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z gg n. Een Kamerlid krijgt dan 
n t g en spreekverbod. Op het 
ongr over het regeerakkoord 

werd aileen maar geapplaudis
eerd en vergat men bijna te 
t mmen. Aileen toen het hon

d rd-jarig bestaan van SDAP/ 

PvdA werd gevierd was daar 
g lukkig het oud-Kamerlid en de 
oud-hoogleraar Van der Doel 
nog. Hij was de enige die echt wat 
te zeggen had: bezuinigen op de 
ociale zekerheid en de voorzie-

ningen om zo de netto lonen te 
kunnen ontzien, zei hij, dat is 
biefstuk-socialisme. Biefstuk-so-

Biefstuksocialisme 
nog steeds in trek 

ederland is geen club. Daarom 
kunnen belastingen en sociale
verzekeringspremies niet wor
den vergeleken met de contribu
tie voor sportclub of toneelver
eniging. Contributie betaal je op 
basis van vrijwilligheid. Wie 
meent dat hij voor zijn centen 
onvoldoende terug krijgt, kan het 
lidmaatschap van een vereniging 
per omgaande opzeggen. Bij belas
tingen en sociale premies ligt dat 
een slag anders. Het gaat immers 
om aedwonaen afdrachten aan de 
publieke sector, zonder dat daar 
- in het algemeen gesproken -
een direct aanwijsbare, individu
ele tegenprestatie tegenover staat. 
Aileen door te verhuizen naar een 
ander land kunnen burgers zich 
aan belastingbetaling onttrekken . 
De kosten van zulk stemmen met 
de voeten zijn voor doorsnee
burgers echter torenhoog. 

cialisme met Bolkestein-saus: dat 
is kennelijk de 'Keuze voor de 
Toekomst' van het kabinet-Kok. 
Maar u zult mij wei een zeur vin
den: we regeren toch weer? 

RUDY B. ANDEWEG 

(geen econoom) 

Noten 
1. Een eerdere versie van dit artikel ver
scheen in Links Parkeren, kwartaalblad van 
de afdeling·Katwijk van de PvdA, okto
ber 1994-. 
2. C.J .Klop, inleiding op een bijeen
komst van de Vereniging Thorbecke 
over de kabinetsformatie 1994-, 
Nieuwspoort, 1 7 oktober 1994-. 

Scandinavische- en Beneluxlan
den kennen (veruit) het hoogste 
belasting- en premiepeil van aile 
westerse industrielanden. Wan
neer belastingen en sociale pre
mies zwaar drukken op inko
mens, bestedingen en persoonlij
ke vermogens, zullen contribu
abelen vaak zoeken naar legale en 
illegale wegen waarlangs zij zich 
aan hun afgedwongen bijdrage 
kunnen onttrekken. Uit dergelij
ke gedragsreacties blijkt diepe 
onvrede met de hoogte van de 
'contributie'. Het gaat hierbij om 
gedragingen met vaak ailerlei 
negatieve gevolgen voor de om
vang van de koek die in ons land 
valt te verdelen. 
Van belang is hierbij dat de sociale 
prernies hoofdzakelijk drukken 
op inschakeling van (lager betaal
de) arbeid. In het verleden zijn 
stijgende collectieve lasten voor 
een dee! afgewenteld, doordat 
extra looneisen werden gesteld 
en gehonoreerd. Werknemers 
blijken niet bereid te zijn de voile 

3· F.Leijnse, 'DecoA-iseringvande 
PvdA; een kritiek op het regeerak
koord', Socialisme en Democratie, 

jrg.51: • o ( 1994-), pp.4-4-2 -4-54-
4-· Andries Hoogerwerf, 'De Groei van 
de Overheid sinds 1 900: as pecten van 
omvang, ontwikkeling, onevenwichtig
heid en overbelasting', Bestuursweten
schappen,jrg. 31 (1977),p .24-8. Uit 
ander onderzoek blijkt overigens dat de 
afwezigheid van een verband tussen soci
aal-democratische regeringsdeelname en 
groei van de overheidsuitgaven in 
Nederland nogal uitzonderlijk is: zic 
David R. Cameron, 'The Expansion of 
the Public Economy: a comparative ana
lysis', American Political Science Review, 
V.72 (1978), p.1255. 
5. M.A.M. Woltgens, Eerherstel van de 
Politiek, lezingTechnische Universiteit 
Eindhoven, 24- september 1990 
6. N Rc-Handelsblad, 7-9-94-, p. 17 

prijs van de verzorgingsstaat ten 
laste van het netto loon op tafel te 
leggen. Oplopende lasten hebben 
ban en gekost. 

Hoge tarieven schrikken po
tentiele toetreders tot de 'witte' 
arbeidsmarkt af en verleiden ve
len tot het zoeken naar mazen in 
de belastingwet. Anderen fraude
ren. Bij een omvang van voor de 
fiscus verzwegen transacties van 
dertig tot zestig miljard gulden 
per jaar moeten de als gevolg van 
dit 'zwarte circuit' door de schat
kist gederfde rniljarden door de 
overige belastingbetalers worden 
opgebracht. Dat verhevigt legale 
pogingen om de heffingen te ont
gaan. 

Inderdaad ligt de oorzaak van 
het hoge belasting- en premiepeil 
in Nederland niet bij de omvang 
van het overheidsapparaat, maar 
geheel bij de overdrachten aan 
gezinnen, in de vorm van uitke
ringen en allerhande subsidies, en 
daarnaast bij de opgezwollen ren
tebetalingen op de staatsschuld. 
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Tussen 1970 en 1995 stegen de SamenstellinacollectieveuitBaven, '970- 1995a 

collectieve uitgaven uitgedrukt 
als aandeel in de waarde van de 
nationale produktie van 45 pro
cent tot 56 procent. Deze oploop 
van de uitgavenquote met 1 1 

procent-punten wordt meer vol
ledig verklaard door de over
drachten aan gezinnen ( + 1 o pro
ccnt-punten) en de rentelasten 
( + 3 procent-punten), zoals blijkt 
uit bijstaande tabel. 

.Van de drie regeringspartijen 
heeft juist de PvdA in het recente 
verleden de grootste aarzeling 
getoond om in de overdrachten 
aan gezinnen het mes te zetten. 
Daarom moet Rudy Andeweg 
niet klagen dat allerlei nuttiger 
overheidsuitgaven (voor onder
wijs, infrastructuur) het loodje 
dreigen te leggen. Het is - gege
ven de bestaande hoogte van het 
belasting- en premiepeil - het een 
of het ander: er wordt gesnoeid 
op geld voor klassieke overheids
taken, of er wordt steviger bezui
nigd op de sociale uitkeringen en 
subsidies aan gezinnen. 

Ajnemend draaavlak 
De animo om bij te dragen aan de 
financiering van de verzorgings
staat taant. Drie van de vijf Ne
derlanders menen desgevraagd 
dat de belastingen moeten wor
den verlaagd.' Om allerlei rede
nen is dat geen wonder. Be las
ting- en premiebetalers lezen in 
de krant dat de omvang van mis
bruik (de fraude met uitkeringen 
bij een aantal belangrijke regelin
gen bedraagt 1 o- 3 o procent) en 
oneigenlijk gebruik (verborgen 
werkloosheid in de w A o 3 o-45 

procent van aile gevallen) van de 
sociale zekerheid de spuigaten 

1970 '980 1990 '995 
Loonsom overheidspersoneel ll lJ [0 [0 

Aankopen in marktsector 9 9 8 

Rente op overheidsschuld 6 6 

lnkomensoverdrachten aan gezinnen '7 26 27 27 

Overige uitgaven 5 9 6 

Totaal 45 6o 59 s6 

a. In procenten van het totale bruto binnenlands produkt. 
Bron: Miljoenennota 1995, p. 296 

uitlopen. Onder deze omstandig
heden is het niet verwonderlijk, 
dat de bereidheid om 'contribu
tie' te betalen - onder andere ter 
voorziening in het levensonder
houd van uitkeringsontvangers -
bij vel en afneemt. 

Bovendien is het collectieve
lastenpeil - ondanks alle bezuini
gingen van de afgelopen tien tot 
vijftien jaar - dit jaar (46, 2 pro
cent van het bruto binnenlands 
produkt) nauwelijks lager dan in 
1980 (46,8 procent). 2 Aile bezui
nigingen van de afgelopen perio
de zijn nodig geweest om het 
financieringstekort ( = de groei 
van de staatsschuld) te beperken, 
en om te voorkomen dat het col
lectieve-lastenpeil verder zou 
oplopen. 

Naarmate de rol van de collectie
ve verzekeringen tegen loonder
ving door kort- en langdurige 
arbeidsongeschiktheid wordt be
perkt (zoals bij de WAO), zullen 
werknemers aandringen op repa
ratie van dreigende 'gaten' in hun 
sociale zekerheid. lnderdaad zijn 
particuliere verzekeringen aan
vankelijk vaak duurder dan col
lectieve verzekeringen. Bij verze
keringen tegen arbeidsonge
schiktheid komt dit vooral, door-

dat zij op een andere manier wor· 
den gefinancierd, namelijk via 
rentedekking in plaats van via het 
omslagstelsel ( zoals ·A A w en 
WAO). Na enkele jaren zullen de 
kosten van geprivatiseerde socia
le verzekeringen echter lager 
kunnen uitvallen. 

Ten eerste, doordat bij parti
culiere verzekeringen een direct 
verband bestaat tussen premie
hoogte en schadekans. Voor zo
ver werkgevers de premie vol
doen, krijgen zij een prikkel om 
vermijdbaar ziekteverzuim tegen 
te gaan, bijvoorbeeld door verbe
tering van arbeidsomstandighe
den en actieve begeleiding van 
door ziekte uitgevallen werkne
mers. (Tussen haakjes: werkge
vers zullen bij het in dienst nemen 
van person eel ook vaker en stren
ger gaan keuren.) 

Ten tweede vall en particuliere 
verzekeringen soms goedkoper 
uit, doordat daarbij een direct 
verband bestaat tussen premie
hoogte en de verzekerde uitke
ring. Anders dan bij collectieve 
verzekeringen met een uniforme 
premie wordt de band tussen be
tal en en genieten hersteld. Een 
dee! van de werknemers zal, in
dien zij eenmaal kunnen kiezen, 
opteren voor een lagere premie 
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(en een minder goede uitkering). 
Herstel van de band tussen 

premiehoogte, schadekans en uit
k ringshoogtc zal na een over
gang periode leiden tot blijvend 
lag re lasten uit hoofde van de 
wettelijke en de bovenwettelijke 
o iale vcrzekeringen. 

Overigens kwam in I993/ 
1994 het grootste dee] van de 
meerkosten van de reparatie van 
hct WA o-'gat' voor rekening van 
d wcrknemcrs. In zoverre zijn 
d ' loonkosten door de herziening 
van de w A o minder opgedreven 
dan het op hct eerste oog lijkt. 

Over d benodigde hoeveelheid 
en de minimaal gewenste kwali
t it van collcctieve voorzienin ~ 

gen valt lang en breed te praten. 
Vo rlopig is mijns inziens geen 
sprake van onaanvaardbare ver
schraling. Aan de doelmatigheid 
van het universitaire bedrijf valt 
nog het nodige te verbeteren. De 
bejaardenhuizen !open niet zo
z er leeg door bezuinigingen, 
maar bovenal doordat vee! oude
ren liever Ianger thuis blijven 
wonc:1, mede gelet op de kwali
teit van de thuiszorg en de sobere 
kwaliteit van de dienstverlening 
die oudcre bejaardentehuizen 
kunnen bieden.l Er is geen reden 
om de collectieve uitgaven voor 
dezc voorzieningen drastisch op 
te voeren. 

Rudy Andeweg klaagt verder 
over de geringe toename van het 
aantal agenten. Maar het regeer
akkoord trekt hiervoor eerder te 
vee! dan te weinig extra geld uit. 
De ondoelmatigheid bij politic en 
justitie is schrikbarend groot. 4 

Voor hctzelfde geld kunnen zo 
duizend agenten meer de straat 
op, bovendien op uren dat inten-

sieve surveillance het meest ur
gent is (in de nacht en de vroege 
ochtend). De CAO van de politic 
en de dictatuur van Je dienstroos
ters moeten daarvoor op de kop. 
Additioneel beschikbaar gestelde 
middelen zijn de afgelopen jaren 
vooral gebruikt voor nieuwe ge
bouwen, mooiere auto's en - bij 
de regionalisering van de korpsen 
- voor het opsieren van de ar
beidsvoorwaarden. Deze hele 
operatic heeft niet bijgedragen 
aan verbetering van de doelma
tigheid en vergroting van de 
doeltreffendheid van de politic. 

Van den Doe] 
Tegen het einde van zijn bijdrage 
rakelt Andeweg een oude discus
sic op. In het midden van de jaren 
zeventig kibbelden economen 
van sociaal-democratische signa
tuur over de vraag in hoeverre 
modale belastingbetalers in Ne
derland daadwerkelijk bereid 
waren netto loon 'in te leveren' 
voor de bekostiging van collectie
ve voorzieningen. Van den Doe] 
meende dat de bevolking voor
keur had voor collectieve voor
zieningen (onderwijs) hoven par
ticuliere koopkracht (meer prik
kellimonade).S Wie het in onze 
kring anders zagen, behoorden 
tot het zondige geslacht der bief
stuk-socialisten. Alles wijst crop 
dat mensen goed onderwijs en 
meer limonade will en. Groeit het 
nationale inkomen niet zo hard, 
dan is het onvermijdelijk dat zo
wel de koopkracht (loonmati
ging, bevriezing van uitkeringen) 
als het peil van de collectieve 
voorzieningen onder druk komen 
te staan . AI zouden sommigen het 
anders willen hebben, naar mijn 
stellige overtuiging willen de 

meeste mensen slechts mondjes
maat bezuinigen op hun biefstuk, 
of gehakt, om de bestaande col
lectieve voorzieningen uit te 
brei den of onverminderd in stand 
te Iaten. Ik denk er zo over, 
gezien de afwenteling van lasten 
in het verleden, de afnemende 
steun voor collectieve voorzie
ningen en de aandrang om de 
belastingen te verlagen, ook bij 
de achterban van de PvdA. 6 

Sinds I 953 is de welvaart aan
zienlijk gestegen, omdat de pro
duktiviteit per werkende in 
Nederland gemiddeld genomen 
sterk is verbeterd. Hierdoor hoe
ven Nederlanders minder minu
ten te werken om een hele reeks 
goederen te kunnen kopen. Een 
deel van de gestegen produktivi
teit is gebruikt voor arbeidsduur
verkorting: we gaan Ianger naar 
school, stoppen eerder met wer
ken en werkenden maken een 
stuk minder uren per jaar door de 
invoering van de vrije zaterdag en 
vormen van arbeidsduurverkor
ting. Een belangrijk dee] van de 
welvaartsgroei is gebruikt voor 
de financiering van de sociale 
zekerheid (in I 9 53 ken de N eder
land nog geen enkele volksverze
kering). De economische groei is 
nu evenwel een stuk lager dan in 
de jaren vijftig en zestig, terwijl 
de verhouding tussen het aantal 
werkenden en het aantal uitke
ringsontvangers dramatisch is 
verslechterd. Daarom ontkomt 
geen enkel kabinet, van welke 
politieke samenstelling ook, aan 
voortgezette sanering van de 
publieke financien. 

FLIP DE KAM 

Redacteur s &.P 
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