
PERSPECTIEF 

De fmanciering van de 
sociale zekerheid 

Plan-Van Elswijl~ is niet wenselijl~ 

D e loonkosten kunnen dalen en de 
werkgelegenheid kan verder 
groeien als we de WW, WAO en 

de AOW niet langer betalen uit premies en 
loonbelasting. Het huidige verkiezingspro
gramma van D66 brengt één van de moge
lijke varianten, het plan Van-Elswijk, na
drukkelijk onder de aandacht. In dat plan 
gaat een heffing op toegevoegde waarde de 
sociale zekerheid betalen. De heffing die 
werkgevers moeten betalen neemt af als ze 
meer mensen in dienst nemen en stijgt als 
werknemers worden ontslagen. Op die ma
nier wil Van Elswijk de werkgelegenheid 
bevorderen. In dit artikel hou ik dit idee 
nader tegen het licht. Moet het plan van 
Van Elswijk in het volgende verkiezings
programma terugkomen, of zijn er andere 
manieren om de werkgelegenheid beter te 
stimuleren? 

Huidige financiering 

doo r U d o K o ek 

Tot op heden bestrijdt 
Nederland de werkloosheid 

met flexibilisering van de 
arbeidsmarkt, loonkosten

verlaging en actief arbeids
marktbeleid. Hoewel de 

resultaten niet tegenvallen, 
is er zeker geen reden om te 
juichen. Nog steeds zitten 

ruim anderhalf miljoen 
mensen thuis met een 

werkloosheids- of arbeidson
geschiktheidsuitkering. 
Udo Kock onderzoekt 

alternatieve manieren om 
de sociale zekerheid te 

financieren. 
• • 

Want de feitelijke premiedruk van een 
bedrijf hangt bij de huidige financierings
structuur af van drie factoren: de loon
structuur, het premiepercentage en de 
loonquote. De loonstructuur heeft hier be
trekking op het aandeel van het premie
plichtig loon in de totale loonsom. Deze 
verhouding wordt bepaald door de pre
miegrens. Voor ondernemingen met een 
zogenaamde lage loonstructuur, dus met 
lage gemiddelde lonen, is deze factor rela
tief hoog. Het premiepercentage kan per 
bedrijfverscmllen omdat de ziektewet- en 
arbeidsongeschiktheidspremies niet voor 
elke bedrijfstak gelijk zijn. Het product 
van loon structuur en premiepercentage 
geeft de premie als percentage van de 
totale loonsom. De loonquote, een maat
staf voor de loonintensiteit, is het aandeel 
van de lonen in de totale toegevoegde 
waarde. Gegeven het premiepercentage 
stijgt de premiedruk naarmate het ge
middeld loon lager is, waardoor de finan
ciering van de sociale zekerheid relatief 
zwaarder drukt op sectoren met veel 

Het Nederlandse stelsel van sociale zeker
heid wordt betaald door premie- en belas
tingheffing op het loon. De AOW betalen we 
grotendeels uit premies over de eerste scmjf van de loonbelasting 
en werkgevers en werknemers betalen samen de WW en de WAO: 
het werknemersdeel door een inhouding op het brutoloon tot aan 
een bepaald maximum, het werkgeversdeel wordt berekend over 
de brutoloonsom tot een bepaald maximum. 

laaggeschoolde werknemers met lage Io
nen. Dit zijn vaak de meest arbeidsintensieve sectoren, en het ge
volg is dat de financieringsstructuur hier leidt mer tot een cumu
latief effect op de premiedruk. Dit effect doet zich met name voor 
in de verzorgende dienstensector. 

Deze combinatie van premiegrondslag (het loon), premieheffing en 
de meraan ten grondslag liggende principes heeft tot gevolg dat de 
financiering van de sociale zekerheid de relatieve kosten van pro
ductiefactoren beïnvloedt. Hierdoor leidt sociale zekerheid bij be
drijven en organisaties tot een relatieve kostenstijging van de pro
ductiefactor arbeid. Daarnaast treden er per bedrijfstak verscml
len op die duidelijk worden als we de feitelijke premiebetalingen 
van een bedrijfstak afzetten tegen de netto toegevoegde waarde. 

Drs U. Koek is eCOIlOO/1l ell verbollden aan de EcollomischeJaculteit van de Vrije 
Universiteit ill Amslerdal/l ell hel. Tinbergell Instituut. Hij schrijfi een proefsch.rift over de 
invloed van de sociale zekerheid op de dynamiek li l/I/. de arbeidsmarkt. f)(wf/1.aast is h.ij 
als duo-raadslid voor D66 woordvoerder in de commissies ECOIwm.,che laken/Werk en 
Sociale lakell van de Amsterdam.se gemeenteraad. 
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Kortom, de huidige financiering van de sociale zekerheid leidt tot 
een relatief zwaardere belasting van al'beid dan van kapitaal en 
tot hogere kosten voor sectoren met een hoge loonquote en lage 
loonstructuur, de arbeidsintensieve sectoren. 

Heffing toegevoegde waarde 

Om het effect te zien van vervanging van de huidige financiering 
door een Heffmg op Toegevoegde Waarde (HTW), moeten we on· 
derzoeken of de werkgelegenheid kan toenemen bij gelijkblijvende 
hoogte, duur en samenstelling van de uitkeringen. De belangrijk· 
ste verandering is dat de heffingsgrondslag uitbreidt met winst, 
pacht en alle andere elementen die samen met de loonsom de toe· 
gevoegde waarde vormen. Het heffingspercentage wordt zo vast· 
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gesteld dat de totale opbrengst, de som van alle sociale 
afdrachten, in eerste instantie gelijk blijft, omdat hoogte, 
duur en samenstelling van de uitkeringen gelijk moeten 
blijven. De totale afdracht voor sociale zekerheid zal al
leen dalen als de werkgelegenheid daadwerkelijk stijgt 
en het aantal uitkeringen daalt. De effecten van de nieu
we financieringsmethode worden dan versterkt. 
Bij het beoordelen van de gevolgen van de invoering van 
het plan-Van Elswijk voor de economie en de werkgele
genheid spelen twee effecten een belangrijke rol. In de 
eerste plaats betekent invoering van HTW een hogere 
premiedruk voor kapitaalintensieve sectoren en een lage
re voor arbeidsintensieve. Deze kostenverschuiving ten 
gunste van arbeidsintensieve productie gaat gepaard met 
een evenredige prijsverandering. In principe zal dit lei
den tot een stijging van de afzet in arbeidsintensieve sec
toren, simpelweg omdat deze producten goedkoper wor
den1. Het saldo van baancreatie en baanvernietiging in 
de arbeidsintensieve en de kapitaalintensieve sectoren bepaalt 
het effect op de werkgelegenheid. Op macroniveau leidt dit tot een 
herallocatie van investeringen in de richting van arbeidsintensie
ve sectoren zodat de economische structuur van Nederland zal 
veranderen. 
Het tweede belangrijke effect betreft een daling van de arbeids
kosten. Omdat arbeid goedkoper wordt ten opzichte van kapitaal 
zullen bedrijven kapitaal vervangen door arbeid. Bovendien kan 
de uitstoot van arbeid verminderen omdat de economische levens
duur van kapitaalgoederen verlengd wordt. De daling van de 
arbeidskosten zou een positief effect kunnen hebben op de werk
gelegenheid in arbeidsintensieve sectoren als de dienstverlening, 
scholing en Onderzoek en Ontwikkeling (R&D). 
Door de invoering van HTW verandert er veel in de economie. Het 
is een gewaagde onderneming die betrekking heeft op geldstro
men van rond de 100 miljard gulden per jaar. De risico's zijn dus 
groot en het uiteindelijke effect op de werkgelegenheid is nauwe
lijks te beoordelen, ook niet door de rekenmeesters van het 
Centraal Planbureau. Bovendien spelen afwentelingeffecten het 
plan-Van Elswijk parten. 

Ajiventelillg 

Bij de concrete uitwerking van zijn plan wijst Van Elswijk erop dat 
er eigenlijk voor ieder bedrijf een op maat gemaakt heffingsper
centage zou moeten zijn, om te voorkomen dat kapitaalintensieve 
bedrijven zwaarder getroffen worden dan arbeidsintensieve be
drijven2. Dit zou namelijk tot een uittocht van bedrijven als Shell 
en Akzo-Nobelleiden. Maar omdat zoiets praktisch niet mogelijk 
i , gaat hij uit van een heffingspercentage dat per branche ver
chilt. Er treedt binnen de branches een lastenverschuiving op 

van verliesgevende bedrijven naar winstgevende bedrijven. Dat is 
een onwenselijke situatie, zo erkent ook Van Elswijk, maar vol
gens hem valt het allemaal wel mee. 
Bovendien, zo stelt hij , zullen winstgevende bedrijven eerder ge
neigd zijn te investeren in met name onderzoek en ontwikkeling, 
omdat de kosten van arbeid nu lager zijn. Van Elswijk propageert 
dit als een van de grootste voordelen van zijn plan. Maar ook hier 

I). De //late waarin dit effect optreedt hangt af van het prij.\beLeid van de 
olldrrlle//ling en de verschiLLende prijselasticiteit en, dat wil zeggen hoe sterk 
de praag naar een. product reageert op een prijs·vera./lliering. 

schuilt een gevaarlijk addertje onder het gras. Het wordt voor 
Philips inderdaad goedkoper om onderzoekers in dienst te nemen 
om een nieuw product te ontwikkelen. De afdracht van sociale pre
mies vindt namelijk pas plaats als het product succesvol op de 
markt gebracht is en daarmee toegevoegde waarde genereert. 
Maar als het product flopt, wordt er niets betaald en draait de 
overheid dus op voor de gemiste premie-inkomsten. Philips kan zo 
een deel van het risico van investeringen in onderzoek en ontwik
keling afwentelen op de overheid. Daarmee introduceert Van Els
wijk via de achterdeur wat hij bij de voordeur wil bestrijden: een 
verschil tussen het 'maatschappelijk belang' en het belang van een 
individuele onderneming. 
En er zijn nog meer addertjes. De positieve resultaten van het 
plan voor de werkgelegenheid hangen cruciaal afvan het effect op 
de lonen. Als gevolg van diverse afwentelingmechanismen zullen 
die veel minder dalen dan verondersteld, waardoor de positieve 
werkgelegenheidseffecten verminderen. Ondernemers in kapi
taalintensieve sectoren zullen proberen de relatieve kostenstijging 
door te berekenen in de afzetprijzen. Op deze manier probeert 
men de netto kapitaalvergoeding op peil te houden. Hierdoor kan 
zelfs een negatief effect ontstaan op de investeringen, en daarmee 
op de werkgelegenheid. 
De mogelijkheden tot prijsaanpassingen hangen af van de markt
situatie. In sommige sectoren is de (internationale) concurrentie 
zo sterk dat prijzen nauwelijks aangepast kunnen worden. Maar 
in andere sectoren zijn bedrijven wel in staat prijsverhogingen 
door te voeren. Direct en indirect, via onderlinge leveringen tus
sen bedrijven, zal dit leiden tot een stijging van de consumenten
prijs. Het gevolg is dat de reële lonen die in eerste instantie (netto) 
gelijk bleven, nu gaan dalen. De vakbonden zullen in ieder geval 
een prijscompensatie claimen, waardoor de relatieve arbeidskos
tendaling deels verloren gaat. 
Daarnaast zal er waarschijnlijk een lastenverzwaring zijn bij de 
overheid. De veel zwaardere belasting van aardgasbaten is een 
van de belangrijkste oorzaken omdat hier sprake is van een zeer 
lage loonquote. Als we ervan uitgaan dat het financieringstekort 
niet mag stijgen, betekent dit automatisch een verhoging van de 
tarieven van overheidsdiensten of een andere lastenverzwaring. 

2) . P. Vall Elswijk (1996), De markteconomie sociaal ingevuld, Assen.: Vun Gorcwn. 



Ook dit geeft een opwaartse druk op de lonen. Bovendien zullen 
deze lastenverzwaringen ook het bedrijfsleven treffen: de kosten
daling voor de arbeidsintensieve sector zal deels teniet worden ge
daan. 
In de arbeidsintensieve sectoren zullen de kosten door invoering 
van HTW dalen. Als er verder niets verandert, stijgt hierdoor de 
winst van de onderneming en ontvangen de aandeelhouders meer 
dividend. Het is zeer de vraag of werknemers dit zullen accepte
ren. Ook zij zullen een deel van de kostendaling opeisen in de 
vorm van een loonsverhoging. Het arbeidsbesparende effect van 
de HTW gaat ook zo gedeeltelijk verloren. Hier valt tegenin te 
brengen dat daling van de werkloosheid de looneisen kan tempe
ren. Maar eventuele gunstige werkgelegenheidseffecten doen zich 
pas voor bij wijziging van de productiestructuur (verhouding 
arbeid-kapitaal) of de structuur van de economie (verhouding 
arbeidsintensieve en kapitaalintensieve productie). Dit aanpas
singsproces kan alleen op middellange oflange termijn plaatsvin
den, terwijl vergoedingen voor de factoren arbeid en kapitaal zich 
op korte termijn aanpassen. Werknemers zijn hierdoor meer ge
neigd een loonsverhoging te eisen. Het claimen van een deel van 
de kostendaling door arbeiders lijkt dus wel degelijk reëel. 

Geen goed idee 

Het plan Van Elswijk is tot op heden nauwelijks serieus genomen, 
nog het minst door economen en betrokken beleidsmakers. 
Misschien is dat deels te wijten aan de overdreven pretenties van 
zijn 'Nieuwe Sociale Markteconomie' die 'een structurele vernieu
wing van de klassieke economische structuur' zou zijn. Maar een 
slechte verkoopstrategie mag geen reden zijn een idee meteen 
naar de prullenmand te verwijzen. 

In Rotterdam is een experiment gedaan waarbij een aantal bedrij
ven niet langer sociale premies betaalde maar een sociale heffing 
op de toegevoegde waarde. De werkgelegenheid bij die bedrijven 
nam inderdaad toe omdat de loonkosten daalden. Het plan-Van 
Elswijk, dat ingrijpt in de structuur van de economie en geldstro
men van tientallen miljarden guldens verlegt, kun je niet zinvol 
testen bij slechts een paar bedrijven. Bovendien konden bedrijven 
vrijwillig deelnemen aan het experiment. Het laat zich raden dat 
alleen bedrijven die dachten voordeel te hebben bij het nieuwe sys
teem, van dit buitenkansje gebruik hebben gemaakt. Het 
Rotterdamse experiment is daarmee even nietszeggend als de een
voudige boekhoudkundige berekeningen die Van Elswijk gebruikt 
om het plan te onderbouwen. 
Op verzoek van de 'I\veede Kamer is recent onderzoek gedaan 
naar de effecten van het plan voor een kleine, open economie als 
de Nederlandse. Dit is gedaan met behulp van laboratoriumexpe
rimenten, waarbij proefpersonen, gezeten achter computers, aller
lei economische beslissingen moeten nemen die financiële gevol
gen voor hen hebben, zoals het aanbieden van arbeid en het kopen 
en verkopen van kapitaal. Op die manier probeert men de 'echte' 
macro-economie na te bootsen. Het plan-Van Elswijk komt er vol
gens de onderzoekers goed van af: zowel de werkgelegenheid als 
de productie stijgt. De onafhankelijke commissie die het onder
zoek begeleidde is het niet met die conclusie eens omdat er nogal 
wat haken en ogen aan het laboratoriumexperiment zaten. Vol-

3) . Brief vall de Minister 'Vall Sociale Zaken en Ili'erkgelegellheid {/ll/l de 
Tweede Kallle/; 1999-2000,26993, 111: 1 
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gens hen moet eerst onderzoek gedaan worden naar andere alter
natieven voor de financiering van de Sociale Zekerheid. 
Toenmalig minister De Vries is in zijn reactie genadeloos: 'In
voering van het plan Van Elswijk is ten principale niet wenselijk', 
schrijft hij aan de 'I\veede Kamer3. Het argument dat de minister 
hiervoor aandraagt is met enig zoeken ook in de tabellen van het 
onderzoeksrapport terug te vinden; de nettowinst van bedrijven 
blijkt onder het plan-Van Elswijk de helft tot tachtig procent lager 
dan in het bestaande systeem. Voor het gemak van de heren en 
dames Kamerleden rekent de minister de theoretische resultaten 
uit het experiment om in harde guldens: op lange termijn is de 
winst van Nederlandse bedrijven tussen de 50 en 130 miljard (!) 
gulden lager. De kans dat die bedrijven in Nederland blijven, lijkt 
daarmee even klein als de kans dat het plan van ir. Piet van 
Elswijk ooit zal worden ingevoerd. 

Het is niet uitgesloten dat een andere financiering van de sociale 
zekerheid voor de economie als geheel positieve werkgelegen
heidseffecten heeft. De economische mechanismen die zouden lei
den tot een positief werkgelegenheidseffect van invoering van een 
HTW zijn echter met zeer veel onzekerheden omgeven. Hierdoor 
is het nauwelijks mogelijk een inschatting te maken van de om
vang van de werkgelegenheidseffecten. De onzekerheden zijn het 
grootst bij invoering van een HTW voor de gehele sociale zeker
heid. Dit is dan ook terecht nooit een serieuze beleidsoptie ge
weest, en zal het hopelijk ook niet worden. 
Goedkopere arbeid is op zich natuurlijk een zinvolle manier om 
werkgelegenheid te bevorderen. Het kan daarom zeker geen 
kwaad meer onderzoek te doen naar de effecten van een alterna
tieve financiering van een gedeelte van de sociale zekerheid. De 
AOW is een goede kandidaat omdat er bij die wet geen relatie is 
tussen loon en uitkering. Herfinanciering via een HTW is een op
tie, maar zeker niet de enige. Financiering is ook mogelijk via een 
verhoging van andere belastingen, uiteraard met uitzondering 
van de loonbelasting. Voor een goede inschatting van de effecten is 
gedegen (macro-)economisch onderzoek nodig. 

Voorlopig kan het plan-Van Elswijk dus beter niet terugkomen in 
het verkiezingsprogramma van D66. Maar wat dan wel? In 1996 
vond de introductie plaats van de Specifieke Mdrachtkorting 
(SPAK) die het voor werkgevers goedkoper maakt om mensen in 
dienst te nemen die minder verdienen dan 115 procent van het 
wettelijk minimumloon. De eerste resultaten zijn bemoedigend. 
D66 zou in het volgende verkiezingsprogramma een stapje verder 
kunnen gaan door naast de vraag naar laaggeschoolde arbeid ook 
het aanbod te stimuleren. Dat kan door aan de SPAK een belas
tingkorting te koppelen, afhankelijk van het looé De werkgever 
krijgt dan naast SPAK nog een extra afdrachtkorting die hij door
betaalt aan de werknemer. Deze inkomensafhankelijke belasting· 
korting maakt zulke banen aantrekkelijker voor werknemers aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt. De werkloosheidsval wordt 
hierdoor effectiever aangepakt dan in het nieuwe Belastingplan 
2001. In die plannen krijgt iedere werknemer dezelfde belasting
korting, ongeacht het inkomen. 
Een dergelijke aanpak is misschien minder spectaculair dan het 
volledig overhoop halen van de financiering van de sociale zeker
heid, maar wellicht juist ook om die reden een stuk verstandiger . • 

4). E.B.K. Koesveld (1998), 'Lastell verlichtillg met de eamed illcollle tax cre
dit', Economisch Stati stische Berichten, 264-268. 
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