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J. Inleiding
Het sprookje van de jaren zestig begon opgewekt
met: 'er was eens in een oud, klein en rijk land
aan de zee werk en welvaart voor iedereen'. Volledige werkgelegenheid is in dejaren tachtig naar
het rijk der fabelen verwezen. Een toekomstig
werkloosheidspercentage van 7 procent wordt
zelfs door optimisten als onhaalbaar geacht.
Terwijl het economisch beleid een oplossend
perspectief moet bieden, wikt de overheid over ad
hoc maatregelen die structureel weinig vérlichting geven. Exemplarisch zijn werkverruimende
maatregelen en werken met behoud van uitkering. De formele sector lijkt niet in staat voldoende arbeidsplaatsen te scheppen, zowel in de produktiesector als in de traditionele dienstensector.
Drie oplossingen worden vaak besproken: herverdelen van banen; begeleiden van startende
ondernemingen en vlucht in de informele sector.
Indien de overheid de derde weg wil bewandelen
zal ook de laatste klasse der vrije ondernemers
zwichten voor betutteling. Of kan flexibiliteit behouden blijven?
De Jonge Democraten constateerden op 9 november 1985 te Utrecht dat voor werklozen die
naast hun uitkering willen bijverdienen, werken
in de informele sector praktisch de enige mogelijkheid vormt. Het congres van D'66 op 13 en 14
april 1985 in Amersfoort ging naar aanleiding
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van de HB-resolutie Arbeid I verder: alle ruimte
moet worden gegeven aan die activiteiten in de
informele sector die bijdragen aan de nationale
produktie, de zelfwerkzaamheid en de dienstverlening. Dit artikel toetst dit laatste besluit op haar
merites. Na een verkenning van het belang van
de informele sector voor de nationale economie
- waarin buiten- en binnenlandse literatuur geanalyseerd wordt - wordt de wenselijkheid van
enkele beleidsvoorstellen afgewogen.
2.

Achterhaalbaarheid van het probleem

Amerikaanse bestuurskundigen ontwikkelden
een schema met factoren die de effectiviteit van
beleid bepalen. I De eerste variabele, ' tractability
of the problem', gaat na hoe handelbaar een
probleem is voor beleidsinspanning: welke betrouwbare kennis is beschikbaar; hoe omvangrijk
is het probleem; hoe divers zijn de doelgroepen
en welke mate van gedragsverandering is met
beleidsvoering nastreefbaar? Deze vragen worden in dit deel van het artikel beantwoord. In
een volgend deel komen andere variabelen aan
de orde, te weten een afweging van condities verbonden aan diverse beleidsopties en consequenties van deze afweging voor de beleidsvorming
van D'66.
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2.1

Geldigheidsoordeel over beschikbare kennis

De cijfermatige betekenis van de informele sector
is uiteraard niet precies bekend. De sector heet
informeel omdat haar omvang niet geregistreerd
wordt. De schattingen over de omvang lopen uiteen. Niet altijd heeft men het zelfde fenomeen
voor ogen. De analyse raakt meerdere terreinen
van de economische wetenschap, zoals kosten,
prijzen, winsten, belastingen en sociale voorzieningen. Zelden wordt op empirisch onderzoek
gesteund. In de volgende paragraaf worden een
aantal methoden besproken die gebruikt worden
om de omvang van de informele sector te schatten .
De pogingen om de onregelmatige arbeidsvormen van de informele sector te herleiden tot statistische variabelen doen de werkelijkheid geweld
aan. Totdat een compleet begrip is ontstaan van
de relatie tussen formele sector, informele sector
en overheid, kunnen veronderstellingen over de
potentie van de informele economie om een bijdrage te leveren aan de nationale economie in de
zin van de (geamandeerde) HB-resolutie alleen
speculatief genoemd worden. Met deze kanttekening wagen wij ons aan de volgende bespiegelingen.
2.2

Omvang van het probleem

Het begrip informele sector staat voor een ambivalente term die meestal in ongunstige zin
wordt gebruikt. De volgende eigenschappen worden toegekend om haar te onderscheiden van de
formele sector of de officiële economie:
a. vestigingseisen worden niet of onvoldoende nageleefd, vakdiploma's ontbreken;
b. werknemers van informele bedrijven krijgen
weinig of niets betaald, ook bijvoorbeeld bij
vrijwilligerswerk;
c. over inkomens wordt niet of niet voldoende
belasting en sociale premies afgedragen aan de
overheid.
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Bona fide ondernemers oefenen druk uit om op
te treden tegen de informele uitbaters: vooral de
horeca houdt weinig bestaansrecht over als veel
uitbaters zich niet aan alle regels houden voor
werktijden, veiligheid, hygiëne, belasting en sociale voorzieningen.
In de formele sector wordt werk gewaardeerd
wanneer er een financiële vergoeding tegenover
staat en waarvan de activiteiten meetellen in het
BNP (Bruto Nationaal Produkt).2 Tot de informele activiteiten behoren dan alle overblijvende
economische activiteiten, die niet in de officiële
statistiek zijn terug te vinden .
Het CBS heeft echter duidelijk gemaakt dat binnen de officiële statistiek toch een aanzienlijk deel
van de informele sector verrekend is, namelijk
ongeveer 5 procent.
Hoe is de omvang en de groei van de informele
sector vast te stellen? In de literatuur worden
methoden geopperd die zowel een macro-schatting als schattingen op beperktere schaal mogelijk
maken.
Voor een macro-schatting van de omvang van
de schaduweconomie dienen zich drie methoden
aan.
I. Met een maximumraming per sector voor het
buiten de statistieken vallende circuit afgeleid
uit de Nationale Rekeningen van het CBS. Het
CBS neemt aan dat een raming van 5 tot 10
procent van het nationaal inkomen aannemelijk is, hoewel meer dan 5 procent hiervan
waarschijnlijk in de rekeningen is opgenomen
omdat het CBS bij het opstellen bestedingen
betrekt.
2 . Uit de groei van de geldhoeveelheid: als de
hoeveelheid geld in omloop sneller toeneemt
dan het nationaal inkomen, groeit de niet-geregistreerde economie. De Nederlandse Bank
komt uit op een schatting van 6,5 tot 22 , 0 %
van het BNP in 1982. Ook toenemend gebruik
van chartale geldvormen zou op informalisering van de economie wijzen.
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3. Indicatoren worden gekozen voor wiskundige
modellen. Vaak wordt dan uitgegaan van een
groeiende informele sector als de deelname
van de mannelijke beroepsbevolking aan de
officiële arbeidsmarkt daalt; als de belastingen premiedruk stijgt; als het aantal overheidsregels toeneemt (gemeten aan het aantal ambtenaren! ) en als de moeilijk operationaliseerbare factor belastingmoraal afneemt. Nederland blijkt internationaal gezien een grote informele economie te hebben, vooral gericht op
de dienstensector. 3
Zonder het nut van macro-schattingen te kleineren kan onderzoek naar de gedragslogica van
betrokken individuen een indicatie geven over de
omvang van de heimelijke volkshuishouding. Behavioristisch gerichte methoden worden besproken door Van de Braak en Hessing. 3a Zo bijvoorbeeld dossieronderzoek op belastingontduiking en experimentele studies waarin de pakkans
wordt afgewogen tegen andere nadelen en de baten van informele activiteiten in het illegale vlak.
Een empirisch onderzoek dat de nodige aandacht
kreeg is dat van Renooy3b onder 250 huishoudens
in Amsterdam. Interessant is het tijdbestedingsonderzoek van het Sociaal Cultureel Plan Bureau
uit 1975 en 1980,3c waaruit blijkt dat Nederlanders aan huishoudelijk werk, doe-het-zelf activiteiten en vrijwilligerswerk ruim tweemaal zo veel
tijd besteden (in uren gerekend ) dan aan betaalde arbeid.
Het is niet duidelijk of de informele sector groeit.
Wel is met name in Italië vastgesteld dat burgers
gedwongen door inkrimpende inkomsten door de
inzinkende conjunctuur, aanvullende inkomsten
moesten zoeken in de informele sector. Nederlandse berekeningen op basis van de omvang van
de geldhoeveelheid constateerden voor de jaren
tót 1976 een forse daling van de informele activiteit. 4 De tendens sinds het begin van de vorige

eeuw toonde inderdaad formalisering. Verzorgende activiteiten vonden voordien plaats in de
eigen huishouding, bijvoorbeeld door de huishoudster en 'het meisje'. Veranderingen van
emancipatoire aard, van technische aard (mechanisering van het huishouden ) en economische
aard (stijging besteedbaar inkomen ) zorgden geleidelijk voor formalisering. Vaak ging dat samen
met professionalisering, zoals in de ziekenverzorging.
Desondanks bleef het informele circuit omvangrijk. Door de crisis gedwongen, schijnt zij
zelfs weer te groeien.
Dat de informele activiteiten een significant
deel van de economie voor hun rekening nemen
staat buiten kijf, hoewel de schattingen over de
omvang uiteen lopen. Voor de Verenigde Staten
worden taxaties genoemd van 4 tot 33 % , voor
Italië van 15 tot 30% , voor Nederland van 5 tot
15 % .5 Niet steeds wordt het zelfde verschijnsel in
omvang geschat. Daarover zijn reeds enkele opmerkingen gemaakt.
2.3 Diversiteit van de doelgroep
Zijn de categorieën die niet meegeteld worden in
de berekening van het BNP te groeperen? Nadat
een opdeling in vijf soorten activiteiten is voorgesteld, volgt een karakterisering van de diverse
aard van de informele activiteiten.
Wij maken binnen de informele sector een opdeling in vijf categorieën activiteiten van zeer
verschillende aard. Andere verdelingen blijven
mogelijk.
Vooraf willen wij opmerken dat de inzet van
de huisvrouwen in het gezin niet in de officiële
rekeningen tot uitdrukking komt. In het verleden
werd aangenomen dat deze factor alleen al goed
zou zijn voor een stijging van 30% van het nationaal produkt. 6 Deze factor zal recent zijn toegenomen, omdat veel vrouwen door de neergaande conjunctuur werden gedwongen de ar-
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beidsmarkt te verlaten en terug te keren naar het
gezin. Motieven kunnen aangedragen worden
om de bijdrage van de huisvrouwen aan het nationaal produkt mee te laten tellen bij de berekening van de omvang van het informele circuit.
De huisvrouwen zouden zonder meer het grootste
deel van de informele sector uitmaken. Daarnaast
onderscheiden wij vijf groepen van informele activiteiten.
I. Doe-het-zelf activiteiten of 'erbij klussen', bedoeld om loon- en voorrijkosten van officiële
bedrijven te vermijden. Ten dele in de statistiek verrekend wegens aanschaf van materiaal
en gebruik van gereedschap in het formele circuit.
2. Zwart werk, thuiswerk en illegale bedrijfjes,
vaak bedoeld om het eigen inkomen aan te
vullen zonder belasting en sociale premies af
te dragen. Soms gecombineerd met inkomen
uit een vaste betrekking of een sociale uitkering (waar de Jonge Democraten op doelen).
3. Vrijwilligers (boven de 18 jaar) in de kwartaire sector, eventueel met behoud van uitkering, wier aantal volgens het SCPB in 1977 circa
3,6 miljoen bedroeg waarbij gemiddeld 3,7
uur per week werd gewerkt. Hetgeen neerkomt op 350000 arbeidsplaatsen tegen een
loonwaarde van 2 I miljard gulden.
4. Kinderarbeid (beneden de 18 jaar). Meerdere
malen werd door onderzoekers er op gewezen
dat een toenemend aantal schoolgaande kinderen hun zakgeld aanvullen met inkomsten
uit arbeid, waarover geen belastingen en sociale premies werd afgedragen.
5. Het verzwijgen van belastingplichtige inkomsten op zich. Zoals bijvoorbeeld rente-ontvangsten, die tussen 1977 en 198 I voor bijna
de helft werden verzwegen, in 198 I al circa
6,5 miljard volgens het CBS.
Bij onze pogingen de bijdrage van deze categorieën te kwantificeren in geldtermen, kwamen wij

uit op een omvang van het informele circuit van
ruim 30% van het nationaal inkomen, inclusief
verrekening van de niet-geregistreerde bijdrage
van huisvrouwen in het gezin, en op ruim 10%
van het nationaal inkomen exclusief deze factor.
Tegen het inkomenspeil van 1985 komt dit neer
op ruim 30 miljard.

f

Is de informele bedrijvigheid, afgezien van de
vrijwilligers in de kwartaire sector, te typeren als
een sjacherende, goedkope, ritselende organisatie? De literatuur levert het volgende beeld op,
dat natuurlijk in mindere mate van toepassing is
op de vijfde categorie, de belastingontduiking. 7
Ten aanzien van de produktiefactor arbeid
wordt gesteld dat het gemiddeld loonniveau lager
ligt dan bij formele bedrijven, terwijl het gemiddeld aantal werkuren hoger ligt dan 50 werkuren
per week . Vaak wordt het werk uitgevoerd door
vrouwen, minderheden en ongeschoolde arbeiders. In Amsterdam werd overigens een variatie
geconstateerd van 5 gulden per uur voor eenvoudige activiteiten tot 30 gulden per uur waar
vakspecifieke specificaties vereist waren. Een 40
procent van de werknemers in de informele be- •
drijvigheid werkt zonder toestemming van het
GAK . De nodige werkervaring is opgedaan in een
vaste betrekking of wordt al doende geleerd.
Ten aanzien van de produktiefactor kapitaal
merkt men op dat het werkkapitaal over het algemeen gering is, zolang de schaal van het bedrijfje beperkt blijft en weinig opslag- en transportfaciliteiten vereist zijn. Renooy noemt een
cijfer van 10000 gulden als werkkapitaal.
Blijkbaar is de informele bedrijvigheid vooral
arbeidsintensief, met een lage arbeidsproduktiviteit. In ons land blijft de arbeidsproduktiviteit
in de dienstensector achter bij die van de industrie. De diensten worden op de langere termijn
te duur en zijn gedwongen informeel te opereren . 8 Zelden wil een informele bedrijfsvoerder
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formeel gaan werken. Als deze beslissing uiteindelijk toch wordt genomen, moet de kritische omzet voldoende zijn gestegen om een goed winstinkomen te behalen. De gemiddelde omzet per
werknemer blijft meestal zo laag dat nauwelijks
een winstinkomen overblijft. 9
Voor informele bedrijven wordt een winstinkomensgemiddelde aangehouden van 10000 gulden per jaar, terwijl voor formele bedrijven een
gemiddelde geldt van 60000 tot 100000 gulden.
Het beeld van de marginale organisatie schijnt
aardig bevestigd te worden. Toch kent de informele bedrijvigheid ook facetten die een rendabele
bedrijfsvoering mogelijk maken, onder meer omdat geen vestigingseisen en belastingplicht worden nageleefd, waardoor de produkten tegen lagere prijzen kunnen worden aangeboden: lagere
vaste kosten, lagere loonkosten. Daarnaast leert
de ervaring dat in de dienstensector voortdurend
nieuwe vormen van bedrijvigheid ontstaan, die
na een informele fase tot hooggekwalificeerde bedrijfsvormen kunnen uitgroeien: de 'high touch'.
Ongeveer de helft van de nieuwe arbeidsplaatsen
ontstond tussen 1980 en 1982 in de dienstensector. Het werk wordt over het algemeen slecht betaald, maar promotiemogelijkheden zijn aanwezig.
De diversiteit van de informele sector is groot.
Eerder werd reeds gesteld dat slechts voorzichtig
generalisaties zijn te trekken, die overwegingen
naar het beleid toe speculatief van karakter maken. Desondanks menen wij een aantal knelpunten te herkennen waarvan een afgepast beleid de
scherpe kantjes kan vijlen.

2-4 Beoogde gedragsverandering
De gedragsverandering die beleid kan realiseren
bij relatief moeilijk handelbare problemen, als
dat van de informele sector, is bescheiden.
Naarmate de verandering in gedrag van doelgroepen groter moet zijn, wordt de kans op suc-

eesvolle uitvoering van het beleid kleiner. We
hebben daarom geen grote verwachtingen van
een stringent beleid dat de nadelen van het informeel circuit voor de nationale economie moet
corrigeren en positief te waarderen facetten wil
versterken. Desondanks zullen wij ons voorzichtig
wagen aan beleidsvoorstellen. Een aantal mogelijkheden worden in de volgende paragraaf besproken. Dit onderdeel beperkt zich tot het noemen van enkele knelpunten die een beleidsinspanning denkbaar maken.
I. CONCURRENTIEVERVALSING

Veelal wordt verondersteld dat informele bedrijven groeien ten koste van bon a fide ondernemingen. Met behulp van sociale uitkeringen is de
bestaansbasis verzekerd, ondanks het werken tegen een lagere inkomensvoet. Met name bij het
vrijwilligerswerk wordt arbeid niet meer in loontermen gewaardeerd: economische actIvlteIt
wordt gedemonetariseerd. De geregistreerde
werkloosheid blijft hoog, ondanks de vele arbeidsuren die gemaakt kunnen worden in het informele circuit. Omdat arbeidskrachten niet worden beloond volgens hun vakdiploma's en de geldende arbeidswetten, komen de werknemers in
informele ondernemingen in een inferieure positie
te staan tegenover hun collega's in formele bedrijven. Een tweedeling op de arbeidsmarkt
dreigt. Overigens wordt aangenomen dat slechts
weinig informele activiteiten echt schadelijk zijn
voor de formele sector! Gemeend wordt dat vooral kwijnende bedrijven in de informele sector
schadelijk zijn in dit opzicht. l 0 De massa der informele activiteiten vormt vrijwel geen bedreiging. De 'schemerzone' kan zelfs positief uitpakken voor het reguliere bedrijfsleven als afzet- of
toeleveringskanaai, door bestedingen, als broedplaats van nieuwe ondernemingsvormen, als aanbieder van goedkope arbeid en flexibele arbeidskrachten en als druk op de lonen in sommige sectoren binnen de formele sfeer. 1 1
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2. COLLECTIEVE SECTOR

De informele sector verkleint, waar zij actIvIteIten betreft die gevlucht zijn uit de formele sector,
het draagvlak van de publieke sector en voor
overheidsuitgaven. Minder inkomsten komen
binnen aan belastingen en premies; via sociale
uitkeringen wordt een verkapte loonsubsidie gegeven. De Commissie Bijsterveldt (ISMO ) noemt
circa 2 miljard aan gederfde staatsinkomsten als
mInImum.
3. CONSUMENTENBELANGEN
De informele sector zou kwalitatief betere produkten leveren, omdat het werk zorgvuldiger
wordt gedaan en meer arbeidsvreugde wordt genoten. Verondersteld wordt dat het werk tevens
beter uitgevoerd wordt omdat de tijdsdruk minder is en een persoonlijk contact bestaat tussen de
opdrachtgever (consument) en opdrachtuitvoerder.! 2 Wij plaatsen daar vraagtekens bij, vooral
met betrekking tot de aansprakelijkheid voor het
produkt. Zo hebben bijvoorbeeld zestien aannemers in Münster de aanleg van elektriciteitsleidingen in een nieuwe woonwijk uitbesteed aan
een scherp calculerende firma. Bij oplevering van
de woonwijk kwam aan het licht dat de firma niet
geregistreerd was. De gemeentelijke woningdienst eiste dat een erkende installateur het werk
over moest doen. De bewuste firma bestond toen
niet meer. Bij eenmalige transacties (bijv. bezoek
aan een restaurant) ofwaar aanbieders grote onbekende kostenvoordelen in de wacht kunnen
slepen (bijv. met afgekeurde of overgebleven partijen) en bij transacties waarbij expertise wordt
verondersteld (bijv. tv-reparatie en invullen belastingformulieren) kan het consumentenbelang
in het gedrang komen.
4. HIGH TOUCH
De informele sector in ons land lijkt vooral in de
dienstensector te vinden te 'zijn. Een deel van de
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informele economie wordt gevormd door dienstenvormen in ontwikkeling, die goed passen in
de geest van het amendement op de HB-resolutie
Arbeid I. Voor de nieuwe dienstverlenende bedrijfsvormen introduceerde Naisbitt in zijn bestseller 'Megatrends' de term 'high touch' als tegenhanger van de 'high tech' bij de goederenproduktie. Voorbeelden van dergelijke nieuwe diensten zijn de winkels voor ovenklare gerechten en
de telefonische boodschappendiensten. Hoewel
het stimuleren van deze 'high touch' niet mag
ontaarden in het benadelen van legitieme vormen van bedrijvigheid, kan de overheid overwegen deze informele activiteiten te versterken.
We kunnen concluderen dat vooral de concurrentievervalsende aard, benadeling van de collectieve sector en de bedreiging van consumentenbelangen als knelpunten zijn op te vatten die
de formele sector bedreigen. Gelijke monniken,
gelijke kappen. Dit zal ook moeten gelden voor
de informele vormen van 'high touch' indien de
overheid besluit deze te stimuleren. Welke sturingsmogelijkheden dienen zich aan om de ontwikkeling in een gewenste richting te sturen?

3. Beleidsopties
Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. Vooral als de overheid zelf te kennen geeft
door met het werken met behoud van uitkering
de informele sector stimulans te geven. Een goede
causale theorie over het functioneren van de informele sector ontbreekt. Hoe wil een beleid, gericht op het afremmen van negatieve aspecten
van informele activiteiten en op het versterken
van positieve aspecten dan vorm krijgen? Beleidsvoorstellen die geopperd worden, kunnen niet
meer dan koffiedik kijken zijn. Diverse opties
worden hier op een rij gezet. In de volgende paragraaf wordt geconcludeerd in hoeverre deze
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opties als wenselijk worden gezien III D'66-perspectief.
De suggesties die het concurrentievervalsende
aspect van informele activiteiten kunnen afremmen, zijn te groeperen in maatregelen die de belasting- en premiedruk voor benadeelde formele
bedrijven verminderen en maatregelen die de arbeidskosten voor formele bedrijven drukken.
De belasting- en premiedruk kan als volgt verlaagd worden:
- Door een verlaging van de kostprijsverhogende
belastingen, met name het BTw-tarief, voor
vormen van commerciële dienstverlening die
het sterkst bedreigd worden door de informele
vlucht. Dit conform het concept-verkiezingsprogramma 1986 - 1990, waarin een dergelijke
verlaging budgettair neutraal wordt geacht
door een koppeling .aan een verhoging van het
tarief van indirecte belastingen op duurzame
consumptiegoederen.
- Door vermindering van de werkgevers premies
in de bewuste dienstensectoren. Dit valt binnen
het huidige regeringsbeleid en het conceptverkiezingsprogramma van 0'66.
- Door instelling van een belasting- en premievrije drempel, waarbij de eerste 25 wekelijkse
werkuren zwaar belast worden en de daarop
volgende werkuren minder. Dit idee is regelmatig terug te vinden in de fiscale literatuur.
Voor degenen die meer dan 25 uur per week
willen werken, wordt zwart werken minder
aantrekkelijk dan wit werken: het belastingvoordeel wordt minder groot. Een gelijkmatiger behandeling van de belastingplichtingen is
ermee gediend. Meer regels over de belastbaarheid van de eerste 25 uren achten wij
wenselijk.
- Te denken valt aan een vaste, forfaitaire aanslag op de bedrijfsbelastingen (maandelijks)
met een eenvoudige mogelijkheid van tussentijdse bijstelling als de bedrijfsresultaten achterblijven bij de verwachtingen.
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De arbeidskosten voor formele bedrijven moet
gedrukt worden om hun in een meer eerlijke concurrentieverhouding te brengen tegenover de informele activiteiten. De arbeidskosten kunnen
omlaag door middel van (verkapte) loonsubsidie
via het werken met behoud van uitkering in het
reguliere bedrijfsleven, bijvoorbeeld voor jongere
werklozen om werkervaring op te doen. Duisenberg deed in de Volkskrant van 2 mei 1984 het
voorstel om arbeid goedkoper te maken door de
investeringspremie-regeling voor het bedrijfsleven om te bouwen. De regering heeft inmiddels
besloten te bezuinigen op de groei van de investeringspremieregeling en het voorwaardenscheppende beleid (ontsluiting bedrijfsterreinen).
Voor dit laatste zal een groot deel aangewend
worden voor terugploegregelingen.
Hoe kan een vermindering van het draagvlak
van de collectieve sector door een uitbreiding van
de informele sector bijgestuurd worden? Een ingewikkelde materie, die de Interdepartementale
Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik
( ISMO ) een jarenlange studie kostte. De controle
op fiscale fraude is een moeizaam en tijdrovend
proces, waarbij mentaliteitsvraagstukken om de
hoek komen kijken. De belastingmoraal schijnt
hoger te worden, als de bevolking de indruk heeft
dat zorgvuldig met de collectieve middelen wordt
omgesprongen. 1 3 De ISMO deed in haar eindrapport een reeks van voorstellen om te komen tot
een effectiever controle op belastingfraude. Wij
zien er van af om in dit kort bestek deze voorstellen te behandelen, maar onderschrijven het
belang van de afweging van deze voorstellen nadrukkelijk.
Over de bescherming van de consumentenbelangen bij aankopen en afspraken tussen consument
en aanbieder op de informele markt blijft de literatuur opmerkelijk stil. Wij troffen geen beleidsvoorstellen ter zake aan . Wellicht gaat men
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er van uit dat de consument, zodra gekozen
wordt voor de goedkope informele markt, aanspraken op kwaliteit van produkt en dienstverlening verliest. Natuurlijk geldt voor elke overeenkomst het bestaande consumentenrecht, maar
door de labiele aard van de informele markt kan
de aansprakelijkheid op termijn problemen geven. Wij gaan er van uit dat aan de Adviescommissie Warenwet en aan de SER-Commissie Consumentenaangelegenheden opdracht gegeven
moet worden na te gaan in hoeverre de consumentenbelangen in de informele sector op de
tocht staan.
Ten slotte het stimuleren van die vormen van
informele activiteiten die in de woorden van het
amendement op de HB-resolutie, bijdragen aan
de nationale produktie, de zelfwerkzaamheid en
de dienstverlening. We leggen hier het accent op
een kwalitatieve bijdrage in de geest van de ontwikkeling van nieuwe vormen van 'high touch'.
Bona fide kleinere ondernemers pleiten voor een
strikte naleving van de vestigingseisen, maar een
pleidooi voor regelzucht en bureaucratie krijgt
weinig waardering in deze tijden. In België werd
een soort amnestie afgekondigd voor het niet-naleven van vestigingseisen door informele bedrijven. De Nederlandse vestigingswetgeving voorziet overigens niet in eisen voor nieuwe vormen
van bedrijvigheid. Door deze lacune in de wetgeving bestaat ongewild de mogelijkheid te experimenteren met vormen van 'high touch'. Deze
wettelijke ruimte zou volgens ons moeten blijven
bestaan. Vooral waar het activiteiten betreft die
binnen niet al te lange termijn geformaliseerd
worden. We begeven ons hier op het vlak van het
beleid voor de startende ondernemer. Een inventarisatie van de kennis hierover wordt geboden
door Wever en anderen. 1 4 De werkgroep MKB
pleit voorzichtig om te springen met dit beleid:
gelijke monniken, gelijke kappen. Voorstellen
zijn gedaan in de recent verschenen MKB-nota van

10

het wetenschappelijk bureau van 0'66. Daarbij
moet een soepele en zakelijke houding van ambtenaren naar het bedrijfsleven toe als onmisbaar
gezien worden. De kleine bedrijven moeten door
speciale contactambtenaren soepel en creatief tegemoet worden getreden volgens uniforme en
consistente richtlijnen.

2

4. Agendabepaling
Van Bijsterveldt, de vaderlandse zwart-geld specialist van oudsher en voorzitter van de ISMO,
staat het schrikbeeld van Italië voor ogen: 'Daar
zie je dat sociale verworvenheden, die na jarenlange strijd veroverd zijn, in de zwarte sector terzijde zijn geschoven. Daar duikt de kinderarbeid
weer op'. Juist in Italië heeft het officieuze circuit
haast een officiële status gekregen als alternatieve
arbeidsmarkt (Volkskrant 27-2- 1 985 ). Het Italiaanse ongerief als ongewenst beoordelend, menen wij dat beleidsvormen overwogen moeten
worden die de uitwassen van de informele activiteit beperken en gewaardeerde onderdelen van
het informele circuit verstevigen.
Bij het ontwerpen van het beleid moet formalisering nagestreefd worden. Daarvoor werden in
de vorige paragraaf een aantal beleidsopties naar
voren gebracht. We komen tot de volgende conclusies.
I. Concurrentievervalsing moet worden ingedamd door een verdere verlaging van de belasting- en premiedruk en het goedkoper maken van de arbeid in die delen van de formele
dienstverlening die het meest te leiden hebben
van de kostenvoordelen van de informele sector. Naast het bestaand beleid, komen een verlaging van met name het BTw-tarief op diensten in aanmerking, naast de instelling van een
premievrije drempel tot 25 wekelijkse werkuren en een vaste, forfaitaire aanslag op bedrijfsbelastingen. De invoering van een basis-
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inkomen zou kunnen bijdragen aan formalisering, nu de partij-interne besluitvoering
rond dit thema is afgesloten.
2. De parlementaire behandeling van de voorstellen van de ISMO en de implementatie van
het vergroten van de controle op belastingfraude moet de vermindering van het draagvlak van de collectieve sector door de groei
van de informele activiteiten beperken.
3- Maatregelen zijn geboden om de consumentenbelangen te beschermen bij overeenkomsten op de informele markt. Hierover dient
door de regering advies te worden gevraagd
aan meerdere commissies.
4. Het stimuleren van wenselijk geachte vormen
van informele bedrijvigheid, vooral daar waar
nieuwe bedrijfsvormen ontstaan, kan ingepast
worden in het bestaand beleid voor de startende ondernemer. In de vestigingswetgeving
dient experimenteerruimte open gelaten te
worden.
We zijn in dit artikel niet tot spectaculaire conclusies gekomen. Dat is ook niet te verWachten
van leden van een werkgroep, die op terughoudendheid van de overheid aandringt. Waarom
nieuw beleid ontwerpen als bestaand beleid
bruikbaar is? Alle ruimte kan geboden worden
aan die activiteiten die bijdragen aan de nationale produktie, de zelfwerkzaamheid en de dienstverlening. Informeel of formeel. Indien uitwassen
in het informeel circuit geconstateerd worden,
moet ingrijpen volgen. De vormgeving van dit
ingrijpen hoeft niet compleet nieuw te zijn. Implementatie-onderzoek toonde aan dat nieuw beleid tegenstand heeft te overwinnen voordat van
effectief beleid gesproken kan worden.
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