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Informele economie is voor velen slechts een eufemis
mevoorzwartwerken, beunen en misbruik van sociale 
uitkeringen. Een meerderheid in het parlement en 
verantwoordelijke bewindslieden onderschrijven die 
gedachte en hanteren haar als rechtvaardiging voor 
het eigen beleid . Politiek rechts wijst naar de grote 
omvang van de informele economie en stelt daar 
zonder omwegen extra sociale en fiscale rechercheurs 
tegenover. Over de achtergrond van de informele 
economie en haar groei bekommeren zich slechts 
weinigen. Toch is niet uit te sluiten dat bestudering van 
het fenomeen informele economie nadere gegevens 
oplevert over de manco's aan de formele economie en 
aan het werkgelegenheidsbeleid zóals dat van over
heidswege gevoerd wordt. Dit artikel poogt een ver
kenning te zijn van een politiek nog nauwelijks serieus 
besproken terrei n. 

De econoom Renooy (in Economisch Statistische 
Berichten 1985) schetst de omvang die de informele 
economie in Nederland in de afgelopen vijfjaargekre
gen heeft. Enige aan zijn onderzoek ontleende cijfers: 
80% van het behangen, 72% van het schilderwerk en 
65% van het timmerwerk aan woningen gebeurt 
'zwart'. Soortgelijke cijfers worden ook gehaald bin
nen de horeca, het onderhoud aan auto's en sommige 
onderdelen van de detailhandel. Het zwartwerken 
blijkt uit dit onderzoek vooral verricht te worden door 
mensen met een betaalde baan en veel minder door 
u itkeri ngsgerechtigden . Zi j besch ikken in tegensteil i ng 
tot werklozen overde benodigde faciliteiten en contac
ten . Renooy heeft ook onderzocht wie de vraagzijde 
vormen . Enerzijds blijkt het om leden van de eigen 
groep te gaan- men verleent of rui Itvriendendiensten
anderzijds gaat het om relatief hooggeschoolden, 
goed verdienenden met weinig tijd en twee linker 
handen. Daarnaastwordtookzwartgewerktvooren in 
reguliere bedrijven en via hen zelfs voor de overheid . 
Een nadere indicatie voor groei en omvang van de 
informele economie is te vinden in het feit dat de 
zogeheten doe-het-zelf-winkels in Nederland hun om
zet in de periode 1980-1985 zagen verdubbelen . 

Een bevestiging van dit beeld is ook te vinden in de 
ontwikkeling van de inkomensbesteding in Nederland 
(gegevens ontleend aan hettijdschriftCarrière, novem
ber 1986). Bijnatweederdevan de Nederlandse bevol
ki ng leeft bu iten het trad itionele gezi nsverband. Bi n nen 
deze groep - die nog steeds groeit- wordt relatief veel 
geld besteed aan diensten . Van de tweeverdieners en 
de alleenstaanden met betaald werk gaat bijna 50% 
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wekelijks buitenshuis eten, heeft tussen de 20% en de 
40% een hulp in de huishouding en zoekt bijna 50% 
kinderopvang (welke vaak buiten de overheid om 
gecreëerd wordt) . Zij versterken de informele econo
mie. 

Uit het bovenstaande blijkt al dat o.a . veel onder
houd aan woningen en auto's verricht wordt binnen de 
informele economie. Onderhoud dat vermoedelijk an
ders achterwege zou blijven, omdat de zelfde diensten 
aangeboden door de formele economie algemeen als 
te duur zo al niet onbetaalbaar worden gezien. De 
informele economie werkt dan ook niet concurren
tievervalsend, maar stopt de gaten. Een ander belang 
lijkt gelegen te zijn in de mate waarin het bestaan van 
de informele economie deelname van met name vrou
wen aan de formele economie mogelijk maakt. Heel 
Nederland heeft profijt van het zwartwerken. Zelfs kan 
gesteld worden dat belangrijke doelstellingen van het 
overheidsbeleid afhankelijk zijn voor hun uitvoer
baarheid van het bestaan van deze schemerzone in de 
economie. 

De Nederlandse overheid poogt al jaren via steun 
aan het bedrijfsleven de werkgelegenheid in het land te 
bevorderen. Onderdeel van die steun vormt het beleid 
gericht op loonmatiging met name van de grote groep 
werknemers met een modaal of lager inkomen . Dat dit 
beleid geen grote maatschappelijke onrust veroor
zaakt heeft, niet op massale tegenstand gestuit is, vindt 
vermoedelijk mede zijn oorzaak in het bestaan van de 
informele economie. Velen vinden langs deze weg 
mogelijkheden om het inkomen aan te vullen dan wel 
om zich diensten te laten verlenen die men zich normaal 
niet zou kunnen veroorloven. De informele economie is 
daarmee ook van belang voor de koopkracht van een 
grote groep Nederlanders, dus indirect ook voor de 
werkgelegenheid in de formele economie en voor rust 
aan het arbeidsfront, nodig voor een kans op welsla
gen van het overheidsbeleid. 

Reden genoeg om de informele economie omzichti
ger te benaderen dan enkel met de beperkte doelstel
ling misbruik van de sociale voorzieningen en ontdui
king van de belastingen tewillen bestrijden. Hetgevaar 
datdoorstringentrepressiefen restrictiefoverheidsop
treden ook de bufferfuncties die de informele econo
mie vervult om zeep worden geholpen lijkt niet 
denkbeeldig . Naast een relatief beperkt en tijdelijk 
financieel voordeel voor de overheid - zoals gezegd 
wordt het meeste zwarte werk uitgevoerd door niet
werklozen -zouden grote nadelen optreden met nood
zakelijkerwijze een groot en structureel financieel na
delig gevolg voor de zelfde overheid. 

Veel nuttiger lijkt het te bezien in hoeverre in de 
informele economie ontwikkelingen te zien zijn, welke 
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ook aangewend kunnen worden voor het scheppen van 
reguliere werkgelegenheid. De ontwikkeling op de 
Nederlandse arbeidsmarkt geeft daar alle aanleiding 
toe. De enige sector die groei van enige omvang laat 
zien is al jaren de tertiaire sector, waarbinnen echter in 
toenemende mate sprake is van specialisering en 
vraag naar relatief hoog opgeleide werknemers (voor
al door de automatiseri ng) . De lager gekwalificeerden 
vallen op de Nederlandse arbeidsmarkt ook bij een 
zich herstellende economie buiten de boot. Industrie en 
bouw hebben weliswaarprofijtvan het aantrekken van 
de economie, maor dat resulteert nauwelijks in groei 
van de werkgelegenheid, hoogstens in het tot staan 
brengen van de groei van de werkloosheid. De lager 
gekwalificeerden zijn vaak ook via bij- of herscholing 
niet meer aan werk te helpen, noch in de secundaire, 
noch in de tertiaire sector. De enige kans die zij nog 
hebben ligt in de kwartaire sector, bij de overheid. 
Daar echter wordt bezuinigd en geprivatiseerd. 

Juist deze lager gekwalificeerden kunnen wel 
terecht binnen de informeleeconomie. Willen zij daarin 
ook daadwerkelijk aan de slag geraken en een inko
men verwerven, dienen eerst een aantal voorwaarden 
vervuld te zijn. Eén van die voorwaarden kan de 
instelling van het ook binnen D66 niet onomstreden 
basisinkomen zijn, dat niet afhankelijk wordt gemaakt 
van gedwongen werkloos thuis zitten en niet evenredig 
gekort wordt op het moment dat een aanvullend inko
men gerealiseerd wordt. Daarnaast moet de overheid 
vaststellen welke werkzaamheden, naar aard en tijds
investering, informeel verricht kunnen worden, dat wil 
zeggen zonder dat daarover de normale afdrachten 
aan loonbelasting en sociale premies plaats moeten 
vinden, en zo een deel van de informele economie 
onttrekken aan de sfeer van asociaal en strafbaar 
gedrag. 

De overheid kan ook voorwaardenscheppend be
zig zijn. Een voorbeeld vormen de zogeheten klussen 
banken die in diverse gemeenten zijn gerealiseerd . 
Doorte investeren in een onderkomen, in gereedschap 
en in materialen kan de overheid de totstandkoming 
van een klussenbank stimuleren, van waaruit laagge
schoolden zonder reguliere arbeid hun diensten aan
bieden aan buurtgenoten op het punt van klein onder
houd aan woningen, gebouwen, auto's, fietsen, tuinen 
en wat dies meer zij . Nogmaals, er is hierbij geen 
sprake van concurrentievervalsing, omdat in hetande
re geval de zelfde diensten niet vervuld zouden worden 
of ook binnen de informele economie, maar dan door 
mensen die een inkomen uit reguliere arbeid aanvullen 
met behulp van de faciliteiten die zij aan hun formele 
werkkring ontlenen. Desondanks kampen de klussen
banken in de huidige situatie bij voortduring met het 

verwijtconcurrentieverva Isend te werken en worden zij 
steeds vaker bedreigd met een verbod vanwege de uit 
de Wet Onbetaalde Arbeid Uitkeringsgerechtigden 
voortkomende toetsingscommissies. 

Dit artikel, deze oppervlakkige verkenning, behan
delt uiteraard niet de zeer complexe problemen op het 
gebied van nadere regelgeving dievoortzullen vloeien 
uit het streven naar een beleid dat de informele econo
mie herwaardeert en uit het schemerdonker van niet 
toegestane maar massaal verrichte bezigheden te ha
len. Wel hoop ik metditartikel een bescheiden bijdrage 
te leveren aan het starten van een meer diepgaande 
serieuze discussie binnen D66 overde betekenis van de 
informele economie en de mogelijkheden die zij biedt 
voor een creatieve bestrijding van de harde kern van de 
werkloosheid in Nederland. De politiek van de dub
bele moraal, enerzijds bestrijden en anderzijds weten 
hoezeerwe ervan afhankelijk zijn, dient in ieder geval 
verlaten te worden. 
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