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Weg met de wig~ 
OF DE BETAALBAARHElD VAN 

DE VERZORGINGSSTAAT 

Door Hans Stenfert Kroese 

D e verzorgingsstaat wordt thans, 
net als in de andere westerse 
landen, betaald door op de loon

kosten heffingen (loon/inkomsten-belas
ting, sociale premies, volksverzekerings
premies) te innen. Deels worden deze pre
mies aan de bedrijfsverenigingen afge
dragen, deels direct aan de overheid. 

Veel is er al over gesproken 
en geschreven: de wig. 
Hier volgt een pleidooi 

Arbeid op minimumloon-niveau is 
niet meer lonend voor de werkgever 

Als we dit kwantificeren voor een kostwin
ner met het minimumloon, dan zien we de 
volgende figuur ontstaan: De premie be
droeg circa f 10.000,-, de loonbelasting 
circa f 2.000-; het netto loon bedroeg circa 

voor een andere 
heffingsgrondslag. 

Het gevolg van deze heffingsgrondslag is 
dat de kosten van de factor arbeid enorm 
hoog zijn. Als illustratie een aardig 
voorbeeld (1) : stel dat heel Nederland 
super geautomatiseerd is en één persoon de knoppen bedient; be
denk dan eens wat de wig op het salaris van die ene persoon zou 
moeten zijn. 
Dit is in de kern het probleem: er werken steeds minder mensen, 
alleen de aller sterksten kunnen zich handhaven. De loonkosten 
van deze laatsten worden nu onevenredig hoog doordat de uitke
ringen aan de niet-werkenden als onderdeel van die loonkosten 
zijn benoemd en worden betaald. 

Werkloosheid en financieringstekort 

Deze 'heffmgsgrondslag' heeft als neveneffect dat door de hoge ar
beidskosten de factor arbeid waar mogelijk gereduceerd wordt door 
iedere calculerende ondernemer. Het gevolg is dat de arbeidsparti
cipatie afneemt. En als gevolg daarvan zullen de premiepercenta
ges opwaarts moeten worden bijgesteld, hetgeen verhoging van de 
kosten van de factor arbeid impliceert etc. Kortom er is sprake van 
een vicieuze cirkel, dan wel van een neerwaartse spiraal. 
De effecten van deze heffingsstructuur voor het financieringste
kort bij de overheid zijn ook weinig vrolijk. Voor de beschouwing 
gaan we uit van een evenwicht tussen de inkomsten uit de pre
mies en de uitgaven aan uitkeringen. Zodra een werkende z'n 
baan verliest en werkloze/uitkeringsgerechtigde wordt, heeft dit 
namelijk twee gelijktijdige effecten: er komt geen premie meer 
binnen omdat de voormalige premiebetaler niet meer werkt en er 
moet een extra uitkering worden uitbetaald. 

flolls Stellfert Kroese heeft ellkele jCiren Wis- en NCltnllrkllllde gestudeerd 
Clun de Rijksulliversiteit te Leiden en is projectleider Sociule Verni.euwillg & 
Werk'gelegellheid von de gemeellte Rotterdolll. TOl 1974 wus hij lid vCln 
D66; in 1974, met hel sireven rWClr een progressieve volkspartij , is hij over
gestcr/JllICwr de PV{lA. 
(1) Dil voorbeeld is door Rob Lubbers , de voorziller VllIt RBA Rijlllllond, 
gebrnikl Ier illrulmtie van de Iloodzaak een alldere dellhichlillg ill Ie slaan. 

f 20.000,- per jaar. Er wordt dus circa 
f 12.000,- inkomsten gemist als de wer
kende niet meer werkt. En ten tweede, er 
zal een minimumloon-bijstandsuitkering 

betaald worden à f 20.000,- per jaar. Het positieve saldo voor het 
bedrijf dat de werkende "eruit zet" bedraagt dan f 32.000.-; het 
nadeel voor de overheid is vanwege deze werkloze f 32.000,-. 
Het zou zéér wenselijk zijn een systeem te hebben waarbij de in
komsten van de overheid toenemen als er extra werklozen/uitke
ringsgerechtigden bijkomen en waarbij de inkomsten van de 
overheid teruglopen als de werklozen weer aan het werk komen. 
Steeds nadrukkelijker dienen we ons ervan bewust te zijn dat we 
met de Nederlanders rekening moeten houden als zijnde geëman
cipeerde, individualistische, calculerende burgers. De best calcu
lerende burgers zijn m~estal ondernemer geworden. Vandaar dat 
het wijs is, het huidige en het nieuw voorgestelde systeem ten
minste ook vanuit die optiek te benaderen. 
Een ondernemer/werkgever moet tenminste f 32.000,- meer 
inkomsten genereren voordat het lonend is een minimumloner 
aan het werk te zetten. Indien de inkomsten slechts met f 
31.000,- toenemen, zal de werkgever f 1.000,- verlies lijden 
vanwege het aannemen van de werknemer. Deze meer-opbrengst 
wordt momenteel zelden gehaald door de inzet van een mini
mumloner. En het is daarom dat die functies ook steeds minder 
voorkomen. 

Produktieheffing, een oud verhaal èn een nieuw plan 

En toen was er een plan van het projectbureau Sociale Vernieuw
ing uit Rotterdam. Door het kabinet was gevraagd om ideeën, 
suggesties, in het kader van de Sociale Vernieuwing. Rotterdam 
bracht nu een 'Produktieheffing' als idee naar voren. Hiermee 
sloot men aan bij een aantal, reeds langer bestaande, plannen en 
discussi es. 
We hebben de afgelopen jaren het Bruto Nationaal Produkt per 
hoofd van de bevolking zien toenemen terwijl de werkgelegenheid 
niet evenredig meegroeide (2). De onbetaalbaarheid van de ver-
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zorgingsstaat dringt zich dan ook steeds onherroepelijker op. 
Vanuit die constatering is het Produktieheffings-plan gesteld. 
Douben was ooit onder het kabinet Den Uyl met een plan geko
men voor een basis-inkomen. Van Elswijk had 10 jaar geleden 
reeds gesteld dat de financiering van de werkloosheid op een an
dere manier gestalte zou moeten krijgen, daarom beschouw ik 
hem als de vader van de gedachte. 
Door Van Elswijk, Voogt en ondergetekende werd toen het oude 
verhaal opgepoetst en met een nieuw Sociaal Vernieuwings-lint 
eromheen opgestuurd naar Den Haag. De kern van de Produk
tieheffing is: 

Er wordt door een bedrijf premies afgedragen op grond 
van de produktie in dat bedrijf (ongeacht het aantal werkenden of 
de netto-loonkosten): de zogenaamde produktieheffing. Er kan 
nog getwist worden of deze moet worden geheven op netto of bru
to toegevoegde waarde of op de omzet. Het gaat in deze eerste fa
se om de grond-gedachte. 

Deze heffing wordt per bedrijfstak vastgesteld. De hui
dige afdracht aan premies wordt als percentage van de produktie 
benoemd. Indien de produktie toeneemt, wordt er dus meer be
taald en als de recessie de produktie doet afnemen, wordt er min
der produktieheffing betaald, ongeacht de vraag of er mensen 
worden ontslagen of niet. 

Vanuit de opbrengst van deze premies kunnen de uitke
ringen worden betaald aan alle werklozen en aan alle werkenden. 
In het produktieheffings-regime zou er dus één werkende kunnen 
zijn (zie ons voorbeeld van hierboven) met een "inkomen plus 
loonbelasting" dat niet wezenlijk afwijkt van het huidige inko
men. Niet zijn/haar inkomen wordt belast om de rest van Neder
land van een uitkering te voorzien, maar de produktie in de volle 
breedte wordt belast. 

Werkgevers/ondernemers, die loon plus loonbelasting 
betalen voor een werknemer, mogen de uitkering, die daardoor 
niet hoeft te worden uitgekeerd, aftrekken van hun produktie
heffing (normbedrag x aantal werknemers). De bruto-loonkosten 
liggen daardoor lager dan de netto-loonkosten, er is dus sprake 
van een negatieve wig. 

Ten opzichte van de varianten uit het verleden is een belangrijk 
onderscheid, dat er nu een heffingspercentage per bedrijfstak is 
voorgesteld. Er zou zelfs gedacht kunnen worden over een nog 
verdere verfijning om de invoering van het nieuwe systeem zo 
budgetair-neutraal mogelijk te maken. De werking van het 
nieuwe regime werkt dan op de mutaties, op de personeelsuit
breidingen en inkrimpingen (en daarmee dus op de calculaties, 
die daaraan ten grondslag liggen bij het betreffende bedrijf). 

Effecten van het nieuwe systeem 

De arbeid op minimumloon-niveau zal weer lonend worden voor 
de werkgever. De calculerende ondernemer/werkgever zal nu 
"slechts" f 16.000,- meer inkomsten moeten genereren voordat het 

(2) JlIcques Delors heeft tijdens de Europese Top op 22 juni 1993 te 
Kopel/lwgen gewezen op het onvermogen lOt het creëren 'VlIn bllnen hl 
Europtl olldllllks een redelijke ecollomische groei. 

lonend is een minimumloner aan het werk te zetten. Dit is dus 
aanmerkelijk minder dan de thans noodzakelijke f 32.000,- om 
kostendekkend te zijn. 
Het gaat om f 22.000,- die voor de werknemer (loon + loonbelas
ting) wordt betaald; er moet extra produktieheffmg (in dit voor
beeld 25%) betaald worden à f 4.000,-.; er wordt f 10.000,- aftrek 
gegeven op de produktieheffing vanwege het in dienst nemen van 
een extra werknemer. Per saldo is dit (+ f 16.000)(- f 22.000)(
f 4.000)(+ f 10.000) = f 0.-. Indien er meer extra inkomsten wor
den gegenereerd dan f 16.000,- is dit dus rendabel voor de werk
gever/ondernemer. Deze grens ligt thans bij f 32.000,- en dat 
wordt onvoldoende vaak gehaald. 
Personeel ontslaan levert de werkgever aanmerkelijk minder op. 
De calculerende ondernemer/werkgever zal f 12.000,- besparen 
als hij een minimumloner ontslaat, zonder dat dit ten koste van 
zijn produktie gaat; te weten f 22.000,- (loon + loonbelasting) 
minus de dan vervallen aftrek op de produktieheffing van 
f 10.000,-. In het huidige regime is de besparing f 32.000,-. Dit is 
aantrekkelijker en ligt dus sneller voor de hand om te doen. 

Doordat de arbeidskosten aanmerkelijk verminderen, treden er 
positieve effecten op met betrekking tot research-kosten en het 
voorkomen van afvloeien van mensen als arbeidsongeschikt, et
cetera. Het uitbesteden van werk zal heroverwogen gaan worden. 
En zwart werken zal door de negatieve wig zelfs minder voordelig 
zijn dan wit werken. 
Door het NEl zijn de werkgelegenheidseffecten doorgerekend van 
de invoering van een dergelijke heffingsgrondslag (3). De resul
taten/effecten waren verbluffend. De werkgelegenheid zou in 10 
jaar tenminste 250.000 arbeidsplaatsen hoger scoren dan de al
ternatieven, zowel in een economische groei-variant als een re
cessie-variant. 
Het financieringstekort wordt ook minder verscherpt bij groeien
de werkloosheid. In het huidige regime mist de overheid de pre
mieafdracht à f 12.000,-. Er ontstaat een extra uitkeringsuitgave 
à f 20.000,-; totaal f 32.000,- negatief voor het financieringstekort. 
In het nieuwe regime hoeft de overheid de aftrek van de pro
duktieheffing niet meer te betalen à f 10.000,-, plus dat er een 
extra uitkeringsuitgave à f 20.000,- ontstaat: totaal f 10.000,- ne
gatief voor het financieringstekort. 
Indien de uitkeringen voor de kostwinner door individualisering 
nu ook nog worden teruggebracht naar netto f 900,- per maand, 
dan wordt het werkloosheids-probleem helemaal buiten de finan
cieringstekort-problematiek gehouden. Doch dit laatste is een an
dere discussie, die door het projectbureau Sociale Vernieuwing 
Rotterdam bewust buiten deze "inkomsten-kant-discussie van de 
verzorgingsstaat" is gelaten. 

Waar zitten nu de bezwaren? 

Bij de presentatie van dit betoog, met win-win-situaties voor alle 
partijen, ontstaat iedere keer weer de achterdocht en de vraag 
waarom dit dan niet allang zo is geregeld. Er zijn drie soorten af
wijzende reacties: 

(3) Het NEl , Den Broeder e.lI. , hebben in opdrflcht Vllll, Piet vtln Elswijh, 
een berekellillg ,war de effecten uitgevoerd volgens het zgn. AMO-K model, 
wlIarin wijzigillgen moesten worden alll/gebracht vlIl/!Vege de rigoureus/leid 
van de verflndering, die door de nieuwe heffil/gsg,.olldslllg wordt 
veroorztlllh·t 
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Er zijn mensen voor wie solidariteit nu eenmaal een 
heilig thema is. De verzorgingsstaat is ontstaan vanuit de onder
linge solidariteit van werknemers tijdens het begin van de indus
trialisatie. Daarna zijn werkgevers en overheid als voortzetting 
van de vrijwillige liefdadigheid formeel betrokken bij het sys
teem. De solidariteitsgedachte moet in deze visie richtsnoer blij
ven en de plaats in blijven nemen van rationele constructies 
waarin de solidariteit nog verder geanonimiseerd wordt. 

Er zijn mensen, die in het huidige systeem deskundig 
zijn. Zij hebben wat te verliezen als het hele systeem opeens an
dersom gaat werken. Dit geldt voor de adviseurs en de onderhan
delaars, die met het huidige systeem weten hoe zij hun doelen in 
concrete voorstellen moeten vertalen. 

Er zijn mensen die nu eenmaal niet in dergelijke grote 
operaties geloven. En àls ze er dan over nadenken, concluderen 
zij vrijwel direct dat alleen op tenminste Europees niveau (liever 
nog: wereld-wijd) zo'n opzet zou kunnen worden ingevoerd. 

Met zowel de irrationele, als met de ideologische argumenten is 
het moeilijk 'afte rekenen'. Hier zal ik verder ingaan op een aan
tal rationele twijfels, die in de discussies over dit onderwerp 
meestal op de agenda verschijnen. 

Moet de verzekeringsgedachte niet centraal blijven staan? 
Een probleem bij het handhaven van de verzekeringsbenadering 
is dat 'het risico op werkloosheid' in het huidige regime stijgt 
wanneer 'de premie wordt verhoogd omdat de werkloosheid is 
toegenomen'. De WAO-discussie heeft herkenbare voorbeelden op
geleverd hoe negatief dit in praktijk blijkt uit te werken. 
De verhoging van de premie is 'zuiver' in de verzekeringsbenade
ring. Het effect van de premieverhoging is dat daardoor het risico 
stijgt. Dit brengt de verzekeringsredenering in een negatieve spi
raal. Iedere actuaris zal dit strijdig achten met het verzekerbaar
heidsprincipe. In Zweden zien wij, door de iets andere organisatie 
van een en ander, dat de opbrengsten van de premies direct wor
den ingezet voor werkgelegenheidscreatie. Door op deze manier 
de gelden in te zetten, functioneert het, als ware het een belas
ting. 
De f 130 miljard gulden aan uitkeringen (dus uitgaven zonder 
output ten behoeve van derden) vraagt herbezinning daar er in 
een aantal sectoren (bejaardenzorg, verpleging, onderhoud 
buitenruimte, veiligheid) schreeuwend behoefte is aan personeel 
en er geen geld voor is vrij te maken zonder de collectieve lasten
druk te verhogen. 

Fiscaliseren maakt onderscheid naar bedrijfstakken onmogelijk. 
Het rechtgelijkheids-beginsel onder onze fiscale wetgeving kent 
momenteel een onderscheid bij het heffen van BTW. Een dergelij
ke ongelijkheid is kennelijk mogelijk zonder dat zij in strijd wordt 
geacht met de grondwet. Deze tarief-differentiatie zou kunnen 
worden uitgebreid. Het laat zich aanzien dat een tarief per be
drijfstak realiseerbaar is. 

Bestaan er problemen ten aanzien van de gelijkschakeling in Eu
ropa? 
Bij de discussie in 1992, over verlaging van het BTW-tarief 
versus verlaging van de loonbelasting, is gekozen voor BTW-ge
lijkschakeling binnen Europa bóven werkgelegenheid. Bij de ge
lijkschakeling in Europa ontstaat iedere keer de vraag wàt we nu 

eigenlijk willen gelijkschakelen. En wàt heeft dan de prioriteit. 
Indien iemand zou voorstellen dat het Bruto Nationaal Produkt 
in de Europese landen gelijkgeschakeld moet worden, laat de re
actie zich voorspellen: onzin. Indien iemand zou voorstellen de 
lastendruk voor bedrijven uit concurrentieoverweging gelijk te 
schakelen in de Europese landen zou dat (gelet op de lappen-de
ken aan heffingen, belastingen etc in de verschillende landen) 
een ingewikkelde berekening vragen. 
Voor het zelfde geld zou er gestreefd kunnen worden naar gelijke 
arbeidsparticipatie (de verhouding werkenden: niet werkenden) 
in de Europese landen. Gelet op de achterstand, die Nederland 
daar heeft, zou dat een goede rechtvaardiging zijn om gerichte 
maatregelen te nemen. 
Omwille van de gelijkschakeling van BTW-tarieven in Europees 
verband is voorlopig gekozen voor een heffing op 'netto toegevoeg
de waarde', met de aftrek van een bonus per werkende. Doch 
'bruto toegevoegde waarde' of 'omzet' zouden ook de grondslag 
kunnen zijn. Dit is voorlopig als uitwerkingsprobleem opzij gezet; 
de principediscussie zal eerst gevoerd moeten worden. 

Produktieheffing, de werking ervan 

In het werkdocument van het projectbureau Sociale Vernieuwing 
Rotterdam wordt nadrukkelijk alleen ingegaan op de 'inkomsten
structuur' van de verzorgingsstaat; modellen en verbeteringen 
aan de 'uitgave-kant' (in de vorm van ministelsel enlof basisinko
men etc.) zijn daarbij zeker niet uitgesloten. Doch ongeacht de 
systeemverbeteringen die men aan die kant van de werkelijkheid 
kiest, is deze herstucturering van het inkomstensysteem rele
vant. 

Om te beginnen, de huidige situatie is dat werkgevende bedrijven 
extra worden belast, ten gunste van bedrijven die het met minder 
werkenden af kunnen. Het huidige systeem legt een heffing op 
aan het bedrijf dat werkloosheid voorkomt en laat de bedrijven, 
die aan de oplossing van dit probleem minder of geen bijdrage le
veren, buiten beschou~ng. 

Een veel gehoord probleem bij 'de creatie van werkgelegenheid' is 
dat de ondernemer direct met de kosten wordt geconfronteerd en 
dat meestal pas vertraagd de extra inkomsten tot stand komen. 
Onzekerheid en de omvang van het te nemen risico belemmeren 
de groei van werkgelegenheid. Door de heffing op te leggen als de 
extra inkomsten een feit zijn en de heffing bij het minder functio
neren van het bedrijf te laten afnemen, komen bedrijfs-econo
mische-beslissingen in een ander financieel perspectief te staan. 
Dit geldt zowel voor de beslissing om extra mensen aan te nemen, 
als voor de beslissing om mensen te ontslaan. 
In het huidige systeem kan een bedrijf alleen de 'loonkosten, plus 
wig' in één keer bezuinigen. In het nieuwe systeem loopt de pro
duktieheffing (vergelijkbaar met voorheen de wig) terug, zonder 
dat daartoe de loonkosten tevens moeten worden geschrapt. Er 
wordt door de budgetair neutrale invoering ook geen bevoordeling 
of benadeling van bedrijven gerealiseerd op grond van de winst 
positie of de marginale situatie, waarin het bedrijf/de sector zich 
eventueel bevindt. 
Bij de invoering laat het percentage produktieheffing zich als 
volgt berekenen: de premies e.d. (zowel werkgevers als werkne
mers deel) plus het aantal werknemers x f 10.000 (het bonusbe
drag), gedeeld door de toegevoegde waarde. Voor het .bedrijf zijn 
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de uitgaven aan produktieheffing, bij invoering, dan gelijk aan de 
afdracht van premies voorheen. Een goede winstpositie zal zelfs 
een neerwaarts effect hebben op het percentage produktieheffing 
voor de betreffende bedrijfstak. 

De technologische ontwikkeling zal niet worden geremd 

De afweging, of een technologische ontwikkeling renderend is, 
komt in een ander daglicht te staan als arbeid goedkoper is: de 
opbrengst van de machines zal hoger moeten zijn, voordat het 
renderender is, dan arbeid door mensen. Op dit moment worden 
de kosten van arbeid-door-mensen extra belast met de kosten van 
de werkloosheid. De kosten van arbeid-door-machines blijven on
belast met de kosten van de werkloosheid. Terwijl het oorzakelijk 
verband tussen werkloosheid en arbeid-door-mensen toch duide
lijk minder bestaat dan dat het causale verband er is tussen ar
beid-door-machines en werkloosheid. 
Technologische produktie blijft aantrekkelijk voor ondernemers! 
werkgevers wanneer het een goedkopere produktie-methode is 
dan met arbeid-door-mensen. Dat de kosten van de werkloosheid 
in de bedrijfsbeschouwing door het nieuwe systeem mee worden 
gewogen als directe kosten, is een verbetering ten opzichte van de 

huidige situatie, waarin die kosten volledig worden afgewenteld 
(hoewel die kosten daarna 'vertraagd' terugkomen als een ver
groting van de wig). 
Voorbeeld: Er zijn twee concurrerende bedrijven met een zeer 
vergelijkbare omzet en met een vergelijkbaar personeelsbestand 
(100 man per bedrijf). Indien het ene bedrijf de helft van het 
personeel vervangt door machines ontstaat er een probleem voor 
de uitkeringsinstantie. Door verhoging van de premies wordt de 
nieuwe werkelijkheid opgelost. Het bedrijf, dat geen mensen had 
ontslagen, betaalt 100 x de verhoogde premie; het bedrijf, dat de 
helft van z'n personeel had ontslagen, betaalt de helft. Kortom de 
veroorzaker verdient. 
Research, de basis voor de technologische vooruitgang, is momen
teel nauwelijks op te brengen voor het bedrijfsleven. Het Midden 
en Klein-Bedrijf komt al helemaal niet toe aan dergelijke dure frat
sen. Door de kosten van de factor arbeid radicaal te verlagen, zeker 
als daar geen directe extra produktie door ontstaat, is research op
eens aanmerkelijk betaalbaarder geworden. Technologie, goedkoper 
dan arbeid-door-mensen, zal altijd aantrekkelijk blijven. In deze 
vergelijking wordt een oneigenlijke toevoeging aan de directe kos
ten van de arbeid-door-mensen onttrokken. En dit maakt dan ook 
dat de concurrentie tussen deze beide rechtvaardiger is geregeld .• 

Fondslijst Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 

Brochures in de reeks Ideeën 
• 'De veranderende rol van de politieke partijen', Den Haag 1991 

• 'Duurzame ontwikkeling', Den Haag 1992 

• 'Referenda en Politiek', Den Haag 1993 
• 'De ruimte waarin wij leven', Den Haag 1993 

Cahiers 
• 'Relatie en huwelijk', Den Haag 1991 
• 'Denken over Democratie, van forum naar partnerschap', Den Haag 1993 
• 'In Goede Banen, een analyse van het verschijnsel migratie', Den Haag 1993 

Nota's 
• 'Drugs. Kiezen tussen twee kwaden' (1990) 
• 'Op zoek naar publiek', Den Haag 1993 

Hoe kunt u bestellen ? 

f 15,00 
f 19,50 
f 19,50 
f 19,50 

f 8,00 
f 10,00 
f 10,00 

per stuk f 5,00 

U kunt telefonisch bestellen door te bellen met de SWB, van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur, telefoon 070-
3621515; fax 070-3641917. U kunt schriftelijk bestellen door een voldoende gefrankeerd kaartje te sturen aan: SWB D66, Noordwal10, 
2513 EA te Den Haag. 

Een ahonnement op Idee 

Jaarabonnementen op Idee kosten f66,- inclusief verzendkosten. De losse nummerprijs is f15,- . Met een abonnement bespaart u der
halve op jaarbasis (6 nummers) f24,-. Idee wordt verzonden in een stevige banderol, zodat ieder nummer u onbeschadigd bereikt. Voor 
een abonnement kunt u bellen of schrijven naar bovenstaand nummer en adres. 
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