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De armoedeval tussen scholas-

tiel<: en welvaartstheorie 

PROF.DR. H.A. KEUZENKAMP 

Wie de overstap maakt van een uitkering naar een baan moet werken wel héél 

erg leuk vinden. Het verschil tussen loon voor werk onder in de arbeidsmarkt 

en een uitkering is namelijk niet erg groot. Als iemand een baan aanvaardt, is 

het snel gedaan met allerlei inkomensafhankelijke regelingen, zoals huursub

sidie. Dit wordt onder economen de 'armoedeval' genoemd. Bestrijding hier

van staat hoog op de politieke agenda. Het CDA heeft in de notitie Gericht en 

rechtvaardig een eigen oplossing voor de armoedeval gepresenteerd. Prof.dr. 

H.A. Keuzenkamp beschrijft de plus- en minpunten van dit voorstel. Volgens 

hem is er maar één echte oplossing voor de armoedeval en dat is een zeer zui

nige overheid. 

Wie de overstap maakt van een uitkering naar een baan moet werken wel héél 

erg leuk vinden. Het verschil tussen loon en uitkering is niet erg groot. [n wer

ken kost veel tijd, die buiten de werksfeer vaak leuker aangewend kan worden 

dan in een baan onder in cle arbeidsmarkt. Maar als die baan clan toch aanvaard 

wordt, is het snel gedaan met allerlei inkomensafllankelijke regelingen, zoals cle 

huursubsidie. Per saldo is het dus mogelijk dat de overstap van uitkering naar 

baan niet alleen veel vrije tijd kost, maar zelfs ook geld. Ontsnappen aan de situ

atie van het lage inkomen is dan bijna onmogelijk. 

Dit wordt onder economen de 'armoedeval' genoemd.' De laatste jaren is er uit

gebreid empirisch onderzoek gedaan naar de mate waarin dit probleem zich 

voor verschillende soorten huishotldens voordoet. Zowel het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Groningse Centrum voor Onderzoek van 

de Economie van de Lagere Overheden (COELO), als mijn eigen Stichting voor 

Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam (SEO) hebben hieraan 

bijgedragen - en daarmee is het lijstje bepaald niet compleet. Kleine nuancever

schillen tussen de verschillende onderzoeken vallen in het niet bij de algemene 

boodschap: de inkomensafhankelijke regelingen maken de overstap van uitke

ring naar werk weinig aantrekkelijk.: 

Het regeringsbeleid 

Het is clan ook welkom clat cle poli tiek cle armoecleval hoog op cle agenda heeft 
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.' De armoedeval 

is het gevolg van 

beleid, en met heter 

bl'leid is er wat aan 

te doen. 

gezet. Want ondanks alle economische voorspoed in ons land blijft er een struc

tureel probleem onder in de inkomensverdeling. Nu is armoede een relatief 

begrip en, zolang er inkomensongelijkheid is, zal er altijd een bepaalde vorm 

van armoede bestaan, maar veel van de huidige problemen zijn geen onvermij

delijk natuurverschijnselen. Sterker nog: de armoedeval is het gevolg van beleid, 

en met beter beleid is er wat aan te doen. 

Willem Vermeend heeft een meerjarenoffensief tegen de armoedeval aangekon

digd. Als architect van 'het' belastingplan is zijn invalshoek voorspelbaar: verder 

uitwerken van heffingskortingen en vasthouden aan een zoveel mogelijk geïndi

vidualiseerde systematiek. Bij die heffingskortingen speelt primair de arbeids

korting. Dat is een belastingaftrek in guldens die mensen kunnen opvoeren als 

ze een baan aanvaarden (of al hebben). Het probleem van het stapsgewijs vergro

ten van de arbeidskorting is dat het een kostbare grap voor de belastingdienst is: 

niet alleen de mensen die de overstap van uitkering naar werk overwegen, heb

ben er voordeel bij, maar ook de hoogleraren, kamerleden en andere topverdie

ners.' Bovendien vinden sommigen deze verkapte ontkoppeling tussen lonen en 

uitkeringen onrechtvaardig (deze mening wordt ook geuit in de CDA-notitie die 

hier wordt besproken). 

Een 'goedkoop' aanvullend instrument van Vermeend is de baanaanvaardings

premie: wie de overstap van uitkering naar betaalde arbeid maakt, kan rekenen 

op een extra premie van vierduizend gulden, in enkele porties uit te keren. 

Deze oplossingen blijven een druppel op een gloeiende plaat. De belangrijkste 

bron van de armoedeval blijft bestaan: de cumulatie van inkomensafhankelijke 

subsidies. Hierbij moet vooral aan de huursubsidie gedacht worden (verder aan 

inkomensafhankelijke ziektekostenpremies, kinderopvang, schoolgeld en derge

lijkel. Deze inkomensafhankelijke regelingen veroorzaken grote economische 

c:jJicicmy-kosten. 

Elementaire welvaartseconomie 

Waarom zijn subsidies op prijzen niet doelmatig? Elementaire welvaartsecono

mie geeft een antwoord op deze vraag. Neem de huursubsidie. Deze maakt de 

kosten van woondiensten relatief laag voor mensen met een laag inkomen. Het 

gevolg is dat die mensen er meer van gaan consumeren, terwijl minder van 

andere goederen en diensten wordt geconsumeerd. Het is nogal paternalistisch 

om burgers te stimuleren juist meer woondiensten te consumeren - alsof ze het 

geld anders maar vooral aan drank en hoeren zouden uitgeven. Ja, het gaat 

natuurlijk om de onderkant van de samenleving, dus die moet je een beetje aan 

de hanel nemen. De welvaartstheorie leert dat het beter is om mensen contant 

9 

> 

" s: 
o 
tJ 



10 

~J' De welvaarts-

theorie leert dat 

het beter is om 

mensen contant 

geld te geven, dan 

specifieke goederen 

kunstmatig goed-

koop te mal<en. 

geld te geven, dan specifieke goederen kunstmatig goedkoop te maken. Wie het 

geld aan huur wil besteden, kan daar dan nog altijd zelf voor kiezen, maar als er 

andere voorkeuren zwaarder wegen dan is het individu beter af met vrije beste

ding van de inkomenssteun. 

Het ingrijpen in de woningmarkt, via huursubsidie, een beschermde sector met 

wachtlijsten en woonvergunningen, valt te begrijpen in de naoorlogse wederop

bouwfase, maar is vandaag de dag een monstrum dat niet past bij een geëmanci

peerde bevolking. 

De welvaartseconomie leert nog meer, namelijk dat de uitkomst van vrije markt

handel weliswaar niet vanzelf rechtvaardig is, maar via bepaalde ingrepen wel 

rechtvaardiger te maken valt. Die ingrepen noemen economen lump sum-over

drachten, dat wil zeggen herverdeling die de prikkels om bepaalde keuzen te 

maken ongemoeid laat. Zulke overdrachten zijn in de praktijk erg moeilijk te 

realiseren. Inkomensoverdrachten via belastingheffing verstoren de markt aan

zienlijk. Wie belasting moet afdragen, wordt de prikkel ontnomen om geld te 

verdienen. Wie een overdracht krijgt die inkomensafhankelijk is, zal op dezelfde 

wijze ontmoedigd worden. Idealiter wordt belasting geheven op iemands talen

ten, en worden de baten herverdeeld op basis van gebreken van mensen. Wie 

meer van zijn arbeidsleven maakt, door hard te werken, wordt daardoor 

beloond. Wie zijn talenten laat liggen wordt daarvoor gestraft. Het zou de calvi

nisten binnen het CDA moeten aanspreken, maar het idee is overigens vooral 

van Jan Tinbergen. Het praktische probleem is dat talenten niet van het voor

hoofd van de mensen af te lezen zijn. Inkomensbelasting is daardoor een tweede 

keuze, waar in de praktijk wel mee te leven valt. Soms is een optimale heffing 

overigens wel mogelijk, bijvoorbeeld via veilen van schaarse goederen die binnen 

het publiek domein vallen, zoals telecomfrequenties. De baten daarvan blijven 

echter relatief beperkt. 

De herverdeling die het minst verstorende economisch effect heeft, is de negatie

ve inkomstenbelasting. Althans, zolang die belastingteruggave beperkt blijft. Het 

idee is dat wie niet werkt een bedrag van de fiscus ontvangt. Over iedere gulden 

die verdiend wordt, moet belasting betaald worden, maar dan tegen een tarief 

dat de stimulans om te verdienen in stand houdt. Dus een percentage dat ruim 

beneden de honderd ligt. Daarmee is het verschil met de huidige uitkeringen 

duidelijk: het belastingpercentage voor mensen met een uitkering is nu onge

veer honderd. 

De negatieve inkomstenbelasting heeft echter praktische bezwaren. Omdat ze 

voor alle burgers boven een bepaalde leeftijdsgrens (16 jaar?) zou gelden, gaat er 
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veel geld mee gemoeid, tenzij de belastingteruggave voor mensen die niet wer

ken gering blijft. Het sociaal minimum wordt dan aanzienlijk veel lager dan het 

huidige bijstandsniveau, en in dat geval is de armoedeproblematiek niet meer te 

overzien. Ik zie die negatieve inkomstenbelasting er dus niet van komen. Wel 

een reële mogelijkheid is een 'heffingskorting op verdiend inkomen', ofwel de 

Amerikaanse earned income tax credit. Ook deze zorgt voor een glijdende schaal, 

waardoor de zeer hoge marginale wig, die nu onderin bestaat, wordt verlaagd en 

uitgesmeerd over een wat langer traject. Deze heffingskorting op verdiend inko

men kan parallel aan de bestaande uitkeringssystematiek bestaan en de nieuwe 

vaste arbeidskorting vervangen. Ik kom er aan het einde van dit betoog kort op 

terug. 

Het CDA-voorstel 

Het CDA is met een eigen benadering gekomen om de armoedeval te bestrijden. 

De werkwijze wordt beschreven in het rapport Gericht en rechtvaardig - een christen

democratische oplossing voor de armoedeval. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat er 

een almachtige is, die kan bepalen hoeveel iemand van zijn inkomen kwijt hoort 

te zijn aan huur, zorg, kinderopvang en studie. De percentages zijn respectieve

lijk 15, 10, 6 en 10. Maar de almachtige weet nog meer, namelijk wat de werke

lijk aanvaardbare kosten zijn. Bij de woonlasten blijkt dat om f 764 per maand te 

gaan, gezinnen met kinderen krijgen een toeslag, en er liggen nog meer toesla

gen in het verschiet als de huizenmarkt krap mocht zijn. Ik weet niet hoe dat 

alles verder ingevuld moet worden, maar ik ben dan ook (helaas) niet almachtig. 

Hoe het ook zij, op basis van deze percentages en bedragen wordt een inkomens

afhankelijke heffingskorting berekend, die van de belastingaanslag mag worden 

afgetrokken. De heffingskorting wordt berekend door van de aanvaardbare kos

ten de normkosten afte trekken, die laatste lopen in guldens op met het inko

men, zodat er inderdaad een korting overblijft die kleiner wordt naarmate het 

inkomen stijgt. 

De pluspunten van het CDA-voorstel 

Het is naar mijn smaak een vooruitgang indien subsidies niet meer gekoppeld 

worden aan feitelijke uitgaven per individu, maar aan normbedragen. De norm

bedragen hebben als groot voordeel dat ze de 'consumentensoevereiniteit' weer 

in ere herstellen en meer richting de welvaartstheoretisch optimale herverde

ling neigen. Immers, een individu hoeft niet f 764 per maand aan huur uit te 

geven, maar mag ook goedkoper gaan wonen. Bij het huidige stelsel van huur

subsidie leidt dat tot straf: de subsidie gaat dan immers ook omlaag. Bij het CDA 

blijft de subsidie (beter gezegd: heffingskorting) gelijk, de consument is daarmee 
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weer de baas over eigen beurs. 

Ten tweede, en dit ligt in het verlengde van het eerste, is het stelsel rechtvaardi

ger doordat alle mensen met lage inkomens gelijk behandeld worden, onafhan

kelijk van hun gedrag. Het niet-gebruik van huursubsidie door mensen die er 

wel recht op hebben, maar wellicht geen zin hebben om formulieren in te vul

len, of de kennis daarvoor ontberen, is in één klap voorbij. Daarvoor hulde. En 

de administratieve rompslomp is aanzienlijk minder. 

Kritiekpunten op CDA-voorstel 

Allereerst vermag ik niet in te zien waarom de aanvaardbare huur f 764 per 

maand zou moeten bedragen, en waarom 15% van het inkomen als een recht

vaardige bestedingsquote gezien moet worden. De notitie maakt zelf ook al een 

slag om de arm, bijvoorbeeld door te overwegen lokale verschillen in huurni

veaus in de aanvaardbare prijs te verwerken, rekening te houden met kinderen, 

handicaps en Joost mag weten wat. Op dat moment is het einde zoek. Er wordt 

gepoogd iets te objectiveren, wat uiteindelijk een zuiver subjectieve zaak is, 

namelijk hoeveel waarde een individu aan een bepaald goed toekent. Het CDA 

duikt terug naar de Middeleeuwen, toen de scholastici ook al hun hersens bra

ken over het bepalen van de ware of rechtvaardige prijs van van alles en nog 

wat. 

Ik zie ook niet in waarom de inkomensafhankelijke subsidies wel voor wonen, 

zorg en kinderen beschikbaar komen, maar niet voor het dagelijks brood, schoei

sel en de kapper. Iemand die niet regelmatig naar dl' kapper gaat, verslonst en 

kan niet sociaal functioneren. De CDA-logica volgend pleit ik daarom voor een 

aanvullende kapperskorting. Een beetje kapper kost de burger zo'n 32 gulden 

per maand, voor dames ligt het minimaal aanvaardbare bedrag volgens de kap

persbond twee tientjes hoger. Rijke mensen geven meer uit aan hun kapper dan 

armen, één procent van het inkomen als norm voor haarverzorging lijkt me 

redelijk. De aanvaardbare kosten houden we op de genoemde bedragen. Ik zou 

de kapperskorting daarmee op deze wijze aan het CDA-plan willen toevoegen. Op 

soortgelijke wijze kan het dagelijks brood, schoenen, ondergoed, badzeep en de 

krant genormeerd worden. In het laatste geval mag uitgegaan worden van een 

jaarabonnement op Trouw. 

Een kernvraag is of de voorstellen de armoedeval ook werkelijk helpen slechten. 

Dat is niet evident. Dat hangt volledig afvan de bedragen die 'aanvaardbaar' 

geacht worden en de normpercentages. Door daarmee te spelen kan het traject, 

waarop verschillende regelingen een inkomensafhankelijk effect op de belasting-
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aanslag uitoefenen, volledig worden bepaald. Maar dat kan ook in de huidige 

regelingen: wie dat zou willen, kan de uitfasering van de huursubsidie oprek

ken, zodat het verlies aan huursubsidie door inkomensgroei minder hard gaat. 

Dat kost echter geld, en maakt de armoedeval weliswaar minder ruw, maar 

zorgt voor een marginale wig die in een langer traject hoog blijft. Overigens lijkt 

dit bij het CDA-voorstel inderdaad het geval te zijn: de inkomensgrens waarbij 

mensen nog een heffingskorting voor woonlasten kunnen indienen, ligt hoger 

dan de huursubsidiegrens. Verder geldt dat nu niet alle lage inkomens lmursub

sidie ontvangen, terwijl het CDA-voorstel automatisch op alle relevante inko

mens van toepassing is. Overigens zie ik dat als een belangrijk pluspunt. 

Een laatste kanttekening betreft het maatschappelijk perspectief. De nieuwe 

belastingwetgeving sluit aan op de weg naar een geïndividualiseerd stelsel. Het 

CDA kiest juist voor het gezinsinkomen als basis. Dit onderwerp is, meer dan de 

hierboven genoemde zaken, een kwestie van politieke voorkeuren, waarbij ik mij 

maar op de vlakte zal houden. 

Besluit 

De beste remedie tegen de armoedeval is het (stapsgewijs) afschaffen van de 

huursubsidie en andere inkomensat11ankelijke subsidies, en dit compenseren in 

het niveau van uitkeringen alsmede het invoeren van een inkomensafl1<ll1kelijke 

arbeidsaftrek (de eerder genoemde earned inco111c tax credit). Het laatste insu-u

ment is second best - immers, er blijft een traject met een hoge belastingwig 

bestaan. Maar ten opzichte van de huidige situatie is de winst aanzienlijk. 

Het CDA-voorstel is weliswaar nogal scholastisch geïnspireerd, met aanvaardbare 

uitgaven en normkostenquota waar Thomas van Aquino slechts van kon dro

men, maar als je het op de welvaartseconomische merites bekijkt nog niet eens 

zo gek. De consument wordt weer baas in eigen beurs. Daarbij laat ik de prakti

sche invulling van de bedragen en quota even voor wat het is, en zie ik af van de 

politieke keuze om het gezinsinkomen als uitgangspunt te nemen. Een beden

king heb ik bij het verzet van het CDA tegen een arbeidskorting - ik denk dat 

deze impliciete ontkoppeling onmisbaar is om de armoedeval werkelijk te 

bestrijden. De arbeidskorting dient naar mijn smaak wel inkomensafl1ankelijk 

gemaakt te worden. 

Om een effectieve heffingskorting op verdiend inkomen te kunnen invoeren is 

echter budgettaire ruimte nodig. Afschaffen van de huursubsidie levert enige 

ruimte, maar lang niet voldoende (omdat veel van de mensen die de heffingskor

ting zullen krijgen, nu geen huursubsidie ontvangen). Verhogen van andere 
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belastingen is ook niet de meest voor de hand liggende remedie: de wig wordt 

dan immers slechts groter, waarmee ook de armoedeval wordt versterkt. Er is 

maar één echte oplossing om de armoedeval te kunnen bestrijden, namelijk een 

zeer zuinige overheid. In dat licht bezien, is het begrotingsbeleid nog steeds niet 

voldoende stringent. De huidige tendens in Den Haag om op basis van de floris

sante economische groei de budgettaire discipline te laten verslappen is dan ook 

buitengewoon betreurenswaardig. Het suggereert dat de armoedeval nog niet 

het gevoel van urgentie ten deel valt, die hij verdient. 

Prof dr. H.A. Keuzenkamp is algemeen directeur van de Stichting voor Economisch 

Onderzoek en hoogleraar Toegepaste Economie aan de Universiteit van Amsterdam. 

Noten 

1. In de hier besproken notitie van Jaap de Hoop Scheffer, Ank Bijleveld· 

Schouten en Jan Peter Balkenende, Gericht en rechtvaardig - een christen· 

democratische oplussing voor de armoedeval (Den Haag, september 2000) 

wordt het begrip 'armoedeval' opgerekt tot 'hoge marginale wig'. Dat 

laatste probleem doet zich ook voor buiten de sfeer waar nog van armoe

de gesproken kan worden, zoals bijvoorbeeld rond de ziekenfondsgrens. 

Voor de goede orde beperk ik mij in deze bijdrage tot de armoedeval in 

enge zin. 

2. Zie bijvoorbeeld MA Allers en J. den Heeten (2000), Armoedeval: is (mt· 

snappen onmogelijk?, COELO. Groningen, en D. de Graaf, E. Mot en J. 
Muskens (2000), Rondkomen in J.eiden 2, SEO, Amsterdam. 

3. Er zijn ook critici, die het belang van de armoedeval als rem op het aan

vaarden van werk relativeren. Zie bijvoorbeeld Rudie Neve, Gebruik van 

inkomensafhankelijke regelingen en uitstroum uit de bijstand: analyses van regis· 

tratiegegevens van de gemeente Den Haag (Gemeente Den Haag, september 

2000). 

4. In de oude systematiek van het arbeidskostenforfait is dat overigens nog 

meer het geval: daar vindt de aftrek plaats tegen het progressieve tarief. 

5. Aldus een schrijven van minister Willem Vermeend aan Jaap de Hoop 

Scheffer (volgens Het Parool, 25 november 2000, blz. 19). Hoe ik de CDA

plannen overigens lees, lijkt mij de rekensom van Vermeend die de krant 

rapporteert op zijn minst niet geheel correct te zijn. Hier wreekt zich dat 

de plannen tamelijk beroerd zijn gelormuleerd. 
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