
De ongelijke inkomensverdeling hoort weer op de politieke agenda 

te staan. De discussie over ongelijke inkomensverdeling mag echter 

niet beperkt worden tot armoede en een bodemvoorziening van 

overheidswege. Voor een duurzame en rechtvaardige inkomensver

deling is de werkloosheid van een kwart van de beroepsbevolking 

namelijk onhoudbaar. Werkloosheidsbestrijding is het beste inko

mensverdelingsbeleid. Het maximaal reduceren van de wig op het 

niveau rond het wettelijk minimumloon kan veel werk creeren. 

Het i<; dit voorjaar tweecntwintig jaar 

gekden dat mini<;tcr Boer-;ma zijn 

Interim-nota lnkomen<;helcid hct Iicht 

het onderwerp 1 en ook het mini<;terie 

van Sociak Zaken en Werkgckgenhcid 

liet zich nict onbetuigd 1 /'vlet het aan

zwengclcn van de arnloe

dediscu<;<;ic onder Ieiding 

van de hisschop van Breda 

is hct thema weer hele

maal terug op de rolitieke 

agenda 

deed z1en. Len maand 

daarna verdedigde Bert de 

Vric<, zijn rrocfschritt aan 

de VriJe llnivcr<;iteit en 

ook dit gc-;chrift ging over 

de inkomenwerdeling.l 

De maahcharrelijkc di-,

cu<;<;ie over de inkomen<,

vcrdelll1g, die hicror 

volgde. wa<, inten-,id. In 

de JZ\rcn tachtig were! dui

dclijk dat de incendruk

king van de ondcrkant van Drs C: de lo11ij 

De vraag i-, ol de di<;cu<;<,ie 

hetzelfde uitgang-;runt zal 

hehhen al-; in de jaren ze

vcntig. De Interim-nota 

lnkomemhelcid wa' ge

oricnteerd op het werk 

van Tinhergen. AI, we nu 

hct loongchouw de wcrkloo<;hcid stcrk 

hevorderde. I )c laat<;te JJrcn komt de 

di,cu<;<;~e over de verdeling echtcr weer 

lcrug. !)c Vcrcniging voor de Staat

hui,houdkunde nam de lnkomcnwer

dcling nJ n1ccr dJn twintig !ZlZlr weer Zil..., 

ondcnvcrp voor hz1<1r it~arvcrgJdcring,::: 

er ver,chcen weer een proct,chritr over 

< llV ""~ 

ccn nicuwc noto zoudcn <..,chrijvcn over 

het inkomemhelc1d. zou dan weer wor

den tcruggcgrcpcn op Tinhcrgcn~ Wat 

i<; de positie van de christen-dcmocrotic 

111 d1t debar~ Aon die vraag zou ik allcr

eer<;t enige aandacht willcn <;chenken 

!)otlrna wordt kort 1ngcgaan op cnkck 
vraag<;tukken die voor de verdeling 
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steeds belangrijker zullcn worden, zoals 

de ufweging tus<;cn participatie en so

cialc zekerheid en de afweging tussen 

het verrichten van betaalde en onhe

taalde arbeid. 

Tin bergen 
Tinbergen gaat uit van de tundamentelc 

gelijkheid van mensen, ook wei gelijk

waardigheid genoemd. Aile memen zijn 

gelijk, hehalvc wanneer dom meting 

kan worden vastgesteld dat zij rlllgeliJk 

zip1. len rechtvaardige verdeling wordt 

volgens hem bereikt a is "hct welzi)n van 

aile in de beschouwck grocr aanwezige 

rersonen eenzeltde hoogte heclt."' Hct 

welzijn is volgens hem de hevrediging 

of hct geluk, voorzover hcraald door 

de maat-,chapreliJke toestand waarin ie

der vcrkeert. Tinhcrgen neemt hierhij 

nadrukkelijk afstand van de lihcralc in

tcrrretatie van rechtvaardigheid, waarin 

de afzonderli)ke bijdrage van ieder indi

vidu aan het totaal centraal staat zondcr 

dat een ondcrlinge vergeli)king van bur

gers aan de orde komt. 

Een moeilijkheid is uiteraard de mect

haarheid van zo'n rechtvaardige vcrde

lll1g. Tinbergen lcgde zich er evenwel 

niet bij necr dit vom eer1 onmogelijke 

opgavc tc houden. l\1ct nan1e vanwcge 

het duurzaam nivcllerendc elfect sprak 

Tinbergen zich zecr sterk uit voor een 

onderwijspolitiek, die voortgezette or

leiding voor cen ieder mogelijk zou 

maken. l'er<,oonlijkc aankg is te be

<,chouwen als een gave Cod-. en of de 

eigendom daarvan volstrekt aan het in

dividu tnckon1t i<; nng maar de vraag. 

Vanuit ckzc gedachtegang kwam 

Tinbcrgcn tot een pleidooi om een be

lasting te hcflcn up men-.eliJke be

kwaamheid. Deze zou kunnen worden 

gemeten door psychotechnischc res

ten.<' Het aardige van dit voor-.tel is dat 

hct geen hefling i'> or de aanwending 

en hct re-,ultaat van iets dat men bezit, 

maar op her bezit zeit. lr wordt van uit 

gegaan dat n1ct de aan\vczigc talentcn 

wordt gewoekcrd. Laat men dit na dan 

i-. dat voor de fiscu<, gecn reden tot cen 

aftrekrost. Ook ecn hoge <,ucce'>Siebe

Ja.,ting rast in dezc opvatting In de 

nwderne discu'>Sie komt Sen redell)k 

dicht in de huurt van Tinhergen; 8ij de 

heoordcling van ongell)kheid gaat het 

hen1 nict in de ccr~.,te plaah over ongc

lijkherd van het bezit van inkomen ol 

gocdcn:n, maar om gclijkc hckv.raanlhc

den. Nict het hcrcikte resultaat, maar 

de gelijkheid in vri)hcid en mogelijk

herd is doorslaggevcnd. In zo'n benade

ring worden biJV<)()rbeeld gehandicap

tcn vollcdig gecomren<,eerd voor hun 

achtcrstand. 

Rawls 
In de discussie over ongelijkheid sreelt 

tegenwoordig hct werk van John Raw!, 

een hooldrol.' Hi1 ncemt zip1 uitgang'>

punt in de theorie van het <,ocialc con

tract. Een contract gedt het voordeel 

dat mensen niet mooicr hehocven te 

worden voorge<,teld dan ze in wcrkc

liJkheid ziJn Wederzwhe desrnteresse 

is voldoende om toch te komen tot <,a

mcnwerking, omdat het wederzijds 

voordeel opkvert De vri)hcidsrechtcn 

-.;taan voorop en ul;., die zijn gcgJrZtrl

deerd komcn de toelaathare sociaal

economische vcrschillcn aan de ordc 

Om dcze toelaathaarheid tc toet<,en 

hanteert Rawls <:en rnaxinrirr-regel. HiJ 

stelt zich dc vraag hoc icmand de maat

schappij zou inrichten, wannt:cr z1jn 

vijand hem ziJn plaat<, zmr mogen wij

zen. Het ligt voor de hand alternatie

ven te rangschikken op hun -,lccht'>le 

uitkomst en daarvan dan maar de hcste 

te kiezen, hct nraxiJIIJIIIJ rnirror1111r. In de 

praktijk betekcnt d1t een keuze voor 

gcliJke kansen en hct aanvaarden van 

UlV 1, '!7 



grot ere ( inkomen'> lver<,chillcn ;:d<, de 

mimt hecleelden cr maar nict -,lcchtcr 

van worden. [en mini-,te\,el, dat ee11 

-.,ouaal 1111nin1un1 voor 1cdcrccn garan

decrt i' voldoendc. !let overige inko

men kan worden va'>tge<,teld volgcn'> de 

rcgel'> van het prij'>llll:chani'>me, voor

zover dat redel!lk ellicicnt 1s en vnJ van 

monopolie'>" Over de hoogte van hct 

sociaal minimum zegt Raw\<, dat het 

correct<: hedrag is hcreikt wannee1· vcr

dcre vcrhoging de verdere economi

sche ontw1kkeling, hijvoorheeld via een 

grotcr tinanucring..,tckort ot hogcre 

collcctieve la<,ten zodanig <,chaadt dat 

ulteinde\11k het "'ualc minimum moet 

worden vcrlaagd Dit lt~kt op de rand

voorwaarde die in onze koppeling'>wct 

1<.., opgcnon1cn 

Beoordeling 
Het liJkt cr vccl op dat het nco liherak 

gcdachtcgang van Row!.., de n1odcrnc 

comell'>US heelt opgelcvcrd De wat 

mccr hooggc'-itcn1dc verhalen Vtln 

Tinhergen en Sen worden vcrlaten voor 

ccn pragmati-,ch 1-cali'>111e. Lr i'> ee11 ge

meen,chappeli jke verant woordcl i 1kheid 

voor ccn hodctnvoorzicning en datu-ho

ven 1'> het vriJ De di'>CU'>'ie concen

trecrt zich op het koopkrachtplaatje 

voor de minima en op de armoede 

Vanu1t chri'>ten-demouati'>ch per<,pec

tiel lt~kt zo'11 opvatt1ng dun. hvan Ull

gaandc dJt nJd1·uk moet worden gelcgd 

op de lllO<Jt<..,chappii Zll-. LTll gcnlccn

o..,chap waann hurgcr..., hun vcrantwoor

delitkheid voor zichze\1 en hun naa<,lell 

kenne11, i' het hcpcrken van de ge

nleen'>chappcl ijke vcrJntwormlcl i 1khcid 

tot ccn hodcn1voorzicning ot ccn llll

lmtel'>cl onvoldoencle lk mJJk vier oh

<,ervJtie'> om dJt duidelijk tc mJken 

In de ccrl.,lc plaJl<., de vraag WJJronl de 

n1iddcnkla"c hcre1d zou zijn 111 "'lida-

< I l\ r, 'J7 

riteit mee te betalen al-, daartegcnover 

voor hen weinig :-,taat. Eind vorig _jaar 

legde een man uit Zandvoort ziJn hclc 

hnancicle hebhen en houden voor aan 

de Kamercommi<,sic van Socialc Zaken 

en Werkgelcgenheid. De man i'> kmt

winner en hedt cen vrouw en vter 

dochters, allen ttencr<, /:ijn hruto-inko

men i'> f 57 000 per 1aar en hi) valt 

daarn1ee huitcn aile tegemoctkomingen 

van ovcrheid-,wege. ~ll helu~ting en 

zickentond-, 1' ziJn inkomen f 'l6 000 

De huur i'> f 10 000, het 'choolgeld 

f 7 000, ga<,/water/clcktra kmt f -UJOO, 

de variahelc ko,ten van cen auto zijn 

f 4.000 en vcrzekeringen en aamlagen 

f 2 000 Fr hlijh over f 'J 000 om tc 

cten, tc klcden en <,ociaal tc verkeren. 

lht i'> f 7511 per maand voor een gezin 

van ze'> per-,o11en. lc kunt de vraag <,tel

len ol <,ommigen op het <,ocialc mini

mum nict hetcr al zijn. De man 1<, ten 

e1nde ruad en vraagt zich at waar de eu

lorie van dit moment op heru<,t. 

Fe-n tweede \vaanleflllflg: de topnla

nager<, in on<, land zien kan' zich een 

inkomcn toe te eigenen van gemiddeld 

f I ,5 mi\joc11 per jaar 

Ten derck llit hct Centraal Fcono

mi-,ch 1'\an l'l97 hll)kt dat de koop

kracht van de modale werknemer ct dit 

en volgend jaar ecn kwort procent op 

vooru1tgaat 1\laar de paniculicre con

'>lllllptie necmt met mecr dan l\\'l'C pro

cent toe. \)c koopkrachtplaat(e'> zeggen 

n1ct zovecl. Eigen\ijk aileen water vcr

andert door w1jzigingen 111 he\a..,tingcn 

en premte'> en door contractlooll'>tij

ging 1\\Jar het krijgen van ccn kind, 

het trouwcn, hct krqgcn van ccn hoan 

ol het kopc11 van een hui<,, '>tuk voor 

<,tuk zakcn die vee\ grotcre vcranclcrin

gcn in de koopkracht tcwccg hrcngcn 

dan de loonstl)gtng ot de hcia'>tingen, 
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blijven buiten be,chouwing. Het ver

<,chil lli'>'>Cil de koopkrachtstijging van 

de modale werknemer en de panicu

liere con-,umplit.' zit voorJI in de stij

glng von hct acultal n1cn...,cn n1ct cen 

baJn. mecr dan honderdduizend per 

jaar, en 111 de vermogenswinsten die 

zi111 hehaald door huizen- en aandelcn

bezittel",. De extra con<,umptiegroei is 

onevenwichtig verdeeld, want regen

over de bJnengroei van 460.000 in de 

periode 19'J5-l'l9H staJt een afnJme 

VJn de mensen met cen werkloodleid'>

uitkcring van slcchts 5-UlOO De 

nicuwc werkgclegcnhcid gaat dus 

vooral llJJr nieuwkomcr<, op de mJrkt. 

Tenslotte nog een opmcrk111g over de 

reiJtic tu<;<,en inkomenwndeling en 

cu>rlonli'-.chc groci. LZlng i-, gcdacht dat 

ccn vcrgroting vtln de primairc inko

mellsver'>chillen geli1k zou stJan aan 

mecr dynilmiek op de Jrbeid'>markt en 

daJ.rn1cc aan hct wcgwcrkcn van de 

wnkloosheid. lnmiddels is duidelijk clat 

hijvoorhecld van het veriJgen VJil het 

wctteli1k minimumloon nog nJuweli)i.;.s 

eltect op de wnklomheid zed 

Het verlagen van 

het wettelijk 

minimumloon heeft 

uitguun. 111 Venier i~ ecn van 

de nieuwe inz1chten vcrkre

gcn met hchulp van de endo

gent.' groeitheorie dat in de

mocrJti-,che Ianden een 

vcrgroting van de vcr..,chdlcn 

in primaire inkomens skcht 

is voor de economischc 

groci II De redenering hicr

achter i'> echtcr wei dat naar

matc de ve1·deling gell)kmati

gcr i..., cr n1inder aandrang zal 

hcstaan in de <,ecundairc 

<,tccr te gJJn herverdclcn 

Hdlingen die hicnnee ge-

nauwelijks effect op 

de werkloosheid 

tenzij het sociale 

minimum mee 

omlaag beweegt. 

Oat is echter sociaal 

onaanvaardbaar. 
paard gtttJn vcr<.;toren de cco

nomische ontwikkeling. VandJar de 11J

dl·uk die in cleze redenering wordt 

gelcgd op een goed nndcrwijsheleid, 

dat in1n1cr-.; voorwJ.arde i~ vonr ccn ge

liJknliltiger primaire inkomensverde

ling. 

Wat uit het voorgilJnde duidel11k wordt 

is dat hct hepcrken vJn het hclcid tot 

cen hodemvoorziening en een mini

nlurnloon tc wc-inig uitdaagt tot ccn 

verantwoordelijke maat<,chJppij Het 

onthreekt Jan aile kantcn aan vol

doende drJJgvlak. Hct viJ cen ovcrge

dragcn inkomen tinancicrcn Viln een 

kwart vJn de hcrocpdwvolking is '>truc

tureel onevenwichtig. 1c De nwdillc 

kostwinncr voelt zich gepakt, de miiJo

nair gaat or jacht naar hct volgcndc 

miiJoen, de nieuwc hJncn gaan de 

wcrklozen Jiln hun ncus voorhij en de 

inkomensverdcling wordt <,chcver. 1' 

Het aantal me11scn dat een inkomen via 

de puhl1ckc <..,ector kri_1gt ovcrgcdragcn 

i'> gcwoon vt.'el te grout. I )aarop moet 

de cconon1ic <..,tructurcc! \Vorden oangc

pi!sl. Het draagvlak moet worden vcr

groot en dat gaat aileen al'> de wcl·k

loosheid 111 de hrede zin vJn het woord 

wordt Jangepakt. DJilr zit de kern vJn 

de ongelijkheid en wcrklorhheid-,he

strljding IS het he'>te inkomenwerde

ling'>helcid 

Participatie 
De hestniding van de wnklomhe1d 

concentreert zich aan Will wei worcit 

genoemd de ondcrkant van de arheids

mJrkt. We hebhen a! gezien dJt het 

vedagen van het wettelijk minimum

loon nauweli1ks clkct heclt op de 

wnklo<hhcid, tenzij het sociillc 1111nl

ll1Ufll n1cc on1laag hcwccgt. 11 l)ar j.., 

echtcr souJJI onJJnvJardhJJr. Fen dee I 

van Jc oplo~-,ing llloct \vordcn gczocht 

in hct verlagen van de loonko<,ten op 

het minimumniveau, zomkr dat dit ge

paard gaat n1ct ccn aatlta-,ttng vJn hct 

netto-inkomen. Hct helcid zal echter 



hredcr moeten zijn !\let name via het 

onderwiJs en niet in de laatste plaats 

het heroep">ndcrwijs zal een inhaal•;\ag 

moetcn worden gcpleegd. Voor de ar

heidsmarkt moet het model van de 

trekkendc schoorsteen worden gehan

tecrd. Dat voorkomt neerwaarhe vcr

dringing en -;chept Iucht aan de onder

kant van de arheid-;markt. De laag'>tC 

C:AO-,chalen moetcn weer heginnen 

op het ntveau van het wetteltjk mini

mumloon e11 eenvoudig wcrk moct 

weer worden gewaardcerd, zoals ook 

onlangs door de WetenschappeliJke 

Raad voor het Rcgering,\xlcid i-; be

plcit. I' 

Ten aanzien van de loonko<;tcn op het 

minimumnivcau is een helcid dcnkhaar, 

waarhit via atdrachhkorting, loonkm

tensuh,idte en dispensatie minimum

loonniveau'> wot·den hereikt waar het 

ncttoloon in de huurt komt van de 

hruto loonko<;ten en dtt op uurhasi<; 

omgerekcnd niet zoveel vcr<;chilt van 

hetgeen men hcreid i'> te hetale11 voor 

de werbtn Als dat zo is dan mag wor

den verwacht dat het aantal (wittc! 

ha11en met name in de petsoonlitke 

die11<;tverlcning clrasti,ch zal worden 

Ultgehrcid In de thui'>zorg kan particu

licre hulp 111 <;ommige gevallcn een suh

<;tituut worden voor collcc.tiel gctinan

cicrde hulp Lr zouden intermediairs, 

makelaar'> kunnen ont<;taan d1e hemid

dclcn tu<;<;en vraag en aanhod en ook 

zell als werkgevers ku11nen optreclen. 

Het zou kunnen lciden tot een pact te

gen de wcrklomheid, zoals onlangs 

door de voorzittcr van VNO/NCW is 

voorge<;teld. 11 • Het zou weer kunnen lei

den tot tl)delt)ke uitkcnngen, zoal-; oor

<;pronkelt)k ook de hcdoeling wa<; van 

de vnzekcring tegcn werklomhcid. Het 

zou nweten lciden tot een doorhrcking 

van de rat ... tc1ling tll'-.'-,(_'11 gcn1ccntcn, Jf

heidwoorzicnlng en hcdrl]twercnigin-

gen Uitgangspunl daarhij i-; dat nadruk 

wordt gelegd op de uitkering als cen 

springplank naar de arhcidsmarkt in 

plaats van cen vcroordclmg tot de 

hangmat. llij ge-,preidc vcrantwoorde

lijkheid client de vcrantwoordclitkheid 

voor de op\m,ing van de werkloosheid 

dichter hij de wcrkgevcr'> en werkne

mcrs te worden gclegd, maar dan zon

der goedkope atwenteling<;mogelijk

heid op de overhcid. 

Geen toeslagenmaatschappij 
\)it I'> ccn principieel andere henadc

ring dan de voorstcllcn die uitgaan van 

de ontkoppcling van productiviteit en 

inkomen. 17 l:lij dcze ontkoppeling 

wordt wcrkcn hencden het wcttelijk 

minimumloon toege<,laan. De heloning 

kan zodoendc worden aangcpa<;t aan de 

( lagc) productivitcit van uitkcring-,gc

rcchtigdcn, die moctcn worden vcr

plicht tot hetaalde arhcid op '>lrallc van 

verlics van de uitkcring. Het hchhcn 

van hctaald werk wordt zeit-, voor

waarde voor het ver-,trckken van ccn 

aanvullcnde uitkering_ Een uitkering die 

al-; aanvulling, als toe-,\ag op her ver

dicndc inkon1cn nodig i.., onl ccn aan

vaardhaar inkomemnivcau te kunncn 

herciken 

Hct princ1picle hczwaar regen deze re

dencring is dat hicrmee de ha'>i'> van 

onze <,ocialc zekerhcid wordt aangeta-;t. 

Die ha-,i' i-, dat in geval van wcrklom

!lCid een loonvervangencle uitkering is 

vcrzekerd in de vorm van ccn verze

kerd recht. Daarvan uitgaande kan na

tuurlijk aile' op allcs worden gezet om 

dcze u1tkcring zo kort mogelijk te Iaten 

durcn, maar hct i-, niet toege'>taan de 

uitkering athankelitk te Iaten zijn van 

hct hehhen van werk hoc laag ook he

taald. Fen hezwaar i-, ook dat cr in hct 

gchccl gccn 1ninJn1umhcloning n1ccT i~ 

voorzien. Ook cen heilJe voor cen kar-
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weitjc vol'>tJat .. f..1cn j-, vcrplicht elk 

wcrk regen elke heloning tc J<Jnv<J<Jr

dcn. Vcrder z<Jl dit hclcid stuitcn op 

grotc uitvoenngsnweiliJkhnkn De 

lllotivatic van de wcrklozc 0111 te gaan 

wcrken worclt stcrk neg<Jticf hc.fnvloed. 

lmmcrs de Ill<Jrginalc ophrcng'>l van 

clkc extra inspanning i;.; nul en gaat ten 

kmte van de <J<Jnvullcnde uitkering 

Dw<Jng tot arhcid moct dan nict uitgc

sloten worden gcacht. Bovendicn no

digt ccn dc,·geliJk rcgeling zowcl de 

wcrkgcvcr als de werknemer uit tot on

elgenlijk gcbn11k 11et is dJarom toe tc 

juichen clat de l'artiJraad v<Jn hct CDA 

dngelijke gcd<Jchtcn uit hct rapport 

'Nicu\vc wegcn, va'-Jtc waordcn' vorig 

jaar hcclt atgcwczcn. Via hct wcg<.,nij

dcn vJn de wig tusscn hrutoloonkosten 

en nettoloon op minimumniveJu k<Jn 

de hand tu"cn minimumloonkostcn en 

productivitcit geh<Jndhaald hl1jvcn. ziJ 

hct op een vccl l<Jger nivc<Ju en wo1·dt 

hct nctto-n1Jninlun1loon nict aangctaq 

De dfcuen op wcrkgelcgenheid en 

werkloosheid zullcn '>uhstantleel zip1, 

waardoor de wcrkloosheidsuitkcring 

weer echt tijdcl1jk zou kunncn zipl." 

Wijffels gooit het 

kind met het 

Dezeltde bezwaren gclden 

de vomqclkn vJn Wijlkls 1'' 

Voor hem is duideliJk cbt her 

huidigc stelsel vJn <,ociak ze

kerheid en arhc1d de werk-
badwater weg. 

looshcid n1et op bn lossen 

Het b],jlt dwcikn met de kraJn open. 

D<Jarom moct de liscJlc laulii'ring v<Jn 

de pcn'>ioenhcspJring op de hcll1ng, is 

de hcpcrk1ng Viln opcnlngstiJckn ou

derweh, k<Jn het centr<J<Ji overkg tu"e11 

ovcrhcid, wcrkgcvcr<.., en wcrkncmcr~ 

worden algcsch<Jit, wordt de rol Viln 

wcrkgcvcr~o,organi-,atic'-. en vt~kbondcn 

advi,crend en ondnsteunend, lllilJr 

mogcn ze wei de sohdaritell in onzc '>il

nH:nlcving organi~cJ-cn, wordt in over-

\vcging gcgevcn hct \\'Cttclijk nlini

mumloon, de koppeling, hct ontsl<Jg

rccht en hct Jlgemcen vcrh111dend vcr

ki<JITn van CAO\ Ji tc '>ChJifen, i'> mccr 

inkomcn in hct hcden ten ko'>lc van in

komcmzekcrheid in de tockom'>l gun

-,rig, zullcn lagcrc uitkcringcn n1cn~cn 

prikkclcn, zou uitcindclijk cen h<Jsi'>in

komcn ingevocrd kunncn worden d<Jt 

in principc niet voldoendc zal zqn om 

Viln roncltc komcn en i'> ecn u1tkcring 

nooit i nkomenwcrv<Jngcnd, nlJJr 

hoog")tcns en indicn IHH.l1g ccn aJnvul

ilng op zell verworvcn inkomen. 

De 1n<,l1tutionele economic, die vooi"<Ji 

d<Jnk zij de chri'>lcn-dcmocratic de <Ji

gclopcn ccuw crvoor hcctt gczorgd dat 

de burgers op cfhcicntc en ctkcticvc 

wijzc uit de killc wind v<Jn ecn bpita

listi'>chc economic worden gchoudcn, 

V.-'ordt op dczc man1cr voor ccn groot 

decl opgeruimd Nu helwcven ook vol

gcn") n1ii in..,titutcn rcgclmJtig rcnovatic 

en <JilnpJsslng hiJ de liJd, m<J<Jr ik hen 

h<Jng dat Wiillc], hct kind met hct bJd-

\VJlcr wcggoolt. 

Belastingen 
Het i'> h1cr nict de pi<Jat<, om d1epg<J<Jnd 

in tc gaJn op ccn hcrzicning vJn hct 

hclastlllg'>tclsel ,\lJJr duidcl11k "' wei 

dJt ook v1a dit kanaal kiln worden mcc

gcv .. 'crkt oan ccn ..,y~tccm dar hcvordcr

lijk is voor het zo sncl mogclijk weer 

in,chakclcn van wcrklozen Cncl'>scn 

WIJSt crop dat 111 het hu1dige '>)''>lccm 

pcrver<,c pr1kkcls Llllg<Jan op hurgcr

sch<Jp en verantwoordcliJkhcidshc,el ~,. 

H11 sprcckt over de cro<,ie v0n hrll·gcr

'>LhJp en J<Jngclccrde hulpclooshc1d. 

7onder hct nu op voorhandmet al zi1n 

concrete voor'>tcllcn ecns tc hocven 

ZIJn zou hct vcrlr!'>scnd kr111ncn wcrl,cn 

wonnccr hct hc]aqing<.,y~tccm ccnvou

digcr van opzct zou zijn, <.,OJll!lllgc <.,uh

sidie'> en <Jhl-ckpo'>ten zoudcn kunncn 

( I l\ r, 'J7 



worden uitgeruild tegen lagere tarieven 

I halanwcrkortingl. belastingarhitrage 

worclt voorkomen en de hela<,ling even

wichtig vcrdeeld over arheid, vermogen 

en comumptie. 1-!ct Plan-Van EJ-,wijk, 

waarhi1 een wcrknemer wordt opgevat 

als cen potcnticle uitkcringsgerechtigde 

en waarin daaron1 de wcrkgcvcr, die dit 

recht niet activeert, wordt heloond, zou 

daarin kunnen pa.,-,en 21 

Las ten 
Steed-, duidelijkcr wcn·dt dat lage inko

nlcn-, zccr gcvoclig zijn voor ccn hc

pcrkt aantal la-,tcn<,oortcn. Dric catego

riecn -,pringen eruiL de ko-,tcn van 

k i nderen, woon lasten en ziekteko-,ten_ 

De vcrdeling van deze lastcn over huJs

houdingcn i-, zccr ongelijk. Vandaar dat 

extra, gcncrickc vcrhogingcn van \age 

inkomem wein1g cllcctlcl zip1 Betcr i-, 

hct de kmten van kinderen. van de wo

n!Tlg en hij ziekte aan een maximum te 

hinden. Voor het hehhen van kmderen 

kan worden gedacht aan kindcrhijslag 

en ...,pcualc tcgcn1octkon1ingcn voor ou

der' met een laag 1nkomen. Voor de 

woonJa,ten he'>laat reed-, een individu

ek huursuh-,idie. Wannecr de woonla'>

tcn een hepaald percentage van het in

konlcn tc hoven gJJll, gcdacht kan 

worden aan 15 procent, zou het meer

derc v1a een <,upplctie op het inkomen 

ten Ja,te van de algemene midclelcn 

kunnen worden gehracht. Voor de ziek

tcko...,tcn kJn Jtlll ccn vcrgclijkharc "'Y"
tematiek worden gedacht Daar zit de 

prohlcmatiek niet zozeer in de onvcr

zckerhare n.,u,.,, die zijn onder

gehracht in de AWBZ, maar in het 

deel van de kmten dat " vcrzekerd via 

het ziekenlonck \-let z1ekenlonds ver

c\celt ongelijk doordat hct niet 1s aan

gepa<,t op het veJv.hiJmCI tweevcrdic

ncr en door ccn ovcrgJ.ng...,prohlcnltltlck 

rondon1 de 1l1JX!I1lllllli nkonlCI1<..,!2fCI1S 

c I J\. '' "~ 

Niet betaald werkcnde cchtgenoten 

zijn gratis meeverzekerd en echtgcno

ten die ecn klein baantJe hcbben zijn 

biJna gratis verzckerd, onafhankelijk 

van hct partnerinkomcn. Bij de over

gang van het ziekenlonds naar de parti

culiere verzekering gaat men er sums 

duizcnden gulden<, op vooruit. Dat pleit 

crvoor de premie voor een grotcr deel 

nominaal te Iaten zijn, de gratis mee

verzckeri ng op te he Hen en de i nko

nlcn..,grcn.., daar te \cggen \vaar de zic

kenfondspremic geliJk wordt aan de 

particuliere premie. De -,olidaritcit vergt 

dan cen maximum aan ziektckc>'>ten ge

rclateerd aan hct individuele mkomen 

van hijvoorbecld H procent. Deze grens 

zou ook voo1· mcn-,en huiten het zie

kenfonds, maar met ecn inkomen onder 

de claar gehanteerde grem, kunnen gel

den. Het mecrdcre zou ook hier voor 

suh,idic in aanmerking komen. 

Betaald en onbetaald 
!:en tweede thema dat in de di,cussie 

over de inkomenwerdeling mecr cen

traal zal moeten <,taan is de verdeling 

tuS<,en hetaaldc en onhetaalde arheid. 

De economie i'> vaak verwcten clat zij 

zich hcperkt tot de geldeconomie. 

I )aar zit wei war 111, omdat economen 

graag willen meten en hun modellcn op 

statistieken draaicn. ,\\ocilijk meethare 

zaken, ongeprijqk <>chaar'>le, hliJven 

daarom vaak huiten heelc\. De welvaart 

wordt gcn1ctcn in gcproduu:crdc goc

dcrcn en d1emten. voorzover die wor

den vcrhandeld tcgen geld t\liheu

ko'lcn en onhetaalde arheid bliJven dan 

buiten hceld Het olhciclc heeld van 

orlZc welvaart, zoal-, dar uit de stati<,tJe

kcn opr!J'>l, gedt clus ccn verminkt 

heeld. Vanclaar de pogingen om ecn 

grocn natJonaalJnkomen te herekcnen, 

\vaarJJil door Roclic Hucting jarcnbng 

" gewcrkt op het Ccntraal Bureau van 
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de Stati'ittck"" en vandaar de pogingcn 

van Hruyn-Hundt'' de onhctaalde ar

heid in on<, nationalc inkomen te incor-

porcrcn. 

In on' land wordt mccr onhctaalde ar

hcid vcrricht dan hetaaldc arheid 

AthankcliJk van hoc jc de onhctaaldc 

arhcid waardcert (minimuminkomen, 

hui'ilwudclijkc hulp, gemiddcld loon) 

kan hct gcmakkeliJk de hcllt van het 

llruto Nationalc Product hcdragcn of 

zeit, hct BNP ovcr-,chrijden 

De volgcndc vraag t'i dan welke tnvlocd 

onhctaaldc Mhcid heelt op de inko

menwerdel i ng. I )aartoe moeten de in

konlcn'-. van hui.;,houdingcn worden gc

'>landaardi'ieerd, dat wil zeggen dat de 

inkon1cn..., n1octcn worden gccorrigccrd 

voor de samcmtelling van de hui'ihou

dcn'i. Htcrvoor worden cquivalcntidac

torcn otllwikkeld. l:o i-, hijvoorhccld 

volgen<, de Urgani'iatic voor Fcono

mi'iche Samcnwcrking en Ontwikkc

ling (()[SUi de cquivalcnticlactor van 

ccn allcenverdiener met twcc kindcren 

2,7 ten opzichte van hct inkomen van 

ccn allccmtaimdc. Wordt de zo ge<,tan

daardi,ccrdc inkomcnwcrdeling over 

hui..,houdingcn gcrnctcn en vcrvolgcn<-. 

ook rekcning gchoudcn met de onhc

taaldc arhcid dan hliJkt dat de inko

mensongelijkhcid atnccmt in vcrgclij

king met ccn verclcling waarin de 

onhctaalde arhcicl huttcn he-,chouwing 

i'i gclatcn Ook hlijkt dat hct mcenc

mcn van onhctaalde arhcicl de inko

mctlwcr-,chillcn tu•;.,en allcenvcrdiencrs 

en twcevcrdicncr<; voor ecn groot deel 

cloct verdwip1cn Niet het hcbbcn van 

mccr inkomen<, in cen huishouding 

mJakt ver,chil, maar hct hchben van 

kindcrcn. De allcemtaanclc mocder en 

de allccnvcrdiencnde vader zijn hct 

'iicchht al in dcze opstclling Van deal

lccnstaande moecler wtsten we dat wei 

en na hct vomhccld van hct gezin uit 

Zandvoort verwonclert on-, de po'iitic 

van de allccnvcrdicnende vader ook 

niet. i)uidelijk zal zijn dat mel name de 

lor'ic bczuiniging op de kindcrbiJ'>Iag 

dezc zwak'itc grocpcn hard hccft ge

trotlen. 

De traditionelc rolverdeling tu'iSen 

matlnen e11 vrouwen op de arheid'>

markt vcrdwtJnt De jong'itc gencratie 

vrouwcn vcr'ichiplt net zo vanzell-,pre

ke11CI op de arheid-,markt a), de manne11 

a! gencrattes lang cblcn. Dit lctdt tot 

andere vormcn van comhinatie van he

laalde en onhetaaldc arheicl. Op de ar

heid-,markt lcidt dtt tot wat worclt ge

nocmd ccn tratl'iitionelc arheid'imarkt 

Cedurende cen Ieven wi'>'ielen arheid, 

oplcidlllg, evcntuccl wcrklomhcid. 

zorgarheid en pen'ilocn clkaJr at. Dat 

hetckcnl cbt hijvoorhccld de "lLiale 

zcknhcicl en de arhcid'imarkt op cctl 

zodanigc \ViJZC n1octcn worden ingc

richt "dat de ovcrgang tu;.,...,cn de vcr

schillcnde '>ituatics van inaLlivitcil en 

de arhcidssituatte vercctwoudtgd worclt 

en ook de nwgclijkhcid worclt gc

crcCcrd zich rn ccn ovcrgang..,..,ituatic tc 

verkcren." 2 1 Voorhecldcn van deze 

ovcrgang~-;Jtuatic, dczc transitionclc ar

beid,markt zi1n lliJdelijkeJ deelti)dar

lwid, tijdeli)ke arheid'itiJdvnkorttng, 

loopbaanonderhreking, 'Lholtng' , ou

dcr,chap'i- of verzorgingwcrlol, llcxi

bclc pcn'iioncri ng, leer I i ngwczcn, wcr

kcn met bchoud ot inzct van uttkcring 

cnzovoort 

Zal zo'n arbcid,markt de wcrkgevcr ecn 

zorg zijnc Volgem Lccndcrt Bikkcr zal 

ccn vcr-aand1gc wcrkgcvcr daz.n op in

'>pclen" Llitgang'ipunt i'i dat de hedrij

vetl hct he'it lunuionct-cn al<, de om

'>lanclighedcn voor de mcmcn die er 

wcrkcn opttmaal zijtl Fn hij die <lln

'itandighcden nccnn de '>ituatic thui' 

ccn bclangri)kc plaal'i in. De combinJ-



tic van arheid en zorg zal du' ook de 

wcrkgcvcr cen zorg zijn. A\, het cror 

aankoml kicq de Ncdcrlandcr voor ccn 

gczin en zorg voor clkaar Het C:J)A 

kic<..,l voor ccn n1odcl \vaarin zorg en ar

heid kunt1cn worden gccomhinecrd."•• 

Fen ullnhinatie van twcc declti)dhancn 

hi11ncn ccn gczin gcclt de mogcll)khcid 

kindcrcn zovccl mogc\ijk zeit op tc 

vangcn en op tc vocdcn. Zo'n LOnlhina

tJc...,ccnario, waarin hctaaldc en onhc

taaldc arhcid cvcnwichtig worden vcr

dccld. hcclt de voorkcur 

noodzakcliJkc qJCiJlc <;amenhang in de 

maahchappij. 

3. Voor ccn duurzamc en rechtvaardigc 

inkomcnwcrdeling i<; de wcrklomheid 

van ecn kwart van de hcroer<;bcvolking 

onhoudhaar. 

-+. Het maximaal rccluccrcn van de wig 

op hct nivcau rond hct wcttcliJk mint

mumloon kan vee\ werk crccren 

5. len nattonaal paLl tcgen de wcrkloo<;

hcid i' het mcc<;t cllc<..ttcvc imtrumcnt 

om dczc wcrkgelcgcnhcicl'crcalic opti-

nlaal aan tc wenden voor 

hoven hct uithc,tcdtng<;

...,ccnario, \\'Jonn de oudcr.:., 

worden gc,timulcnd om 

hcidc zovccl mogcliJk he

taald tc wcrkcn waardoor 

zc de zot·g voor hun kin

dcrcn nwetcn uithc,tcden. 

Hct C\);\ kic't uttdt·ukkc

liJk nict voor utthcqcdlllg. 

aldu' Luhhcr' lllilar "voor 

cc11 11/li}l<i•lillt} van onhc

tazlidc zorg met litlatlLiclc 

Voor lage inkomens 
tcrugdringing van de wcrk

lomheid 

moeten de lasten (J. Fen loonvcrva ngcnde 

uitkcring hij wcrkloo,heid 

i' ccn vcrzckercl recht. \)Jt 

rccht i' in principc tljde

il)k en hec!t a\, tegenhan

gcr de plicht tot arheid 

7 Bij wcrkloo;.,hcid ligt 

hct voortouw hiJ de ar

hcichhcmiddcling en nict 

van kinderen, 

huisvesting en 

ziektekosten aan 

een maximum 

worden gebonden. 

iiJU'!IIJPC~.'h-:- Fen tcgcnloctkonltng in de 

ko'-.tcn van kindcropvang, ot dit nu gc

''-hinlt thui<; door de oudc1·, zeit, door 

gZl-,toudcr..., ol door <..,pcciaal daarvoor 

opgcrichte imtcllingcn. i' cr dan nict 

aileen voor hetaald wcrkcndc mocc\cr<;, 

maar voor aile oudct-, mel klcinc kindc

J'Cn waarhl) de kcuzcvrl)hcid voor de 

vorn1 van ktndcropvang blijlt gc\Vtltlr

horgd.'c. 

Conclusies 
11ct voorgaandc hrcngt lll!J tot devol

gcndc conclu-,ic-, 

I \)c di<;CLJ<;<;ic over ongeiJJkhcJd e11 in

komcnwcrdcling hoort weer op de po

!ttickc Jgcncb tc -,tatJn 

2.\kzc di,uJ<;<;JC bn niet worden hc

pcrkt tot ccn di<;CLJ<;<;ic over armoedc en 

ccn hodcn1voorzicning vtln ovcrhctd..,

wcgc. \)at appcllccrt tc wcinig aan de 

( llV '' ., 

hiJ de uitkcring,in<;tantie 

\)c vcrantwoordcliJkheJd van <;ocialc 

partner' <;taal voorop. Coedkopc at

wcntcling op de ovcrhcid " nicl nw

gelijk 

K. Voor \age inkomcn' worden de \a<;

tcn van kindcrcn, huiwc,ting en zJcktc

ko~tcn aan ccn 111tJxin1un1 gchondcn. 

'J. De wclvaart en de wclvaartwcrdeling 

kunncn onmogclijk worden hcgrcpcn 

al' de onhctaalclc arheid huitcn hc

''-houwing hlijlt 

I 0. llctaalclc arheid J<; gccn doc\ op 

zichzclt. Fen cvcnwichtigc verclcling 

van onhctaaldc en hetaaldc arhcid hin

ncn cen hui<;houcling <;\aat voorop. 

I I Suh<;~dicring door de ovcrhcid van 

kindcropvt~ng n1oct tJJngrijpcn hij de 

vragcr<;, i.e. de oudcr.,, zodat hun kcu

zcvrijhcid ten aanzicn van de vorm 

VJil ktndcropvang wordt gcrc'ipcc

tecrcl 
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