn of haar partner die eerst
alleenverdiener was.
2.3.3. Inkomenseffecten
Een belangrijk probleem bij de beoordeling van de WRR-studie vormt het
ontbreken van materiaal dat inzicht geeft in de te verwachten inkomensverschuiving. Een verhandeling terzake acht het kabinet een essentieel
element van een studie die het stelsel van inkomensoverdrachten tot
onderwerp heeft. Dit geldt te meer daar de invoering van een stelsel zoals
de WRR voorstelt op zijn minst hetzij ingrijpende inkomensverschuivingen
tot gevolg heeft, hetzij ingrijpende wijzigingen in de belastingsfeer en
wellicht ook in de tertiaire sfeer noodzakelijk maakt. Het kabinet vindt het
gegeven de daarvoor benodigde tijd en studie niet op zijn weg liggen om
op dit terrein dat in de WRR-studie niet uitvoerig is behandeld, zelf dieper
in te gaan. Volstaan wordt daarom met een enkele kanttekening bij de
summiere uitwerking die het rapport terzake biedt.
Als gevolg van de WRR-voorstellen doen zich inkomensverschuivingen
voor bij alle werknemers met een andere dan normale arbeidsduur en op
huishoudensniveau bij alle alleenverdieners.
Uit bijlage 1 blijkt dat deeltijders er belangrijk op vooruit gaan. De
inkomenspositie van alleenverdieners-huishoudens verbetert primair door
de toekenning van het g.b.i. aan de afhankelijke partner. Indien men
inkomensneutraliteit voor huishoudens wenst, is de vraag hoe deze
verbetering teniet gedaan zou kunnen worden. Het ligt in de rede - de WRR
vermeldt dit ook - om de huidige fiscale faciliteit voor alleenverdieners te
laten vervallen.
Schrappen van de alleenverdienerstoeslag corrigeert echter voor de
lagere en midden-inkomens lang niet voldoende. Zou men het voordeel bij
deze huishoudens volledig via de inkomstenbelasting willen wegnemen
dan ontstaat een aanzienlijke verzwaring van de belastingdruk voor
alleenverdieners. Deze verzwaring zou tesamen met de bruto-loonsverlaging
tot een wel zeer lage opbrengst van arbeid leiden. Een zwaarder tarief voor
alleenverdieners ten opzichte van tweeverdieners en alleenstaanden lijkt
ook bepaald niet een maatschappelijk gewenste uitkomst.
Het alternatief dat de WRR noemt, een nog verder gaande verlaging van
de bruto-lonen (met 1,5 x bruto g.b.i.) vergroot slechts de bezwaren die het
kabinet bij zo'n ingreep heeft.
Inkomensachteruitgang zal in het WRR-stelsel met name optreden bij
uitkeringstrekkers die in het huidige stelsel een bovenminimale loonder
vingsuitkering genieten en onder hen met name weer bij de tweeverdieners
en de alleenstaanden. Hoe de WRR-voorstellen zich verhouden tot het
uitkeringsstelsel zoals het kabinet dit heeft voorgesteld, komt verder in de
volgende paragraaf aan de orde.
Onduidelijk is ook welke inkomenseffecten het g.b.i. voor zelfstandigen
zal hebben. Voor hen stelt de Raad net als bij bedrijven verrekening van het
g.b.i. met de collectieve afdrachten voor, hetgeen op zichzelf een inkomens-
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vooruitgang betekent. Het inkomenseffekt is echter ook afhankelijk van de
vraag of de nieuwe collectieve heffingen ook de zelfstandigen treffen. Als
men een strikt inkomensneutrale operatie wil, lijkt voorts hoe dan ook een
strak en gedetailleerd prijsbeleid noodzakelijk.
Al met al is niet goed in te zien hoe, als men al het g.b.i. min of meer
binnen het huidige stelsel van inkomensoverdrachten zou willen invoeren,
de zeer forse effecten daarvan op de inkomensverdeling ten gunste van
bepaalde groepen (alleenverdienershuishoudens, deeltijders in het algemeen en mogelijk ook zelfstandigen) te voorkomen zouden zijn. De vooruitgang van de (secundaire) inkomenspositie van betrokken huishoudens zal
overigens in veel gevallen worden afgeroomd door verminderde subsidie
krachtens inkomensafhankelijke tertiaire regelingen. Verwezen zij in dit
verband naar de onlangs door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgebrachte Inkomensnotitie 1986.
Zou men de inkomenseffecten toch willen voorkomen dan is een ingrijpende wijziging van het belasting- en premiestelsel nodig. Daardoor
zouden andere door de WRR beoogde doelen, zoals bevordering korter
werken en vereenvoudiging van het stelsel van inkomensvorming, uit het
zicht kunnen verdwijnen.
Of de invoering van het g.b.i. op deze punten zo veel 'gemakkelijker' zal
blijken in een vereenvoudigd fiscaal stelsel, zoals de WRR veronderstelt,
kan bij ontstentenis van een ontwerp voor zo'n stelsel op voorhand niet
worden beoordeeld. Daarvoor zullen eerst de resultaten van de door de
bewindslieden van financiën ingestelde onderzoekscommissie terzake van
de vereenvoudigingsmogelijkheden van de loon- en inkomstenbelasting
moeten worden afgewacht.
3. Relatie met de stelselherziening sociale zekerheid
3.1. Inleiding
In zijn begeleidende brief aan de Minister van Algemene Zaken1 stelt de
WRR nadrukkelijk dat zijn denkbeelden niet bedoeld zijn als uitgewerkte
alternatieven voor de voorstellen tot stelselherziening die door het kabinet
zijn gedaan, maar juist een kader beogen te geven voor het proces van
verandering dat met deze voorstellen op gang is gebracht. De motieven
van de Raad voor de voorgestelde verdergaande stelselherziening zijn
afgeleid uit een aantal knelpunten samenhangend met het huidige stelsel
die in paragraaf 1 zijn samengevat. Om een en ander goed te kunnen
beoordelen is het nuttig de motieven en de vormgeving van de kabinetsvoorstellen nog eens kort te herhalen en deze vervolgens te vergelijken
met die van de Raad.
3.2. Motieven en vormgeving van de door het kabinet voorgestelde
stelselherziening
De motieven van het kabinet om tot herziening van het sociale zekerheidsstelsel over te gaan zijn drieërlei. De huidige regelingen bij arbeidsongeschiktheid en bij werkloosheid zijn onvoldoende op elkaar afgestemd,
omdat de uitkeringsrechten en uitkeringsduur bij arbeidsongeschiktheid en
werkloosheid te sterk uiteenlopen. Voorts dient de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen ten aanzien van het recht op uitkering te worden
gerealiseerd. Tenslotte is er de noodzaak tot het terugdringen van de
collectieve uitgaven, ten einde het economische herstelproces te bevorderen.
De eerstgenoemde twee motieven werden door de SER unaniem ondersteund. Ten aanzien van het derde motief was de SER verdeeld in zijn
oordeel.
Gegeven de hiergenoemde motieven heeft het kabinet, hierin in betrekkeiijk grote mate gesteund door de SER, een aantal uitgangspunten
geformuleerd voor de concrete vormgeving van het nieuwe stelsel. Primair
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is het streven te komen tot een stelsel van loondervingsverzekeringen met
vangnet. Hierin staat de individuele uitkering vanuit de loondervingsfunctie
voorop. Eerst wanneer vanuit de loondervingsfunctie geen of niet langer
uitkeringsrechten bestaan of wanneer het uitkeringsniveau beneden het
voor de leefeenheid gedifferentieerde sociaal minimum komt, treedt vanuit
de minimumbehoeftefunctie het vangnet in werking. De loondervingsfunctie
dient voorts gebaseerd te zijn op de verzekeringsgedachte met een zo veel
mogelijk streven naar equivalentie. Tenslotte is gestreefd naar een grote
mate van betrokkenheid van het georganiseerde bedrijfsleven bij de
uitvoering van de wetgeving.
De vorm van het door het kabinet voorgestelde stelsel, kan kort als volgt
worden weergegeven. Bij werkloosheid ontstaat recht op een loondervingsuitkering van 70% van het verdiende loon, in gelijke halfjaarlijkse stappen
af te bouwen tot 70% van het minimumloon. De afbouwperiode is afhankelijk
van arbeidsverleden en leeftijd. Na de afbouw is er nog gedurende één jaar
recht op een niet getoetste minimumuitkering.
De werkloosheidscomponent wordt uit de arbeidsongeschiktheidsregelingen geëlimineerd en in deze laatste regelingen geldt ter zake van
medisch-arbeidskundige arbeidsongeschiktheid een, niet af te bouwen,
uitkeringsrecht van 70% (bij arbeidsongeschiktheid van 80% of meer). Er
komt een Toeslagwet in plaats van de huidige minimumdagloonregelingen
met een inkomenstoets (geen vermogenstoets) voor de leefeenheid. Voor
werklozen ouder dan 50 jaar komt een inkomensvoorziening op minimumniveau (met inkomenstoets, geen vermogenstoets), zodat zij niet op een
bijstandsuitkering (met inkomens én vermogenstoets) zijn aangewezen.
3.3. Vergelijking van de beide voorstellen tot stelselherziening

' Opgenomen voor in het rapport ,,Waarborgen voor zekerheid».

Met de analyse van knelpunten die de Raad heeft verricht kan het kabinet
in hoge mate instemmen. Gedeeltelijk is dat terug te vinden in motieven en
vormgeving van de door het kabinet voorgestelde herziening, voor een
ander deel komt dat tot uitdrukking in het overige kabinetsbeleid. Aan dit
laatste is paragraaf 4 gewijd.
Ten aanzien van de concrete vormgeving van het nieuwe stelsel van
inkomensdervingsvoorzieningen lopen de gedachten van de WRR en de
voorstellen van het kabinet echter ver uiteen.
Het uitgangspunt voor de WRR bij de concrete gestaltegeving van het
toekomstige sociale zekerheidsstelsel is het veilig stellen van de sociale
minimumuitkeringen met behulp van het g.b.i. voor iedere ingezetene
tussen 18 en 65 jaar, zonder een daaraan verbonden arbeidsplicht. De
hoogte van dit g.b.i. is gelijk aan 30% van het minimumloon en komt dus
overeen met de maximum gezinstoeslag in de kabinetsvoorstellen. Bovenop
het g.b.i. komt een algemene inkomensdervingsverzekering (a.i.v.) met
beperkte duur voor werkenden, die inkomensderving dekt tot aan het
sociale minimum voor een alleenstaande (70% ML). De algemene bijstand
(a.b.) als restvoorziening van de collectieve sociale zekerheid komt, aldus
de Raad, in grote lijnen overeen met de huidige bijstand, zij het dat de
vermogenstoets wordt afgezwakt. Ten slotte is er nog een vrijwillige
inkomensdervingsverzekering (v.i.v.) voor risicodekking boven het individuele minimum.
Het eerste en meest fundamentele verschil tussen dit stelsel en de
kabinetsvoorstellen is dat het kabinet primair uitgaat van de loondervingsfunctie. Eerst indien vanuit deze functie geen of onvoldoende uitkering
plaats vindt treedt in de kabinetsvoorstellen de minimumbehoeftefunctie in
werking ter aanvulling van het inkomen tot aan het voor de desbetreffende
leefeenheid gedifferentieerde minimum.
De WRR daarentegen verstrekt op voorhand aan iedereen het bedrag van
de maximumgezinstoeslag als basisinkomen. Daarbovenop is er een
afzonderlijke verplichte verzekering voor inkomensderving tot aan het
individuele sociale minimum. Vrijwillig kan men zich daarnaast verzekeren
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tegen verlies van bovenminimale inkomensbestanddelen. Het WRR-stelsel
is een drie trajecten stelsel.
In de adviesaanvrage aan de SER heeft het kabinet ook een tweetrajeo
tensysteem ter beoordeling voorgelegd. De twee trajecten betroffen een
basisregeling met dekking tot aan het minimumloon (min of meer te
vergelijken met de eerste twee trajecten van de WRR) en daarnaast een
regeling ter dekking van bovenminimale risico's. Het kabinet heeft mét de
SER uiteindelijk gekozen voor een loondervingssysteem met vangnet,
omdat hierbij de loondervingsfunctie en de minimumbehoeftefunctie van
de inkomensvervangende regelingen duidelijker worden onderscheiden
dan in een twee-trajectensysteem. Dit is van belang omdat hierdoor tevens
de verdeling van de primaire verantwoordelijkheden voor de sociale
zekerheid tussen de sociale partners en de overheid wordt gemarkeerd. De
loondervingsfunctie moet in de eerste plaats - als verlengstuk van de
arbeid, arbeidsinkomsten en arbeidsvoorwaarden - t o t de verantwoordelijkheid van de sociale partners worden gerekend. In de voorstellen van de
WRR worden de minimumbehoeftefunctie en loondervingsfunctie onvoldoende gescheiden. Naar de mening van het kabinet wordt hierdoor de
band tussen arbeid en inkomen te zeer verzwakt, anders dan de Raad zelf
concludeert.
Een tweede verschil in benadering tussen WRR en kabinet betreft de
bovenminimale uitkeringen. Dit verschil hangt nauw samen met het vorige
punt. De WRR is van oordeel dat het risico van inkomensverlies boven het
minimum niet behoort tot het collectieve deel van de sociale zekerheid. Het
kabinet acht daarentegen vanuit de loondervingsgedachte een verplichte
bovenminimale dekking, zij het begrensd, gewenst. Hierover bestaat geen
verschil in opvatting tussen de SER en het kabinet. De WRR schijnt overigens
toch te aarzelen omdat «geen volledige privatisering» wordt bepleit, «maar
een zodanige vormgeving dat de sociale partners bij de uitvoering betrokken
zijn».
Een derde belangrijk verschilpunt tussen de WRR en het kabinet betreft
de filosofie ten aanzien van de algemene bijstand. Dit verschilpunt vloeit
voort uit de door de WRR voorgestelde modaliteit om uitkeringen in het
kader van een vrijwillige inkomensdervingsverzekering (v.i.v.) tot aan een
bepaald maximum niet in mindering te brengen op de algemene bijstand.
Een uitbreiding van de kring van personen met recht op algemene bijstand
tot bovenminimale inkomens is hiervan het gevolg. In de visie van het
kabinet dient de algemene bijstand slechts inkomensaanvulling te geven
indien het naar leefsituatie gedifferentieerde sociale minimum niet wordt
bereikt via overige inkomensbestanddelen van die leefeenheid. Wederom
constateren we bij de WRR een vermenging van de loondervingsfunctie en
de minimumbehoeftefunctie. Naast de inkomenstoets geldt een vermogenstoets met vrijlating, welke laatste door de WRR aanzienlijk wordt verruimd,
waardoor een verdere uitholling van het bijstandskarakter zoals door het
kabinet geformuleerd, wordt bereikt.
Een vierde verschil ten slotte ligt in de uitwerking van de ook door het
kabinet erkende noodzaak om te komen tot indivualisering van de uitkeringsrechten. De WRR heeft gekozen voor het gedeeltelijk basisinkomen
dat individueel verstrekt wordt en een aanvulling vormt op het loongebouw
vanuit de minimumbehoeftefunctie. Het kabinet heeft echter ten principale
gekozen voor het uitkeringsrecht in de vorm van het individueel sociaal
minimum na de loondervingsfase, dat op financiële gronden voorlopig qua
tijdsduur beperkt is tot één jaar (tussenfase).
3.4. Conclusie
De motieven van de WRR om een (verdergaande) stelselherziening in de
sociale zekerheid door te voeren kan het kabinet geheel onderschrijven.
Ten aanzien van de concrete vormgeving van het nieuwe stelsel lopen de
gedachten van de WRR en de voorstellen van het kabinet uiteen. Het
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kabinet kiest evenals de SER voor een loondervingsverzekering met
vangnet, waarin loondervingsfunctie en minimumbehoeftefunctie duidelijk
zijn gescheiden.
De WRR zegt zijn stelsel niet als alternatief voor de kabinetsvoorstellen te
zien, maar als kader voor verdergaande verandering. Het is wel van belang te
constateren dat de Raad hiermee een principieel ander fundament voor zijn
stelsel kiest dan het kabinet in overleg met het parlement en het georganiseerde bedrijfsleven heeft verkozen.
4. Kabinetsbeleid met betrekking tot de gesignaleerde knelpunten
4.1. Inleiding
In paragraaf 2 zijn de voornaamste financieel-economische en sociaaleconomische kenmerken van een stelsel van inkomensvorming op basis
van de WRR-voorstellen behandeld, terwijl in paragraaf 3 voor de sociale
zekerheid in engere zin een vergelijking is gemaakt tussen het stelsel van
de Raad en de wijzigingsvoorstellen die het kabinet bij het parlement zal
indienen. Het per saldo negatieve oordeel van het kabient over het pakket
voorstellen van de WRR laat onverlet dat het rapport «Waarborgen voor
zekerheid» terecht wijst op een aantal knelpunten in het huidige stelsel. In
deze paragraaf zal nader worden toegelicht in hoeverre behalve de voorgestelde stelselherziening sociale zekerheid ook overig kabinetsbeleid (mede)
gericht is op oplossing van deze knelpunten en welke specifieke maatregelen
terzake genomen zijn of nog genomen zullen worden.
4.2. Het (relatieve) arbeidskostenniveau
Allereerst wijst het kabinet op de centrale doelstelling van zijn beleid, de
algehele gezondmaking van onze economie. Versterking van de marktsektor
en in samenhang daarmee, sanering van de overheidsfinanciën, zijn in de
ogen van het kabinet de primaire voorwaarden om het werkgelegenheidsperspectief te verbeteren en langs die weg het volume in de sociale
zekerheid terug te dringen. Matiging van de arbeidskosten, zowel via
loonmatiging als via ombuigingen in de collectieve sector, is daartoe een
van de hoofdthema's van het kabinetsbeleid en op dat punt is ook al het
een en ander bereikt.
Afgezien van de in paragraaf 3 besproken inhoudelijke verschillen ten
opzichte van het WRR-stelsel, draagt de stelselherziening die het kabinet
heeft uitgewerkt ook in de komende jaren nog belangrijk bij aan de terugdringing van de overdrachtsuitgaven en daardoor aan de verlaging van de
arbeidskosten.
Een andere zaak is de relatieve kostenverschuiving die de WRR beoogt
door de kostenverhouding arbeid/kapitaal struktureel te wijzigen ten
gunste van de arbeidskosten. In paragraaf 2 is al ingegaan op de zeer
onzekere uitkomsten van zo'n verschuiving in de economie als dynamisch
geheel. Voorstellen van deze strekking zijn in Nederland niet nieuw. Of
wijzigingen in die richting wenselijk zijn, is voor het kabinet twijfelachtig 2.
Het is niet moeilijk om lagere arbeidskosten te bepleiten, maar voorstellen
tot lastenverschuiving zijn uiteraard pas reëel als ook aangegeven wordt
hoe de benodigde collectieve middelen dan wèl kunnen worden verworven
en, vooral, wat daarvan de (neven-)effecten op het economische proces
zouden zijn. Een bruikbare uitwerking hiervan ziet het kabinet nog niet en
het WRR-rapport beperkt zich op dit punt tot het noemen van drie bestaande
opties (namelijk toegevoegde waarde als grondslag, heffing over de totale
loonsom met een premie-vrije voet per werknemer en fiscalisering).
Vooralsnog ziet het kabinet terzake geen aanleiding tot het nemen van
.
maatregelen, maar als de studie naar dit onderwerp die voor de SER is
2
Vgi. het verslag van een mondeling overleg, geëntameerd tot nieuwe inzichten leidt zal dat de discussie over dit
Kamerstuk 18600 xv, nr. 106.
onderwerp misschien een nieuwe impuls geven.
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4.3. Minimumloon en arbeidsmarkt
Als essentieel onderdeel van zijn gedachtengoed stelt de WRR voor het
wettelijk minimumloon af te schaffen in de overtuiging, dat het huidige
niveau van het minimumloon ertoe leidt dat subrendabele werkgelegenheid
niet meer officieel wordt aangeboden terwijl het voor het inkomensbeleid
toch geen adequaat instrumenten meer is. Een van de kenmerken van het
door de Raad voorgestelde stelsel is dat het sociaal minimum door éénpersoonshuishoudens (70%) en meerpersoonshuishoudens (100%) dankzij het
g.b.i. reeds bereikt wordt als per huishouding 40% van het huidige minimumloon via arbeid of anderszins wordt bijverdiend. Omdat de WRR
verwacht, dat bij afwezigheid van een wettelijk minimumloon een grotere
vraag naar (laagbeloonde) arbeid zal ontstaan, zal in die optiek toch door
vrijwel alle huishoudens zonder toeslagen of bijstand het sociaal minimum
kunnen worden bereikt.
Het kabinet deelt de mening van de WRR dat een verlaging van het
wettelijk minimumloon in beginsel tot extra werkgelegenheid kan leiden. In
het kader van een reactie op het SER-advies over een aantal aspekten van
de wettelijke minimumloonregeling zal het kabinet bezien of en in hoeverre
een maatregel ter verlaging van het minimumloon wenselijk is. Daarbij
speelt overigens behalve het mogelijk scheppen van nieuwe werkgelegenheid ook de speelruimte voor verdere arbeidsduurverkorting een rol.
Hoewel de WRR de nodige aandacht besteed aan toekomstige knelpunten
op de arbeidsmarkt bij verdergaande arbeidsduurverkorting wordt aan dit
procesmatige aspekt voorbijgegaan.
Volledige afschaffing acht het kabinet hoe dan ook een te rigoreuze stap:
met de meerderheid van de SER is het van mening dat de rechtsbescherming
die van een wettelijk minimumloon uitgaat in ons bestel thans niet gemist
kan worden. De bovenstaande overwegingen gelden des te sterker waar de
WRR g.b.i. en afschaffing van het minimumloon onlosmakelijk met elkaar
verbonden noemt, aangezien het kabinet de bezwaren tegen het g.b.i.
prohibitief acht.
Verlaging van het minimumloon kan in verband met de thans geldende
nétto-netto-koppeling de vraag oproepen naar de consequenties voor de
sociale zekerheid, met name voor de minimumuitkeringen. De WRR
signaleert hier niet ten onrechte een (mogelijk) probleem, zoals ook blijkt
uit de standpunten die uit het genoemde SER-advies naar voren komen.
Het kabinet wil echter geen definitief standpunt bepalen voordat ook het
SER-advies over de minima beschikbaar is.
4.4. Terugdringen informele sector
Terecht wijst de WRR op de stimulans die van de huidige hoge collectieve
heffingen en hoge marginale druk uitgaat in de richting van het informele
circuit, zowel via de vraagkant als via de aanbodkant van arbeid. Het
kabinet onderkent dit als één van de meest problematische hindernissen
op de weg naar een gezondere economie. Niet voor niets is aan dit onderwerp
in de Inkomensnotitie 1986 royaal aandacht besteed. In de afgelopen
kabinetsperiode zijn op dit punt belangrijke resultaten geboekt. Behalve het
in 4.1 genoemde spoor van de verlaging van de uitgaven voor sociale
zekerheid onderzoekt het kabinet of via een ander spoor de marginale druk
kan worden teruggedrongen. Dit betreft met name de inkomensafhankelijke
regelingen in de tertiaire sfeer, waarvoor de Interdepartementale Commissie
Inkomensprijzen (ISIP) is gevraagd voorstellen te doen.
4.5. Flexibiliteit op de arbeidsmarkt
Afgezien van de ongunstige invloed van de hoge collectieve heffingen op
de factor arbeid en de rol van het wettelijk minimumloon voor de arbeidsmarkt, signaleert de WRR specifieke problemen voortvloeiend uit het
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bestaande stelsel op het punt van deeltijdarbeid en verdere flexibilisering
van de inzet van arbeid. Met dit laatste wordt bedoeld een grotere
variëteit aan arbeidscontracten en een grotere doorstroming op de arbeidsmarkt. De Raad merkt overigens terecht op dat het probleem van de
flexibilisering in belangrijke mate te herleiden is tot een culturele aanpassingsproblematiek in bepaalde bedrijfstakken (waaronder de overheid). In
zoverre is flexibilisering een kwestie die op het terrein van de sociale
partners zelf ligt.
Voor zover het stelsel van sociale zekerheid op een en ander onvoldoende
berekend zou zijn, wijst het kabinet erop dat in zijn voorstellen voor een
nieuwe werkloosheidsverzekering voorzien is in belangrijke verbeteringen
voor deeltijd-werknemers op het punt van de minimumdagloonbescherming
en de referte-eis. Voor het overige liggen de knelpunten en starheden
veeleer in de pensioensfeer waar de rechten doorgaans nog sterk zijn
afgestemd op de huishoudenssituatie van gehuwde mannelijke kostwinners
met een volledige betrekking en waar een wisseling van werkkring veelal
tot ongunstige pensioeneffekten leidt. Met betrekking tot het laatste heeft
het kabinet in overleg met het bedrijfsleven het initiatief genomen met de
zogenaamde Interim-maatregel pensioenbreuk. Overigens is de pensioensfeer ook weer in de eerste plaats een zaak van sociale partners.
4.6. Vereenvoudiging van het stelsel van inkomensoverdrachten
Met zijn kritische kanttekeningen bij de complexiteit van het stelsel staat
de WRR evenmin alleen. Deze kritiek raakt overigens niet alleen het stelsel
van sociale zekerheid, maar ook andere regelingen op inkomensterrein.
Het kabinet meent niet alleen met de ingediende wetsontwerpen inzake de
stelselherziening, maar ook via allerlei maatregelen en beleidsvoornemens
in de sfeer van de informatievoorziening en de bestrijding van misbruik en
fraude het stelsel doorzichtiger voor de burger en beter uitvoerbaar te
maken.
Het is voorts bekend dat het kabinet ook ten aanzien van de loom en
inkomstenbelasting alsmede de premieheffing voor de volksverzekeringen
(mede op verzoek van de Tweede Kamer) activiteiten heeft ontplooid om
de mogelijkheden voor vereenvoudiging te onderzoeken.
Aan de overigens terechte constatering van de Raad dat de nadruk op de
verdelende rechtvaardigheid binnen het stelsel de marges voor vereenvoudiging beperkt, wil het kabinet het volgende toevoegen. Die nadruk is niet
alleen iets waarover in Nederland een zeer brede politieke consensus
bestaat, het is bovendien een criterium dat extra zwaar weegt in een
periode dat de financieel-economische situtatie dwingt tot beperking van
het beroep op sociale zekerheidsuitkeringen.
5. Tot slot
Met het voorafgaande heeft het kabinet in grote trekken zijn standpunt
met betrekking tot het rapport 'Waarborgen voor zekerheid' geformuleerd.
De discussie is daarbij geconcentreerd op de hoofdlijnen van het door de
Raad gepresenteerde stelsel van inkomensvorming en -verdeling. Aan de
uitgebreide achterliggende studies is tot dusver in dit standpunt weinig
aandacht besteed.
Het kabinet heeft waardering voor het feit dat de WRR gepoogd heeft
ontwikkelingen ten aanzien van een zo breed scala van betrokken invalshoeken en invloeden te verzamelen en in een integrale analyse te behandelen. Het kabinet is zich er daarbij van bewust dat het niet eenvoudig moet
zijn geweest om alle aspekten uiteen te rafelen en toch zo systematisch
mogelijk geordend te presenteren.
De knelpunten die uit de analyse naar voren komen worden door het
kabinet onderkend en zijn afzonderlijk beschouwd voor het merendeel
overigens ook niet echt nieuw. Essentieel is dat de aldus verkregen integrale
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analyse een discussie over de vormgeving van het stelsel van inkomensoverdrachten in een ruim tijdsperspectief mogelijk maakt. De Raad heeft zich
vervolgens kwetsbaar opgesteld door zijn conclusies uit die analyse in de
vorm van een globaal ontwerp voor een geheel nieuw stelsel op te dienen,
op het moment dat de maatschappelijke discussie over de nodige wijzigingen
in het stelsel van sociale zekerheid, meer in het bijzonder van inkomensdervingsvoorzieningen, voor de middellange termijn het afrondende stadium
al dicht is genaderd. Het feit dat de Raad zijn voorstellen niet als alternatief
voor de voorstellen van het kabinet ziet heeft, ongetwijfeld mede door het
tijdstip van de publikatie, niet kunnen voorkomen dat daarmee toch een
verband is gelegd.
Over de bruikbaarheid van de eerste concrete, zij het nog zeer globale
uitwerking van zo'n voor de verdere toekomst ontworpen stelsel zoals de
Raad die in «Waarborgen voor de zekerheid» heeft geschetst, kan, de vooren nadelen afwegend, het oordeel van het kabinet niet positief zijn. Zeker,
het stelsel heeft positieve kenmerken, met name ten aanzien van toetredingsprikkels op de arbeidsmarkt en ook de wijze waarop het individualiseringsdilemma istegemoetgetreden heeftduidelijkvoordelen. Onoverkomenlijke problemen heeft het kabinet echter met de financieringsvoorstellen en
de gevolgen daarvan voor ondermeer de collectieve lastendruk. De
additionele heffingen zullen een verzwaring van de marginale druk van
collectieve heffingen teweeg brengen. Bovendien betwijfelt het kabinet of
het zwarte circuit wel zal worden teruggedrongen, zoals de WRR verwacht.
Het vermoeden rijst dat eerder van het tegendeel sprake zal zijn.
Voorts kiest het kabinet, daarin gesteund door maatschappelijke organisaties, ten aanzien van de opbouw van het stelsel van uitkeringsrechten bij
inkomensderving voor een principieel ander uitgangspunt. Wat dit uitgangspunt betreft zijn de WRR-voorstellen moeilijk te beschouwen als liggend in
het verlengde van de door het kabinet uitgewerkte stelselherziening.
Tenslotte vormt ook de handhaving van het bovenminimale uitkeringsgebouw een wezenlijk verschil tussen kabinet en WRR.
Overigens wil daarmee niet gezegd zijn dat met het aannemen van de
kabinetsvoorstellen door het parlement op alle onderdelen het laatste
woord over het stelsel van sociale zekerheid gesproken zal zijn en dat
daarmee tot ver voorbij het jaar 2000 het stelsel geheel en al bepaald zal
zijn.
Mede afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen, bij voorbeeld op het
gebied van arbeidsduurverkorting, technologische ontwikkeling, economische groei, arbeidsparticipatie en ook van politiek-maatschappelijke
opvattingen terzake zullen de komende jaren vanuit het beleid nieuwe
antwoorden worden gezocht. Mocht de WWR een nadere studie entameren
van de grondgedachten van zijn huidige voorstel, dan zou daarbij kunnen
worden nagegaan of de in deze notitie aangegeven negatieve effecten
ondervangen kunnen worden in een nadere precisering en concretisering
van de vormgeving. Het kabinet spreekt de hoop uit dat in dat geval zijn
reactie, zoals in deze notitie aangegeven, de WRR daarbij van dienst kan
zijn.
Aldus kan het rapport «Waarborgen voor zekerheid» de komende jaren
een belangrijke rol blijven spelen in de discussies over de nadere vormgeving van ons stelsel van sociale zekerheid op middellange en lange termijn.
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BIJLAGE 1

Effekten van invoering g.b.i. voor potentiële toetreders op de arbeidsmarkt
Het onderstaande schema (ontleend aan pagina 63 van het WRR-rapport,
maar uitgebreid met enkele andere posities) illustreert enkele gevallen.
Daarbij is in navolging van de WRR uitgegaan van simpele proportionele
heffing van belasting en premies, waardoor enkele karakteristieken van
het huidige stelsel niet zichtbaar worden.
Volledige
werkweek

Halve
werkweek

Inactiviteit
uitkeringstrekker

afh. partner

Vóór invoering g.b.i. *
Bruto loon
Belasting

-

Netto loon/uitk.

30 000
10 000

15 000
5 000

PM
PM

20 0 0 0 '

10 0 0 0 '

14 000 2

10 500
3 500

PM
PM

0

+ 2500 a 6000
2500 a 6 0 0 0 '

Na invoering g.b.i. *
Bruto loon
Belastingen

-

21 000
7 000

Netto loon/uitk.
G.b.i.

+

14 000
6 000

Netto ink.

20 000

* In deze schematische opstelling is
geabstraheerd van de invloed van
inkomensafhankelijke regelingen;
tevens is conform de WRR-benadering ervan uitgegaan dat de nieuwe
collectieve heffingen niet over het
loon geheven zullen worden; de
haalbaarheid hiervan is in paragraaf 2
besproken.

+

7 000
6 000
13 000

+

0
0

8 000
6 000

+ 6000

0

14 000

6000

In geval van een tweeverdiener te
verminderen met de in de laatste kolom
vermelde kostwinnersfaciliteiten, die
«verloren gaan» als de partner gaat
werken.
2
Op individueel minimumniveau; in
geval van een kostwinner wordt het huishoudensinkomen aangavuld met de
toeslag die in de laatste kolom is vermeld.
3
Belastingverlichting en/of toeslag tot
(echtl sociaal minimum, afhankelijk van
het inkomen van de kostwinner.

Wat betekent het WRR-stelsel nu voor de positie van de toetreder tot de
arbeidsmarkt?
Uitkeringstrekkers met een loondervingsuitkering (dat wil zeggen g.b.i. +
a.i.v. = 14000) gaan erop vooruit zodra zij iets meer dan een halve baan
aannemen. Voor alleenstaande en tweeverdieners met een zelfstandig
uitkeringsrecht geldt dit thans ook al. Nieuw is dat dit in het WRR stelsel
óók geldt voor alleenverdieners, terwijl die in het huidige stelsel, ook na de
voorgenomen herziening, op het minimuloonniveau materieel niets beter
worden van een volledige baan en pas op het niveau van ca. 1,4 x minimumloon er 30% op vooruitgaan bij het aanvaarden van een volledige
baan.
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