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KABINETSREACTIE OP WRR-RAPPORT «EEN WERKEND
PERSPECTIEF»

1. INLEIDING

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft een
belangrijk rapport uitgebracht over het vraagstuk van de arbeidspartici–
patie1. Het Kabinet heeft er met veel waardering kennis van genomen.

Om drie redenen is het advies van de WRR belangrijk en nuttig. Aller–
eerst is het vraagstuk van de arbeidsparticipatie van essentieel belang
voor zowel de sociaal-economische ontwikkeling van ons land als voor de
sociale structuren in de maatschappij; het is één van de bindende
elementen voor maatschappelijke integratie. Ten tweede onderkent het
Kabinet dat het vraagstuk van de arbeidsparticipatie, in vergelijking tot
de situatie enkele jaren geleden, complexer geworden is. Algemene
benaderingen hebben plaats gemaakt voor een grotere aandacht voor
«maatwerk» in het beleid. Nadat een groot aantal jaren de hoge,
langdurige werkloosheid centraal in de aandacht stond, vragen nu ook de
problematiek van hardnekkige, moeilijk vervulbare vacatures, maar ook
de arbeidsongeschiktheid even grote aandacht. Het Kabinet waardeert, in
de derde plaats, het advies als een gelukkige combinatie van uitwerking
van het beleid zoals dat in gang is gezet, en aandragen van wezenlijke
vernieuwingen waar die gewenst zijn.

Het recente rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid, Een werkend perspectief, weerspiegelt veel van de
nieuwe accenten in de benadering van de arbeidsmarkt. Niet langer staat
alleen werkloosheidsbestrijding voorop, maar deze is ingebed in een
bredere doelstelling: vergroting van de arbeidsparticipatie. Dit als
zodanig is een belangrijke accentverschuiving.

Het belang van arbeidsparticipatie

De participatie is een belangrijk aandachtspunt voor het Nederlandse
sociaal-economische stelsel. Juist de - in de woorden van de WRR -
huidige «structurele tendenties» (herstructurering van de economie,
individualisering, arrangementen van een verzorgingsstaat die nauwelijks
op activering zijn toegesneden) zijn verantwoordelijk voor een situatie
waarin werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en arbeidsschaarste in grote
mate naast elkaar voorkomen.

In het advies staat de vraag centraal hoe de verzorgingsstaat zo kan
worden ingericht dat zijn arrangementen actief burgerschap en actieve
participatie stimuleren in plaats van afremmen. Achterliggende gedachte
is tevens dat een hoge arbeidsparticipatie in belangrijke mate bijdraagt
aan een democratische samenleving van mondige burgers.

Groei van de arbeidsparticipatie is niet alleen opportuun, maar ook
mogelijk, zo stelt de Raad. Van de vrouwen die geen betaalde arbeid
verrichten, heeft ongeveer de helft belangstelling voor een werkkring
buitenshuis. Bijna een derde van de ouderen die met werken moet
stoppen, ervaart dat als onwenselijk. Ook van de 65 + ers zou een
aanzienlijk deel op de één of andere wijze graag doorwerken. Er is dus
nog een groot potentieel aanbod, zonder dat angst hoeft te bestaan dat
degenen die geen betaalde werkkring ambiëren (en ook geen uitkering
krijgen) daartoe gedwongen zouden worden.

Er is momenteel geen officiële CPB arbeidsaanbodprognose voor de
langere termijn beschikbaar. De WRR heeft daarom een eigen projectie
gemaakt. Groei van het arbeidsaanbod met 750000 personen in de jaren
'90 is mogelijk. Dat kan de uitkomst zijn van een proces waarbij arbeids–
participatie van vrouwen met 1,5% per jaar stijgt, de participatie van

tot 55 jaar niet verandert en die van mannen van 55-64 jaar.
SDU, Den Haag 1991 weer terugkomt op het niveau van 1982.
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Aldus zou in de jaren '90 met een werkgelegenheidsgroei van 1,1% per
jaar (gemeten in personen) rekening worden gehouden, die vrijwel
geheel is te localiseren in tertiaire en kwartaire diensten (excl. overheid
in enge zin). Dit is een groei van plm. 800000 personen, die vrijwel
overeenkomt met de 750 000 extra aanbod. Het Kabinet ziet deze
getallen overigens meer als indicaties van mogelijkheden dan als feite–
lijke prognoses.

Deze oriëntatie houdt, als aangegeven, een andere beleidsvisie op
sociaal-economisch terrein in: niet alleen bestrijden van (geregistreerde)
werkloosheid, maar ook tegengaan van arbeidsongeschiktheid, bevor–
dering participatie van ouderen en bestrijden van verborgen
werkloosheid. De huidige participatie heeft als gevolg van arbeidsonge–
schiktheid en verborgen werkloosheid een zodanig niveau, dat het gevaar
dat vergroting van de participatie «voorbij het optimum» zou gaan,
vooralsnog ver weg lijkt. Dit blijkt temeer uit het grote aantal werkzoe–
kende vrouwen. Het is niet zo dat een (kleine) groep mensen steeds
langer zou willen werken, maar steeds meer mensen wensen aan
betaalde arbeid deel te nemen. Vergroting - meer mensen aan het werk
- en optimalisering vallen vooralsnog samen.

Een beleid als in het WRR-rapport voorgestaan zou de in het verleden
ingezette negatieve kringloop (hoge belastingen/premies leiden tot hoge
loonkosten, noodzaken tot hoge arbeidsproduktiviteit, maar beïnvloeden
werkgelegenheid nadelig, meer mensen kunnen niet aan de eisen
voldoen, premies worden hoger etc.) omdraaien tot een positieve. Het
Kabinet deelt deze doelstelling met de Raad. Het onderkent eveneens dat
zulks niet alleen tot de competentie van de centrale overheid behoort,
maar dat een actieve inzet van alle betrokkenen onontbeerlijk is.

Opmerkingen

Het Kabinet wil hierbij enkele nadere opmerkingen maken. Voorop
staat dat een verhoging van participatie in algemene zin van belang is.
Echte economische zelfstandigheid wordt niet via ondersteunende
inkomensregelingen, maar door arbeidsparticipatie bereikt.

Het is daarbij een extra voordeel indien het gelukt de arbeidspartici–
patie zodanig te vergroten dat een verbetering bewerkstelligd wordt van
de verhouding tussen actieven en inactieven met een inkomen, op deze
wijze snijdt het mes aan twee kanten: participatie doet uitkeringsstromen
verminderen en inkomen uit arbeid vergroten.

Een tweede opmerking betreft het vraagstuk van de kwaliteit van de
arbeid, waaronder begrepen scholing. Dit vraagstuk heeft relaties met
andere doelstellingen van overheidsbeleid. In deze Kabinetsreactie wordt
het thema van de participatie mede bezien op het aspect van de kwaliteit
van arbeid. Het Kabinet staat een vorm van arbeidsparticipatie voor
ogen, die bijdraagt aan duurzame economische groei. Dit impliceert dat -
naast de meer traditionele aspecten van de kwaliteit van arbeid - ook
doelstellingen die bijvoorbeeld betrekking hebben tot milieu of ruimte–
lijke ordening in de beschouwing betrokken dienen te worden.

Ook de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid is een aspect dat
voor het Kabinet meeweegt. Een meer gelijke verdeling van betaalde
arbeid, zonder verandering van inzet van mannen en vrouwen in
onbetaalde arbeid, zal de welvaart in ons land alleen schijnbaar
vergroten. Werkdruk zal dan steeds eenzijdiger verdeeld worden, met
alle consequenties vandien. Herverdeling van alle vormen van arbeid
blijft aldus een punt van aandacht.

Wat de analyse van de WRR betreft en de wijze waarop de huidige
arbeidsmarktontwikkelingen worden gepercipieerd, past een enkele
kanttekening.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 477, nr. 13



Ten eerste legt de WRR terecht een grote nadruk op het belang van
loonkostenmatiging. Dit is inderdaad een belangrijke voorwaarde voor
het werkgelegenheidsbeleid. Het zou wenselijk zijn dat een dergelijke
matiging gepaard gaat met een relatieve verlaging van minimumloon–
kosten. Even wezenlijk is echter de verhouding tussen uitkeringsniveau
en looninkomen, vooral op de laagste niveaus. Loonkosten dienen niet
alleen bezien te worden vanuit de vraagzijde - de vraag van werkgevers
naar arbeidskracht - maar ook vanuit de aanbodzijde - de stimulans voor
uitkeringsgerechtigden om weer aan de slag te gaan. Juist deze dubbele
functie van looninkomens maakt het zo gecompliceerd om, in wisselende
arbeidsmarktsituaties, een optimaal beleid te formuleren dat ook
uitvoerbaar is.

Ten tweede zou het Kabinet sterker dan de WRR doet aandacht willen
vragen voor de sterke werkgelegenheidsgroei van de afgelopen jaren. In
1987-1990 is de werkgelegenheid met 500 000 personen toegenomen,
waarvan 330 000 banen van meer dan 20 uur. De participatiegraad van
vrouwen is in die periode van 49,7 naar 54,1% gestegen. Nederland is
wat participatie betreft minder dan voorheen een buitenbeentje in
Europa, en de werkgelegenheid in 1990 is sneller gegroeid dan ooit in de
geschiedenis. De huidige onzekere internationale situatie maakt het
uiteraard ongewis, of een dergelijke uitbundige groei ook in de nabije
toekomst te verwachten is. Een voortgaande groei in de marktsector lijkt
tot de mogelijkheden te behoren. Dat geldt ook voor bepaalde onder–
delen van de collectieve sector. Per saldo valt echter in de komende
jaren geen groei van de werkgelegenheid in de collectieve sector te
vermelden.

Korte en lange termijn

Het Kabinet onderkent dat er een zekere spanning kan bestaan tussen
ambities en beleidsmogelijkheden voor langere termijn - de jaren
negentig - en de kortere termijn - de problemen die hier en nu aan de
orde zijn. Terecht wijst de WRR op de kanteling die het sociaal-econo–
misch bestel in de jaren negentig zal doormaken. Niet langer zullen de
sociale zekerheid, het inkomens– en het arbeidsmarktbeleid vooral op
situaties van meer traditionele huishoudens geënt kunnen zijn. Een meer
op individuele behoeften toegesneden beleid is onontkoombaar. Op de
kortere termijn zijn aan een dergelijk beleid ook problemen verbonden
die nopen tot een zeer zorgvuldige overdenking. In de verschillende
hoofdstukken zal dit spanningsveld tussen de termijnen waarop het
beleid zich richt, op deelgebieden nader worden geïllustreerd.

Inhoud van de reactie

2 In deze reactie wordt niet expliciet
ingegaan op het belangrijke vraagstuk van
de arbeidsparticipatie van etnische minder–
heden. De WRR heeft daarover in een
eerder rapport geadviseerd en op dit terrein
zijn sindsdien beleidslijnen uitgezet.
Verwezen wordt naar het accoord van de
Stichting van de Arbeid van 1 5 november
1990 en de SER-adviesaanvrage inzake de
terugdringing van de werkloosheid van
minderheden van 19 januari 1991

In deze reactie wordt nader ingegaan op de, naar het Kabinetsoordeel,
belangrijkste thema's uit het WRR-advies: het arbeidsmarktbeleid en de
sociale zekerheid (hoofdstuk 2), ziekte en arbeidsongeschiktheid in
wisselwerking met de kwaliteit van de arbeid (hoofdstuk 3), arbeidsparti–
cipatie van vrouwen en van ouderen2 (hoofdstuk 4) en het minimumloon
(hoofdstuk 5). Een dergelijke indeling is uiteraard arbitrair: arbeidsonge–
schiktheidsregelingen zijn deel van de sociale zekerheid, arbeidsmarkt–
beleid is ook gericht op participatie van vrouwen en ouderen. De reactie
dient dus als geheel gezien te worden, en een lezing van hoofdstukken
apart doet geen recht aan de complexiteit van de problematiek.

In enkele bijlagen is op specifieke thema's ingegaan. De eerste bijlage
geeft uitvoerig de argumenten van het Kabinet weer bij het
WRR-voorstel inzake de voetoverheveling. De Kamer heeft bij brief aan
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 januari 1991
gevraagd om een reactie op het rapport Minimumlonen, loonkosten en
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werkgelegenheid, mee te nemen in het Kabinetsstandpunt op het
WRR-rapport3. Deze reactie is in bijlage 2 opgenomen.

3 A van Soest en A. Kapteyn, Minimum–
lonen, loonkosten en werkgelegenheid,
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid 1990.
4 Alleen over deze periode zijn er jaarcijfers
van de Geregistreerde Werkloosheid.

2. ARBEIDSMARKTBELEID EN SOCIALE ZEKERHEID

2.1. Inleiding

Het is teleurstellend te moeten constateren dat, ondanks een al jaren–
lange hoge stijging van de werkgelegenheid, die in 1990 zelfs versnelde,
de werkloosheid in betrekkelijk traag tempo afneemt. Nu er de komende
jaren wellicht van enige aarzeling in de economische groei sprake zal
zijn, baart dit het Kabinet des te meer zorgen. Al opgemerkt is dat
werkgelegenheidsgroei vooral nog in de marktsector is te verwachten,
maar grosso modo zal kunnen afzwakken.

In deze paragraaf wordt eerst de huidige werkloosheid kort geanaly–
seerd. Vervolgens wordt ingegaan op de aanbevelingen in het
WRR-advies inzake scholing. Daarna komt een aantal aanbevelingen aan
bod die liggen op het raakvlak van arbeidsvoorziening en de sociale
zekerheid. Dan wordt kort ingegaan op maatregelen gericht op de parti–
cipatie van in het bijzonder vrouwen. Ten slotte wordt aandacht
geschonken aan de arbeidsongeschiktheid.

Samenvattend gaat het om de volgende hoofdlijnen:
- analyse van de werkloosheidsontwikkeling leert het Kabinet, dat het

accent in het beleid (verder) gelegd dient te worden bij «preventie»;
- het Kabinet neemt zich voor grotere aandacht te besteden aan het

vraagstuk van effectiviteit van maatregelen ten behoeve van werklozen,
en zal mede daarom in het CBA onverkort aandacht vragen voor het
scholingsinstrumentarium;

- de aanbevelingen van de WRR terzake van wederkerende scholing
sporen in het algemeen met het ingezette beleid;

- het Kabinet beraadt zich over een adequate samenhang in het
arbeidsmarktinstrumentarium;

- het Kabinet is voornemens een grotere objectivering van passende
arbeid in de uitvoeringspraktijk te bevorderen, en evt. tot aanscherping
van kriteria te komen;

- het Kabinet neemt zich voor het bestaande sanctiebeleid voor
werkzoekende uitkeringsgerechtigden, waar nodig, te doen aanscherpen.

2.2. Analyse

Analyse van de geregistreerde werkloosheid over de periode
1988-1990" leert dat het aantal langdurig (meer dan een jaar) en
kortdurig (minder dan een jaar) werklozen in vrijwel hetzelfde tempo
afneemt. Wel is er daarbij van een verdergaande «verharding» sprake:
het aandeel werklozen dat langer dan 3 jaar staat ingeschreven neemt
nog steeds toe; ook van hen neemt het aantal echter af. De meeste
werklozen verlaten binnen het jaar het werklozenbestand (ca. 80
procent). Eenmaal 12 maanden werkloos, is de kans om binnen het
tweede jaar het bestand te verlaten aanzienlijk afgenomen (tot zo'n 50
procent). Daarna nemen de zgn. uitstroomkansen geleidelijk verder af.

Er waren in 1990 gemiddeld zo'n 100000 geregistreerde werklozen
langer dan 3 jaar werkloos. De geregistreerde werkloosheid is in zeer
sterke mate bij enkele groepen geconcentreerd. De werkloosheidsdaling
van mannen bedroeg relatief het dubbele van die der vrouwen. In het
bijzonder valt de positie van etnische minderheden en laag opgeleiden
als zeer moeilijk op. Hier tegenover staat een gering aantal vacatures
voor ongekwalificeerden. Meer dan 110 000 geregistreerd werklozen
(een derde van het totaal) hebben geen enkele vervolgopleiding voltooid.
Van hen is meer dan de helft jonger dan 35 jaar.
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Door de langdurige loonmatiging, mede op de laagste niveaus, is niet
alleen de werkgelegenheid sterk gegroeid, maar zijn de kansen voor laag
opgeleiden weer groter geworden. Opmerkelijk blijft dat voor banen
waarvoor in wezen ongeschoolden worden gevraagd, zij uiteindelijk niet
worden aangenomen. Alleen een combinatie van gezond
algemeen-economisch beleid met een actief arbeidsmarktbeleid, zoals
dat de laatste jaren is ingezet, biedt uitzicht op een verdere doeltreffende
verbetering van kansen voor ook de minder gekwalificeerden. Dat er op
dit punt zeker ook van bedreigingen sprake is, zoals een te verwachten
omvangrijke immigratiestroom, is niet ondenkbeeldig.

De ervaring uit de jaren tachtig heeft geleerd dat er geen sprake is van
één pasklaar antwoord in de werkloosheidsbestrijding. In de ene regio is
de situatie anders dan in de andere; zo ook verschilt de situatie per
werkzoekende, bedrijfstak en arbeidsorganisatie. Er is veel in gang gezet
dat dit «maatwerk» daadwerkelijk mogelijk moet maken: decentralisering
van arbeidsvoorziening, betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij
het beleid, sociale vernieuwing, verbetering van de aansluiting
onderwijs-arbeid.

Uit het bovenstaande kunnen naar het oordeel van het Kabinet twee
conclusies worden getrokken. Allereerst is het nodig het accent verder te
verleggen van «curatief» (het bestrijden van langdurige werkloosheid
nadat het zover is gekomen) naar «preventief» (het voorkomen van
langdurige werkloosheid) beleid. En ten tweede zal het onontkoombaar
zijn dat, juist met het oog op dit meer preventieve karakter, scholing
hierin een centrale rol zal spelen.

2.3. Wederkerende scholing

Scholing van werkenden, en meer in het algemeen van volwassenen, is
bij uitstek een mogelijkheid om aan dit meer preventieve beleid vorm te
geven. Bij de behandeling van de notitie «Scholing van werkenden» heeft
de Tweede Kamer het Kabinet uitgenodigd aan dit punt adequate
aandacht te besteden in de reactie op het WRR-rapport. Het Kabinet
voldoet in het navolgende graag aan dit verzoek.

De WRR benadrukt dat een omvangrijke en gedifferentieerde
scholingsinfrastructuur van groot belang is, en dat de belangrijkste vraag
momenteel is, hoe een dergelijke infrastructuur moet worden ingericht.
De WRR pleit voor lokale scholingsmarkten met een strikte scheiding van
vraag en aanbod. Arbeidsbureaus horen aan de vraagkant thuis.

Er moeten meer waarborgen worden ingebouwd voor de efficiency van
de scholingsinvesteringen vanuit de collectieve sfeer. De WRR conclu–
deert dat de Centra Vakopleiding verzelfstandigd moeten worden, terwijl
de CBB's en de instituten voor basiseducatie ook zoveel mogelijk zouden
moeten kunnen profiteren van de scholingsmarkt.

Het Kabinet onderschrijft deze beleidslijn. In de reactie op het advies
Rauwenhoff wordt gepleit voor een scheiding tussen vraag en aanbod op
de scholingsmarkt, waarvoor een loskoppeling van de scholingsinstituten
van de arbeidsvoorzieningsorganisatie onvermijdelijk lijkt. In het CBA is
besloten om drie tot vier jaar na het in werking treden van de arbeids–
voorzieningswet op grond van grondige evaluaties nadere besluiten te
nemen over de toekomst van de huidige arbeidsvoorzienings-scholingsin–
stituten (Centra en CBB's).

Daarnaast is voorzien dat scholing meer dan nu «ingekocht» moet
gaan worden op basis van de kriteria prijs, kwaliteit en levertijd. Na een
overgangsperiode, zal er in de nabije toekomst van een echte «scholings–
markt» voor werkzoekenden sprake moeten zijn.

De WRR wijst op de grote consensus, die bestaat over de motieven,
waarom wederkerend onderwijs van belang is: Hij beperkt zich daarbij tot
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5 Verwezen zij ook naar het Project Intensi–
vering Bijscholing (PIB), een tijdehjk
expenment gericht op intensivering van
scholing van werkenden onder gelijktijdige
vervulling van opengevallen plaatsen door
werkzoekenden.

beroepsgerichte scholing, en de voorschakelcursussen voor met name
het leerlingwezen.

De Raad geeft er de voorkeur aan een stelsel van beroepsgericht
wederkerend onderwijs niet wettelijk af te dwingen, maar van onderop
op te bouwen. Voorwaarde hiervoor is in zijn ogen dat CAO-afspraken
over wederkerend onderwijs algemeen verbindend verklaard kunnen
worden.

Het niet wettelijk afdwingen van scholing van werkenden strookt
volledig met het overheidsstandpunt, zoals verwoord in de al genoemde
notitie «Scholing van werkenden». In samenwerking met het bedrijfs–
leven zal ook de overheid een bijdrage leveren aan de totstandkoming
van start– en doorstroomkwalificaties voor werkenden5. Overleg over de
implementatie hiervan is gestart.

Om bepaalde dilemma's, zoals de conjunctuurgevoeligheid of een te
smalle functiegerichte invulling van bedrijfsopleidingen, tegen te gaan,
acht de WRR regulering op een aantal aspecten van belang.

1. Het ontwikkelen van gemeenschappelijke standaarden en curricula
bij bedrijfsopleidingen.

2. Het bundelen van informatie over bedrijfsopleidingen in een
bedrijfstak b.v. via bedrijfstaksgewijze opleidingsorganisaties.

3. Het binden van werkgevers en –nemers aan deelname aan de
branchegewijze opleidingsorganisatie. Dit kan via AVV van
CAO-afspraken.

4. Vernieuwingen in de branches moeten hun weerslag hebben in de
opleidingen.

5. Afspraken over de deelname aan schoüng zijn gewenst.

Voor een groot deel van bovengenoemde onderwerpen zijn voorstellen
neergelegd in de Kabinetsreactie op de voorstellen van de commissie
Rauwenhoff. Op 19 juli 1990 is een gerichte adviesaanvrage aan de SER
verzonden waarin wordt voorgesteld om de Wet-AVV zodanig te wijzigen
dat de verbindendverklaring ook betrekking kan hebben op bepaalde
afspraken die buiten de directe arbeidsvoorwaarden zijn gelegen (vgl.
ook § 5.1).

Noodzakelijke onderdelen bij een stelsel van beroepsgericht wederkerend
onderwijs

De WRR acht drie onderdelen noodzakelijk:
1. Recht op een minimale startkwalificatie van werkenden. De WRR

acht het verschil tussen start– en doorstroomkwalificatie in de Kabinets–
reactie Rauwenhoff niet altijd eenduidig. Hij heeft begrip voor het stellen
van een afgeperkt budget, en voor de leeftijdsgrens van 27 jaar, die het
Kabinet hier heeft getrokken. Op den duur zou volgens de WRR toch
gestreefd moeten worden naar een levenslang opeisbaar recht op het
behalen van een minimale start–, c.q. doorstroomkwalificatie. Dit strookt
met het huidig Kabinetsbeleid.

2. Werklozen en herintreedsters (ook boven het niveau van de start–
kwalificatie) moeten mogelijkheden krijgen om cursussen of opleidingen
te volgen die uitzicht bieden op werk. Ook dit onderdeel komt overeen
met de huidige praktijk.

3. Werkenden zouden op één of meerdere momenten gedurende de
loopbaan met behoud van loon en/of arbeidsplaats de arbeid moeten
kunnen onderbreken voor om– of bijscholing. De Raad geeft de voorkeur
aan het toekennen van individueel opeisbare rechten. De inhoud van het
recht is te omschrijven in de desbetreffende CAO's. Het Kabinet ziet te
veel praktische bezwaren om momenteel over te gaan tot het toekennen
van «leerrechten» aan volwassenen. Interessant acht het de suggestie
van rechten, die in de betreffende CAO's omschreven moeten worden.
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6 Uiteraard zijn niet de plaatsingsresultaten
als zodanig van belang, maar die in verge–
lijking met een controlegroep (de kans van
werkzoekenden met vergelijkbare arbeids–
marktkenmerken als de deelnemers aan een
maatregel om zonder deze maatregel een
baan te vinden). Juist deze vergelijking
zorgt er voor dat de «baat» van zwakkere
groepen op de arbeidsmarkt van deelname
aan een maatregel groot kan zijn

waarbij het wederkerend onderwijs niet unaniem geregeld hoeft te
worden. Dit wijst meer op een «leerrecht» vanuit de bedrijfstak. Het
Kabinet is bereid om in het kader van te starten projecten inzake de
minimale doorstroomkwalificatie deze suggestie in experimenten mee te
nemen. Hier ligt ook een duidelijke relatie met de thematiek van kwaliteit
van de arbeid (§ 3.2).

De WRR pleit voor uitbreiding van de Stimuleringsregeling Scholing
van Werkenden in het bedrijfsleven (SSWB). Ook branches die voor
minder dan 50% uit middelgrote en kleine bedrijven bestaan moeten
ervoor in aanmerking komen. In een herziene regeling moet expliciet het
ontwikkelen van curricula en certificaten genoemd worden. Ook zou
deelname van werknemersorganisaties voorwaarde voor subsidie moeten
zijn.

In de ogen van het Kabinet zal het opzetten van een goede scholings–
infrastructuur per bedrijfstak via een procesmatige ontwikkeling moeten
worden verkregen. De bijdrage van de overheid moet alleen een impuls
geven waar er imperfecties zijn, bijvoorbeeld bij het MKB.

Indien de aanbeveling van de WRR zou resulteren in een structurele
overheidsbijdrage, dan zou deze niet stroken met de recente Kabinetsre–
actie Rauwenhoff en de notitie Scholing van Werkenden, en gaat het
Kabinet hiermee niet accoord. De voorwaarde van curriculumontwik–
keling en deelname van werknemersorganisaties in het kader van de
SSWB verdienen serieuze aandacht.

2.4. Arbeidsmarktinstrumentarium

Op lokaal en regionaal niveau is er een groot scala aan arbeidsmarktin–
strumenten beschikbaar: scholing, loonkostensubsidies, werkervarings–
plaatsen, banenpools en wat dies meer zij. De Raad heeft zich hier
uitvoerig over gebogen en onder meer opmerkingen gemaakt over
werkervaringsplaatsen en banenpools.

Het is het Kabinet opgevallen dat het scholingsinstrumentarium daarbij
betrekkelijk geringe aandacht heeft gekregen. Voordat nader wordt
ingegaan op de aanbevelingen terzake van de Raad, wil het Kabinet een
enkele opmerking maken over de effectiviteit en omvang van arbeids–
marktmaatregelen in het algemeen.

Het aantal deelnemers aan arbeidsmarktmaatregelen is opgelopen van
zo'n 70000 in scholing en 23000 in andere maatregelen in 1984 naar
(geraamd) 161 000 in scholing en 27 000 in andere maatregelen in
1990. In dezelfde periode nam de werkloosheid aanzienlijk af, dus naar
rato is de stijging nog sterker. Op het eerste gezicht lijken scholings–
maatregelen ook aanmerkelijk goedkoper dan andere instrumenten;
daarbij dient men zich wel te realiseren dat veel scholing met behoud
van uitkering plaatsvindt, terwijl dat bij loonkostensubsidies e.d. uiteraard
niet het geval is. Dit neemt niet weg dat naar schatting in 1990 een
toepassing van scholing ongeveer de helft kostte van een aanbod van
werkervaring.

Gaandeweg zijn er vele studies gepubliceerd over de effectiviteit van
verschillende arbeidsmarktinstrumenten. Deze leveren een vaak
verrassend beeld op. Globaal kan men er de volgende conclusies uit
trekken:

- veel instrumenten hebben een hoog tot zeer hoog plaatsingsre–
sultaat. Zo vindt 80 procent van de deelnemers aan Centra Vakopleiding
werk, en heeft bijna 60 procent van de cursisten aan Primaire beroeps–
gerichte Volwasseneneducatie - met doorgaans (zeer) zwakke arbeids–
marktkenmerken - een jaar na het verlaten van de cursus (nog) een
baan6.

- de afstemming tussen verschillende instrumenten is niet altijd even
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duidelijk. Eenvoudige en goedkope maatregelen zijn vaak evenzo
effectief, zo niet effectiever, dan dure. Dit geldt veelal ook voor moeilijk
plaatsbare groepen op de arbeidsmarkt. Een voorbeeld van een
goedkoop en effectief instrument zijn de Sollicitatieclubs.

- niet alle instrumenten zijn even effectief voor alle doelgroepen van
beleid. Vooral bepaalde scholingsinstrumenten zijn juist zeer effectief
voor zwakke groepen op de arbeidsmarkt, zoals etnische minderheden.

- niet voor alle zwakke groepen op de arbeidsmarkt is het scholingsin–
strument (direct) een effectief middel. Loonkostensubsidies en werkerva–
ringsplaatsen kunnen juist voor deze categorieën een belangrijk alter–
natief zijn om de arbeidsmartktkansen te verbeteren. In het ene geval is
het dan verstandig direct te streven naar een aanbod van een vaste baan,
in het andere zal de tijdelijkheid van de baan juist meer werkgevers over
de streep trekken. Waar mogelijk wordt toepassing van deze instru–
menten gecombineerd met scholing om doorstroming te bevorderen en
het verdringingseffect op termijn te beperken.

Conclusie van het bovenstaande is in de ogen van het Kabinet, dat
voorzichtig omgegaan dient te worden met steeds «zwaardere» arbeids–
marktinstrumenten waardoor de kosteneffectiviteit van het beleid
geringer zou worden. Ook voor de zwakste groepen op de arbeidsmarkt
blijken effectieve instrumenten te bestaan; niet altijd zijn dat de
«zwaarste». Tevens erkent het dat het arbeidsmarktinstrumentarium
betrekkelijk ondoorzichtig is geworden. In de loop van dit jaar zullen
verschillende nieuwe evaluatiestudies beschikbaar komen. Voor het
Kabinet zal dat aanleiding zijn om, op het moment dat voidoend
materiaal beschikbaar is, de samenhang tussen de instrumenten grondig
te bezien en, zo dat nodig is, voorstellen voor verdere stroomlijning te
doen. Het zal zich daarbij beraden over de wijze waarop incentives aan
uitvoerders van regelingen zo kunnen worden ingericht dat de aange–
geven rangorde in het mstrumentarium ook overeenkomt met de
belangen op lokaal niveau. Ook zal daarbij het vraagstuk van de
«sluitende aanpak» voor werklozen ouder dan 27 jaar opnieuw worden
bezien. Hierbij zal het overleg in en met het Centraal Bestuur voor de
Arbeidsvoorziening uiteraard een wezenlijke rol spelen. Er kan daarbij
vanuit worden gegaan dat op regionaal niveau instrumenten worden
«ingekleurd» en dat dit als zodanig al tot betere afstemming zal kunnen
leiden.

In algemene zin is een pleidooi voor meer «preventief» in plaats van
«curatief» beleid af te leiden. Verder is de «maatwerk» gedachte ook uit
effectiviteitsoverwegingen een zeer aantrekkelijke.

De relatie tussen banenpools, werkervaringsplaatsen en sociale
werkvoorziening

De WRR constateert dat de werkervaringsplaatsen-regeling niet naar
wens verloopt, terwijl naar zijn mening juist deze regeling het primaat
verdient boven de banenpoolregeling.

In beginsel acht het Kabinet dit niet onjuist. Wel wil het hier het
verschil benadrukken in doelgroep en werkingssfeer tussen banenpool–
plaatsen en werkervaringsplaatsen binnen de Kaderregeling Arbeidsin–
passing (KRA). De KRA-werkervaringsplaatsen (KRA/WEP) zijn
additionele, tijdelijke arbeidsplaatsen in de collectieve en marktsector en
hebben de doorstroming naar vaste arbeidsplaatsen tot doel. Banenpool–
plaatsen kunnen gerealiseerd worden in de collectieve sector en de
g&g-sector.

Het zijn boventallige plaatsen van waaruit doorstroming naar reguliere
arbeidsplaatsen niet uitgesloten is. Voor personen die niet meer naar een
reguliere arbeidsplaats kunnen doorstromen zijn banenpoolplaatsen
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eindfuncties. Plaatsing op een werkervaringsplaats heeft prioriteit boven
plaatsing in een banenpool. Banenpools fungeren als sluitstuk van het
arbeidsvoorzieningsinstrumentarium.

De eerste evaluatiegegevens van de KRA-WEP wijzen op een stijging
van het aantal plaatsingen. Niettemin verloopt de totstandkoming van
WEP's in de marktsector teleurstellend. Een mogelijke oorzaak hiervan
lijkt te zijn de administratieve belasting die de KRA-WEP uitvoering voor
het arbeidsbureau met zich mee brengt. Verder zijn er signalen dat de
begeleiding van personen op de werkervaringsplaats vooral voor
werkgevers in het MKB problematisch is. In de collectieve sector zouden
de lagere kosten van een banenpoolplaats in vergelijking met een
werkervaringsplaats een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het achter–
blijven van de realisatie van werkervaringsplaatsen aldaar. Bovendien kan
een oorzaak zijn dat de inleenconstructie voor werkgevers in de collec–
tieve sector aantrekkelijker is dan formeel werkgeverschap.

Het Kabinet acht het echter niet gewenst om vooruitlopend op de
evaluatieresultaten van KRA/WEP en banenpools op dit tijdstip met
voorstellen tot wijziging van de regelingen te komen. Met het Centraal
Bestuur van de Arbeidsvoorziening is het Kabinet van mening dat een
beslissing over eventuele uitbreiding van de werkingssfeer van de banen–
pools tot non-profit instellingen in de marktsector moet worden
opgeschort tot begin 1992. Tegen die tijd kan naar de opvatting van het
CBA een betere afweging van de voor– en nadelen van een eventuele
uitbreiding van de werkingssfeer plaatsvinden en kan tevens worden
bezien op welke wijze de effectiviteit van de werkervaringsplaatsen
verbeterd kan worden. Ook de eerste ervaringen met betrekking tot de
arbeidsplaatsen in het kader van de JWG kunnen dan bij de besluit–
vorming over de eventuele uitbreiding van de werkingssfeer van de
banenpools betrokken worden. Niet ontkend kan worden dat, hoewel ook
vele voorbeelden van goede afstemming en samenwerking zijn te
noemen, in de praktijk activiteiten ten behoeve van verschillende
doelgroepen en met behulp van verschillende arbeidsmarktinstrumenten
vaak aan samenhang te wensen overlaten.

De WRR-aanbeveling om ook met (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten
heroriënterings-gesprekken te voeren spreekt het Kabinet aan. In het
Najaarsoverleg zijn afspraken gemaakt over het voeren van reïntegratie–
gesprekken met deze groep.

In de nota «Optimale benutting van arbeidsplaatsen in de sociale
werkvoorziening» (Tweede Kamer 1989-1990, 21 552) heeft het Kabinet
aangegeven dat voor het oplossen van de wachtlijstproblematiek in de
WSW diverse beleidslijnen zijn uitgezet. Doorstroming vanuit Sociale
Werkplaatsen is daarbij een van de doelen.

Een optimale benutting van arbeidsplaatsen in de sociale werkvoor–
ziening staat mede onder druk doordat een aantal arbeidsplaatsen wordt
ingenomen door werknemers van wie de arbeidsgeschiktheid in de loop
van hun verblijf in de werkvoorziening zodanig is hersteld dat
doorstroming naar een reguliere arbeidsplaats een reële optie is.

Vele factoren staan doorstroming evenwel vaak in de weg. Het kan dan
gaan om onbekendheid bij mogelijke werkgevers, onzekerheden bij de
WSW-werknemer of het inkomensperspectief. Ook kan doorstroming
een risico betekenen voor de interne bedrijfsvoering van de SW-organi–
satie. Hierop zal zoveel mogelijk moeten worden ingespeeld met een
intern beleid dat tijdig voorziet in vervanging van openvallende plaatsen.
Via het actief stimuleren en begeleiden van betrokken werknemers kan
hun oriëntatie op een toekomst buiten de SW worden vergroot. Hierbij
kunnen de heroriënteringsgesprekken een belangrijke rol vervullen. Het
ligt dan wel in de rede de sociale werkplaatsen te betrekken bij de
totstandkoming van samenwerkingsafspraken zoals die worden gemaakt
in de aanpak van zgn. trajectbemiddeling (de intensieve bemiddeling,
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waarbij er een wat meer langdurig «traject» is van werkloosheid naar
reguliere baan, gebruikmakend van verschillende instrumenten).

Samenwerking tussen RBA's en gemeentelijke organisaties

De Raad suggereert het aantal arbeidsvoorzieningsloketten, waartoe
werklozen zich binnen een gemeente kunnen richten te beperken. Deze
gedachte komt sympathiek over. Bevordering van nieuwe samenwer–
kingsverbanden en het geven van nieuwe impulsen aan bestaande
samenwerkingsverbanden kan hiertoe een eerste aanzet zijn. In activi–
teiten van gemeenten in het licht van de sociale vernieuwing wordt deze
gedachte ook uitgewerkt. Met de financiële middelen die de Arbeids–
voorziening beschikbaar heeft gesteld aan de RBA's kan een daadwerke–
lijke start gemaakt worden om te komen tot samenwerking op bestuurlijk
en uitvoerend niveau. Ervaring heeft geleerd dat het proces om tot
samenwerking te komen enige tijd nodig heeft. Zowel op bestuurlijk als
op uitvoerend niveau moeten verschillende denk– en werkculturen op
elkaar worden afgestemd.

Gemeenten hebben een eigen taak en verantwoordelijkheid bij het
treffen van voorzieningen voor werkloze werknemers. Gemeenten
beschikken onder andere in het kader van de sociale vernieuwing over
begrotingsmiddelen waarmee zij (aanvullende) activiteiten kunnen
opzetten ten behoeve van doelgroepen, waarvoor het RBA-instrumen–
tariurn niet toereikend is. Wel zal dit in nauwe samenwerking met het
RBA moeten gebeuren. Daarbij kan worden gedacht aan een concrete
taakverdeling zoals ook bij de organisatie van de Heroriënteringsge–
sprekken (HOG) is gebeurd. Verder kunnen gemeenten een deel van de
haar ter beschikking gestelde middelen onderbrengen bij het RBA voor
de medefinanciering van door haar gewenste activiteiten ten behoeve
van de werklozen in de regio. Uitgangspunt bij het maken van samenwer–
kingsafspraken dient te zijn op welke wijze de effectiviteit van handelen
verbeterd kan worden. In de Kabinetsreactie op het IPSV-voorstel «Werk
geven, werk nemen, werk samen» wordt nader op dit onderwerp terug
gekomen.

2.5. Passende arbeid

De Raad pleit voor een verruiming van het begrip passende arbeid in
die zin dat ook passende scholing en passende werkervaring daaronder
vallen. In de huidige wetgeving bestaat overigens reeds de mogelijkheid
van een verplichting tot scholing. Hiervan is sprake wanneer scholing
noodzakelijk wordt geacht voor de inschakeling in de betaalde arbeid. De
opvatting van de Raad dat passende werkervaring hieronder ook
begrepen moet worden, wordt door het Kabinet onderschreven. Het
begrip «werkervaring» is thans niet expliciet in de regelgeving
opgenomen. Het ligt in de rede de regelgeving op dit punt aan te passen.

Uit de politieke discussie en het rapport van de WRR blijkt
ongenoegen met de hantering van het begrip passende arbeid in de
uitvoeringspraktijk. Volgens de WRR vindt deze onder meer zijn
oorsprong in de zorg om de toenemende frictieproblematiek op de
arbeidsmarkt. Een zeer directe relatie tussen fricties en hantering van
passende arbeid is overigens niet eenvoudig te leggen.

Het Kabinet is het met de Raad eens dat de toepassing van het begrip
passende arbeid in de praktijk voor verbetering vatbaar is. Het is
voornemens om op korte termijn de bekendheid bij de Arbeidsbureaus,
de GSD-en en de Bedrijfsverenigingen met de kriteria voor passende
arbeid en de toepassing daarvan te vergroten. Daarbij zal ondermeer
worden ingegaan op de verplichtingen van werkloze werknemers en op
de jurisprudentie die rond het begrip passende arbeid is ontstaan.
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Tevens zal aandacht worden besteed aan de relatie met het sanctie–
beleid. De inhoud van het begrip passende arbeid wordt in essentie
bepaald door een beperkt aantal factoren. Deze factoren spelen in steeds
wisselende samenstelling een belangrijke rol, zodat in de jurisprudentie
steeds weer een andere afweging plaatsvindt. Deze heeft naar haar aard
een casuïstisch karakter. Uit de jurisprudentie blijkt overigens wel een
vaste lijn, namelijk dat een langere werkloosheidsduur een ruimere inter–
pretatie van de kriteria voor de beoordeling van de passendheid legitiem
maakt. Om meer houvast te bieden aan de uitvoering en een grotere
uniformiteit te bevorderen, geeft het Kabinet er vooralsnog de voorkeur
aan om tot een grotere mate van objectivering te komen van het begrip
passende arbeid. Voor de rneer objectieve variabelen als opleidings–
niveau, salarisniveau en afstand tussen woon– en werkplaats zou per
variabele in globale termen kunnen worden aangegeven welke mogelijk–
heden door de betrokkene geaccepteerd moeten worden na verloop van
een bepaalde periode. Dit kan voor het uitvoeringsorgaan de standaard
vormen, waarvan slechts op grond van specifieke individuele omstandig–
heden kan worden afgeweken.

Voorts zal worden nagegaan in hoeverre de kriteria van de jurispru–
dentie adequaat kunnen worden geacht, gelet op de huidige arbeids–
marktsituatie en maatschappelijk-politieke opvattingen. Overigens zullen
hierbij ook de eventuele negatieve kanten van verruiming van deze
kriteria in de beschouwing betrokken moeten worden. Een (nieuwe)
definitie zoals door de Raad bepleit, lijkt het Kabinet niet nodig.

2.6. Sanctiebeleid

De WRR acht thans de tijd rijp om in het kader van de werkloosheids–
bestrijding een actiever sanctiebeleid te voeren. Daarbij gaat het vooral
om de noodzaak dat uitvoeringsinstanties het sanctiebeleid inzetten als
instrument in het lokale/regionale arbeidsmarktbeleid. Het Kabinet
onderschrijft deze opvattingen, temeer daar de betekenis van sanctie als
bruikbaar hulpmiddel toeneemt nu de gegroeide vraag naar arbeid ervoor
zorgt dat meer zicht op een baan kan worden geboden.

Waar belangrijke inspanningen worden verricht om voorzieningen en
andere faciliteiten te creëren die de integratie in de betaalde arbeid
bevorderen en de ontwikkeling van werkgelegenheid meer mogelijkheden
hiertoe met zich brengt, komt de verantwoordelijkheid van de uitkerings–
gerechtigde om al het mogelijke te doen om zelfstandig in zijn bestaan te
voorzien, met nadruk naar voren.

Uit recente onderzoeken (Hoffius 1989, Dercksen 1990) blijkt dat
sancties ingeval van het niet aanvaarden van passende arbeid of scholing
bij heroriënteringsgesprekken onvoldoende worden toegepast. Tegen een
dergelijke uitvoering moet in de opvatting van het Kabinet worden
opgetreden in het kader van het toezicht, waarbij correcties zonodig door
middel van een financiële maatregel worden afgedwongen.

Teneinde het toezicht op de gemeenten effectief te kunnen uitoefenen
is een aantal aanvullende maatregelen noodzakelijk. In de eerste plaats
dient het verplichte karakter van de toepassing van het sanctiebeleid te
worden benadrukt en zouden de algemene beoordelingscriteria en
normen voor de hoogte van de sancties in bindende regels kunnen
worden vastgelegd, zodat een meer uniforme toepassing plaats vindt,
afgestemd op de individuele mate van verwijtbaarheid. Deze regels
moeten uiteraard in verschillende situaties hanteerbaar zijn. Daarnaast
verdient de afstemming tussen bedrijfsverenigingen en gemeenten op
het punt van het sanctiebeleid de aandacht.

Ten tweede moet nadere regelgeving voor het toezicht overwogen
worden. De effectiviteit van het toezicht wordt thans negatief beïnvloed
door de sterk uiteenlopende wijze van onderzoek en rapportage door de
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gemeenten. Het is gewenst om door middel van nadere regels een
harmonisatie te bewerkstelligen op het punt van de uitvoering en de
administratieve organisatie daarvan. Een andere maatregel is het bevor–
deren van de informatie-uitwisseling tussen Arbeidsbureau en uitkerings–
instanties door de invoering van een nieuw kennisgevingsformulier. Dit
formulier is ontwikkeld voor de meldingen van mogelijk verwijtbaar
gedrag van uitkeringsgerechtigden. Een betere wijze van administreren
stelt de gemeenten en bedrijfsverenigingen in staat - in lijn met de
suggestie van de WRR - het eigen beleid op effectiviteit te beoordelen
en zonodig bij te sturen. Daarnaast wordt het op die wijze voor het
toezicht mogelijk zich een adequaat beeld te vormen van de uitvoerings–
praktijk en waar nodig handelend op te treden.

Het Kabinet wil nogmaals benadrukken dat belangrijk in het geheel is
en blijft het aanbieden van werk, werkervaring, scholing of andere activi–
teiten die de arbeidsinschakeling bevorderen.

Van de uitvoeringsinstanties wordt dan ook verwacht dat zij in dit
proces een actieve rol ter stimulering van de werkloze uitkeringsgerech–
tigden vervullen. Het sanctiebeleid dient te worden ingebed in het stimu–
leringsbeleid.

De werkloze uitkeringsgerechtigde dient bij de afweging of van de
geboden mogelijkheden gebruik wordt gemaakt, het alternatief van een
substantieel gekorte uitkering te betrekken In gevallen van nalatig en
verwijtbaar gedrag is het naar de mening van het Kabinet gerecht–
vaaraigd dat een sanctie van passende zwaarte volgt, waarbij de tijd
tussen het moment van het verwijtbaar gedrag en het toepassen van de
opgelegde sanctie zo kort mogelijk dient te zijn.

Een systematiek waarbij gedurende een kortere periode hogere
kortingen worden toegepast, zal naar verwachting een groter effect
sorteren, dan de huidige lage in de sanctiehandleiding gemdiceerde
percentages. Wanneer bij hercontrole blijkt dat de getroffen sanctie niet
het gewenste effect in het gedrag van de betrokkene oplevert, dan dient
de zwaarte van de sanctie te worden aangepast.

Het Kabinet is doende met een volledige herziening van de Algemene
Bijstandswet. In dat kader zal ook aan het sanctiebeleid aandacht worden
besteed. Het totale handhavingsbeleid waarvan het sanctiebeleid deel
uitmaakt evenals het beleid ten aanzien van de toepassing van het begrip
passende arbeid is onderwerp van studie. In juni 1991 zal het kabinet
met voorstellen voor een meer effectiever handhavingsbeleid komen.

3. KWALITEIT VAIM DE ARBEID, ZIEKTE EN ARBEIDSONGE–
SCHIKTHEID

3.1. Inleiding

De WRR gaat uitgebreid in op ziekte en arbeidsongeschiktheid. Deze
aandacht is terecht. In het kader van de Tussenbalans heeft ook het
Kabinet zich hier over gebogen, nadat hierover eerder in het Najaars–
overleg 1990 indringend met de sociale partners was gesproken. Na
1985 is het aantal toekenningen voor de WAO immers weer snel
gestegen. Ook is het aantal beëindigingen door herstel in 1980-88
vrijwel gehalveerd, tot jaarlijks 23 per 1000 arbeidsongeschikten. Het
aantal nieuwe toekenningen stijgt sneller dan op grond van demogra–
fische ontwikkelingen verwacht kon worden. Van de WAO-toetreders is
de helft jonger dan 45 jaar; drie kwart van hen had lager onderwijs of
lager beroepsonderwijs.

In het WRR-rapport worden drie soorten beleid onderscheiden: primair
preventief beleid (gericht op vermindering van langdurig beroep op de
Ziektewet), secundaire preventie (gericht op tegengaan doorstroom van
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7 Ministerie van Sociale Zaken en Werkge–
legenheid, Kwaliteit in goede banen, een
integrale visie op de (aanpak van de)
kwaliteit van de arbeid in Nederland, 1991

Ziektewet naar WAO) en curatief beleid (bevordering uitstroom WAO-ers
naar werk). Preventie moet voorop staan. Alleen een samenhangend
pakket maatregelen biedt naar het inzicht van de Raad soelaas. De
aanbevelingen zijn zo geformuleerd dat ze in beginsel op korte termijn
geïmplementeerd zouden kunnen worden. Voor de langere termijn
worden enkele andere opties nader bestudeerd, zoals de vraag of het
zinvol zou zijn om bij toekenning van WAO-uitkeringen rekening te
houden met het arbeidsverleden van betrokkenen.

Tijdens het Najaarsoverleg 1990 met organisaties van werkgevers en
werknemers is het Kabinet een pakket van maatregelen overeengekomen
ter beheersing en terugdringing van het arbeidsongeschiktheidsvolume.
In essentie spoort dit met een groot aantal van de aanbevelingen van de
WRR. Verder is een aantal meer verdergaande opties op 19 februari
1991 ter advisering aan de SER voorgelegd. De SER is gevraagd daar
voor de zomer over te adviseren. Het Kabinet gaat ervan uit dat
vervolgens op betrekkelijk korte termijn concrete besluitvorming mogelijk
zal zijn. Nadere studie door de Raad wordt op dit moment dan ook niet
nodig geacht.

Allereerst wil het Kabinet enkele opmerkingen maken over het
vraagstuk van de kwaliteit van arbeid.

3.2. Kwaliteit van de arbeid

In de inleiding op deze reactie is al opgemerkt, dat in het WRR-rapport
een betrekkelijk eenzijdige waardering voor de plaats van (betaalde)
arbeid in onze maatschappij gelezen kan worden. Ook het Kabinet heeft
meermalen gewezen op de grotere rol die arbeid in onze samenleving is
gaan spelen - niet alleen in economisch, maar ook in sociaal en cultureel
opzicht. Het al of niet hebben van (betaalde) arbeid structureert in hoge
mate het leven van de burgers.

Dit betekent dat het vraagstuk van de kwaliteit van de arbeid aandacht
blijft vragen. Enige zorg op dit punt is niet ongerechtvaardigd. De mate
waarin arbeid ook werkelijk volwaardig is, bijdraagt aan de zingeving van
het bestaan, is uiteraard sterk afhankelijk van deze kwaliteit. In dit
opzicht zijn allerlei keuzes mogelijk.

Er is geen technische ontwikkeling of economische noodzaak die
wetmatig bepaalt of de kwaliteit van de arbeid goed of slecht is. Het is
een vraag die in overleg, in arbeidsorganisaties op hoog en laag niveau,
en in bedrijfstakken beantwoord moet worden. Er zijn geen gegevens die
zo helder en eenduidig zijn, dat een uitspraak gedaan kan worden over
de ontwikkeling van «de» kwaliteit van de arbeid in ons land. Enerzijds
geeft een derde van de werknemers aan dat het werk gezien wordt als
mogelijke bedreiging van de eigen gezondheid. Anderzijds bieden de
meeste kenmerken van banen, gelet op de arbeidsomstandigheden, een
betrekkelijk constant beeld. Wel zijn er binnen het constante gemiddelde
verschuivingen waarneembaar: zo krijgen minder mannen, maar meer
vrouwen te maken met lichamelijk zwaar werk.

Het Kabinet heeft onlangs een zeer uitvoerige concept-notitie over de
kwaliteit van de arbeid aan de Arboraad gezonden7. De uitgezette
beleidslijnen worden daarin gepresenteerd en er worden wegen aange–
geven waarlangs arbeidsorganisaties en bedrijfstakken zelf de verbe–
tering van de arbeidskwaliteit kunnen aanpakken. Eerder in deze reactie
is ingegaan op het raakvlak met wederkerende scholing (§ 2.3).

3.3. Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Het Kabinet onderschrijft aldus de uitspraak dat een goed preventief
beleid begint met aandacht voor de kwaliteit van de arbeid. Vervolgens
komen andere preventieve instrumenten in beeld. De aanbeveling meer
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financiële prikkels in te voeren strookt met de lijn van het ingezette
beleid. Het Kabinet onderzoekt de implicaties van de WRR-suggestie om
de kosten van de eerste 6 weken van ziekteverzuim voor rekening van de
werkgever te brengen, en heeft hierover aan de SER nader advies
gevraagd. Een element daarbij is het oordeel van het Kabinet dat
uitbreiding van het aantal wachtdagen weinig effect sorteert indien het
overgenomen risico collectief wordt herverzekerd. Het Kabinet heeft de
SER in overweging gegeven de mogelijkheid geen wachtdagen te laten
gelden te schrappen. Inzake de door de WRR bepleite aanscherping van
ziektemeldingsprocedures wil het Kabinet eerst de effecten van de
afspraken uit het Najaarsoverleg 1990 afwachten alvorens zich te
beraden over eventuele nadere regelgeving. Het Kabinet houdt de
suggestie de huisarts enige formele taak in het claimbeoordelingsproces
van zieke werknemers te geven in beraad.

Het Kabinet staat op dit moment uiterst gereserveerd tegenover de
mogelijkheid een Wet Bevordering Arbeidskansen in te voeren. Indien bij
een latere gelegenheid toch nog gekozen zou worden voor een dergelijke
wettelijke regeling. dan valt nog te bezien of de (gedeeltelijk) gehandi–
capten onder de werkingssfeer daarvan gebracht zouden moeten
worden. Tezelfdertijd erkent het Kabinet dat bestaande (zoals de
WAGW) en mogelijke nieuwe instrumenten sterke en zwakke punten
hebben en dat vooral de effectiviteit van maatregelen inzake het bereiken
van gestelde doelen - een verbetering van de arbeidsmarktpositie van
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikten - criterium bij beoordeling moet zijn.

Het Kabinet onderschrijft, wat het secundair preventief beleid betreft,
de visie van de WRR op het belang van intensivering van reïntegratieve
activiteiten. Het onderschrijft de zienswijze van de Raad dat met een
intensiever en meer gestructureerd reïntegratieproces voorkomen moet
worden dat het ziektewetjaar in letterlijke zin een wachtjaar voor de
toetreding tot WAO/AAW blijft. In het kader van de geïntegreerde
gevalsbenadering is het van belang dat de toezichthoudende functie van
de SVr wordt versterkt Het Kabinet onderkent met de WRR de mogelijk–
heden die artikel 30 van de Ziektewet biedt om gedurende de ziektepe–
riode tot hervatting van arbeid te komen. Een verbeterde toepassing van
artikel 30 ZW wordt voorzien. Het Kabinet ziet daarentegen vooral
nadelen bij het voorstel de ontslagbescherming gedurende 2 jaar bij
ziekte te vervangen door een terugkeerrecht in de oude functie
gedurende eenzelfde periode. Het zou bijvoorbeeld voor veel praktische
problemen in vooral het midden– en kleinbedrijf zorgen.

Afzonderlijk zal het Kabinet met een standpunt komen inzake de
sociaal-medische begeleiding. De aanbevelingen van de WRR op dat
punt worden daarin meegenomen.

De WRR is van mening dat het loondervingscriterium op termijn moet
worden ingeruild voor een belastbaarheidscriterium. De verdiencapaciteit
(dat wil zeggen het gelet op beperkingen van betrokkene nog te
verdienen loon, als percentage van het vroegere loon) bepaalt dan niet
langer de mate van arbeidsongeschiktheid. Daarvoor in de plaats zouden
alleen medische en arbeidskundige kriteria gelden. Het aantal arbeidson–
geschiktheidsklassen zou daardoor naar bijvoorbeeld twee kunnen
worden terug gebracht. Het Kabinet acht dit een interessante gedachte,
maar acht, alvorens hier in concreto over gedacht kan worden, nadere
uitwerking van het begrip «belastbaarheidscriterium» noodzakelijk. In de
adviesaanvrage aan de SER van 19 februari 1991 heeft het Kabinet
gevraagd hoe dit belastbaarheidscriterium operationeel kan worden
gemaakt.

De WRR stelt ten slotte dat arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in
eerste instantie alleen tijdelijk moeten worden toegekend. Het Kabinet
acht dit vooralsnog een onaanvaardbare achteruitgang in positie van
betrokkenen. Beter ware het om periodiek reïntegratiegesprekken met
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(gedeeltelijk) arbeidsongeschikten te voeren. In de reactie is hierop al
ingegaan.

4. PARTICIPATIE VAN VROUWEN EIM VAN OUDEREN

4.1. Inleiding

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens het beleid ten aanzien van
vrouwen en van ouderen aan de orde. Inzet van het Kabinetsbeleid is het
vergroten van de mogelijkheden voor gelijkwaardige arbeidsparticipatie
van deze groepen.

Met de WRR is het Kabinet van mening dat een verdergaande partici–
patie van vrouwen in het arbeidsproces zowel uit economisch als sociaal
oogpunt gewenst is. Het is daar recent uitvoerig op ingegaan in het
«Kabinetsstandpunt inzake de positie van vrouwen in de arbeid» (Tweede
Kamer, 1990-1991, 21 800 XV, nr. 53). In deze notitie is de balans
opgemaakt van het in gang gezette beleid en wordt aangegeven welke
activiteiten het Kabinet de komende jaren wil ontplooien.

Op drie beleidspunten die door de WRR zijn genoemd zal in dit
hoofdstuk nader worden ingegaan: de mogelijkheden voor alleenstaande
ouders (vooral vrouwen) in de bijstand tot het verrichten van betaalde
arbeid, kinderopvang en de voetoverheveling. Het Kabinet onderschrijft
overigens volledig de analyse van de WRR, dat een groot knelpunt inzake
arbeidsparticipatie van vrouwen niet zozeer ligt in de intrede op de
arbeidsmarkt, maar evenzeer in doorstroming naar andere (hogere)
functies. Essentieel in de komende jaren is het voeren van een perso–
neelsbeleid, dat expliciet met de positie van vrouwen rekening houdt.

De analyse en de aanbevelingen van de WRR terzake van de arbeids–
participatie van ouderen wijken niet fundamenteel af van de analyse en
de beleidsvoornemens die het Kabinet op dit vlak in de in oktober 1990
verschenen nota 'Ouderen in tel' openbaar gemaakt heeft. Het verschil in
accenten laat zich voornamelijk verklaren door het verschil tussen het
lange termijn-perspectief dat de WRR schetst en de periode waarop het
ouderenbeleid van het Kabinet betrekking heeft: de periode 1990-1994.
In hoofdstuk 1 is daarop in algemene zin al ingegaan. De beleidsvoor–
nemens van het Kabinet voor de middellange termijn passen goed in het
lange termijn perspectief dat de WRR schetst. Het is het kabinet bekend
dat de WRR zich nader beraadt over de gevolgen van de demografische
ontwikkeling. Advies in dat kader wordt tegemoet gezien.

In deze reactie wordt achtereenvolgens ingegaan op de VUT, leeftijds–
bewust personeelsbeleid, institutionele belemmeringen in de pensioen–
sfeer, flexibele pensionering en arbeidsrechtelijke belemmeringen voor
participatie van ouderen.

4.2. Arbeidsparticipatie van vrouwen

Analyse

De WRR wijst op de bijzondere ontwikkeling van de arbeidsparticipatie
van vrouwen. In de afgelopen 30 jaar is ogenschijnlijk vooral sprake
geweest van herverdeling van arbeid: door de groei van deeltijdbanen
zijn meer vrouwen gaan werken, maar in termen van arbeidsjaren is de
participatie nauwelijks gegroeid. De meest voor de hand liggende
oorzaak hiervoor is dat veel gehuwde vrouwen kampen met een dubbele
belasting van huishouden en verzorging, en betaald werk. Daardoor zijn
zij slechts gedeeltelijk beschikbaar voor de arbeidsmarkt. In de afgelopen
jaren is een beleid in gang gezet gericht op het vergroten van de
mogelijkheden tot combinatie van taken voor beide ouders.
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Daarnaast is de nog steeds hoge werkloosheid onder vrouwen veront–
rustend.

Verwacht kan worden dat de werkgelegenheid vooral in de dienstverle–
nende sectoren zal blijven groeien. Zoals de WRR terecht opmerkt, is
verdere flexibilisering van deze bedrijfstakken - ondermeer door
adequate aanpassing van de Vestigingswetgeving, en regelgeving inzake
openingstijden van dienstverlening die afgestemd is op de wensen van
zowel de consument als werkenden in de betreffende sectoren - hiervoor
onontbeerlijk. Niet uitgesloten is dat het aandeel van de grotere deeltijd–
banen zal blijven toenemen, terwijl dat van de kleine zal afvlakken.

Indien het in gang gezette beleid inzake de combinatie van ouderschap
en betaald werk zijn vruchten afwerpt, mag worden verwacht dat de
arbeidsmarktperspectieven voor vrouwen de komende jaren gunstig
zullen zijn.

Alleenstaande ouders in de bijstand

De mogelijkheden voor alleenstaande ouders in de bijstand - en dit zijn
veelal vrouwen - om via betaalde arbeid zelf (wederom) in het bestaan te
gaan voorzien zijn onvoldoende, zo stelt de Raad. Een belangrijke
hindernis om werk te aanvaarden of de kans op werk te vergroten, vormt
het gebrek aan kinderopvang. Het voorzien in opvang van kinderen van
bijstandsouders zou dan ook een belangnjk onderdeel van een offensief
bijstandsbeleid kunnen zijn.

Bij de Tweede Kamer is thans het wetsontwerp Decentralisatie
Bijzondere Bijstand in behandeling. Hierin wordt de verplichting om
bijzondere bijstand te verlenen voor kosten, verbonden aan een ten
behoeve van de arbeidsinschakeling noodzakelijk geachte om–, her– of
bijscholing, verruimd tot alle bijstandsgerechtigden. De ten laste van de
uitkeringsgerechtigde komende kosten van bijvoorbeeld kinderopvang,
reiskosten etc., worden tot de noodzakelijke kosten van het bestaan in de
zin van de Algemene Bijstandswet gerekend. Hiermee wordt zoveel
mogelijk voorkomen dat kinderopvang een knelpunt vormt voor deelname
aan scholings– of werkervaringsprojecten.

Kinderopvang

De Raad acht het belangrijk dat op zeer korte termijn meer kinderop–
vangplaatsen beschikbaar komen.

Het beleid van het Kabinet is er op gericht dat het aantal kinderop–
vangplaatsen de komende jaren wordt uitgebreid. De tijdelijke stimule–
ringsregeling kinderopvang is in 1990 in werking getreden. Vanaf 1990
is er boven de f 130 mln. (zgn. Oort-gelden, vrijgekomen uit de
afschaffing van de aanvullende arbeidstoeslag) uit hoofde van het
regeerakkoord nog eens een bedrag oplopend tot 160 mln. per jaar
beschikbaar voor uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen. Voor
de periode 1990-1994 is dus uiteindelijk f 290 mln. per jaar hiervoor
beschikbaar. Naar schatting zal met die extra middelen de bestaande
opvang van 18 000 kinderen in de komende jaren met 52 000 kinderop–
vangplaatsen worden uitgebreid. Dit komt neer op extra opvangmogelijk–
heden voor ongeveer 100 000 kinderen in de leeftijd tot 12 jaar.

De recent aangekondigde wijziging van de stimuleringsmaatregel–
regeling, waarmee is beoogd te versterken dat gemeenten de kinder–
opvang organiseren in samenwerking met werkgevers en werknemers,
draagt er aan bij dat kinderopvangplaatsen zeker ook ten goede komen
aan degenen voor wie dat bijdraagt aan de bevordering van de arbeids–
participatie.

Voorop staat echter dat, zoals ook geformuleerd in het Regerings–
standpunt Kinderopvang van juni 1989 dat zowel ouders als overheid en
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werkgevers een verantwoordelijkheid hebben voor kinderopvang, ook in
financieel opzicht. Het Kabinet hecht dan ook - evenals de WRR - aan
een financieringswijze die een stimulans vormt voor sociale partners om
in CAO's tot afspraken te komen.

Over de wijze waarop in de toenemende behoefte aan kinderopvang
ook na afloop van de tot 1994 lopende stimuleringsmaatregel zal worden
voorzien, doet het Kabinet thans nog geen uitspraak. Begin 1992 zal de
maatregel worden geëvalueerd, waarbij onder meer de Stichting van de
Arbeid zal worden betrokken. Hierbij is een herbezinning op de (wijze van
besteding van) de huidige voor het kinderopvangbeleid beschikbare
middelen (290 mln. in 1993) aan de orde. Op basis van de evaluatie zal
worden bezien welke financieringswijze vanuit de doelstelling van het
kinderopvangbeleid de meest effectieve is. Bij deze overweging zal op
alle modaliteiten voor stimulering worden ingegaan, zoals een fiscale
maatregel, tripartite fondsvorming, gemeentefonds of sociale
vernieuwing.

Overdraagbaarheid basisaftrek en verhoging van de kinderbijslag

Uit OESO-onderzoek blijkt, aldus de WRR, dat een hoge arbeidspartici–
patie van vrouwen samen gaat met een «vriendelijk belastingklimaat»
voor afhankelijke partners. Hoewel het voor de hand ligt te veronder–
stellen, dat hogere netto beloningen meer arbeidsaanbod zullen
uitlokken, is onduidelijk of er ook sprake is van een causaliteit tussen
belastingklimaat en participatie van vrouwen. Wel behoort internationaal
gezien het Nederlandse belastingstelsel in deze optiek nog steeds tot de
«partneronvriendelijke» stelsels. Daarbij wordt vooral de overdraagbare
basisaftrek genoemd. Hierdoor wordt over het inkomen van de partner al
vanaf de eerste gulden belasting geheven. Dit benadeelt vooral deeltijd–
arbeid.

De WRR stelt daarom voor de overdraagbare basisaftrek af te schaffen
(voorstel 1). Dit levert 4 mld. hogere belastingopbrengst op. Deze zou
compenserend in kunnen worden gezet ten behoeve van (onder meer)
alleenverdieners met kinderen via de kinderbijslag (3 mld.) en kinderop–
vangvoorzieningen (voorstel 2). Dan is het inkomensverlies voor alleen–
verdieners zonder kinderen nog steeds groot, en daardoor zou de
overdraagbare basisaftrek alleen over een periode van tien jaar
afgeschaft kunnen worden. Ook gedragsreacties zullen een deel van de
negatieve inkomensgevolgen mitigeren. Bekend is dat deze in de praktijk
de inkomensveranderingen voor 75% bepalen; algemeen inkomensbeleid
voor de overige 25%.

Door het grotere arbeidsaanbod vanwege uitvoering van voorstel 1 -
het CPB schat 100000 personen, aldus de WRR - zou afschaffing van
de overdraagbare basisaftrek substantieel aan loonkostenmatiging
bijdragen.

Naast deze twee voorstellen ontwikkelt de WRR enkele alternatieven.
Voorstel 3 behelst zowel overdracht van de basisaftrek, verhoging van de
kinderbijslag conform voorstel 2, als een verandering van de netto-netto
koppeling. De achterliggende gedachte hierbij is de omzetting van facili–
teiten voor alleenverdienershuishoudens naar huishoudens met kinderen.
In voorstel 4 stelt de WRR een fiscale kinderopvangtoeslag voor
werkende ouders voor als alternatief voor de afschaffing van de overhe–
veling van de basisaftrek en voor verhoging van de kinderbijslag.

Het Kabinet heeft oog voor de door de WRR verwachte positieve
gevolgen van de voorstellen. Zowel vergroting van het arbeidsaanbod van
vrouwen, indien dit zou worden gerealiseerd, als het effect hiervan op de
loonkostenontwikkeling kunnen positief gewaardeerd worden. Daar staat
tegenover dat op een aantal zwaarwegende punten kanttekeningen gezet
dienen te worden.
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8 In deze analyse heeft het kabinet
geabstraheerd van de aanvullende
suggestie die de WRR doet inzake de
wijziging van de netto-netto-koppeling en
de toeslag voor alleenverdieners met een
minimumloon. Deze suggestie komt in
essentie overeen met de WRR-voorstellen
inzake een verlaging van het minimumloon
welke hierna in hfdst 5 wordt behandeld
(zie overigens ook bijlage 3)

Die gelden temeer voor de korte termijn, waar de koopkrachtontwik–
keling toch al bescheiden is, en de arbeidsparticipatie van vrouwen zich
gunstig ontwikkelt zij het dat deze ontwikkeling met name de toename
van het aantal vrouwen in deeltijdfuncties betreft. De mogelijke belem–
meringen voor toetreding tot de arbeidsmarkt vanwege de overheveling
van de basisaftrek zijn overigens al uitgebreid belicht in de nota «De
invloed van inkomensregelingen op de arbeidsparticipatie van vrouwen»
(Tweede Kamer 1990-1991, 21 979 nr. 1). In deze reactie wordt verder
kort ingegaan op de mogelijke koopkrachteffecten van het voorstel (zie
bijlage 1 voor technische details).

Door afschaffing van de overheveling van de basisaftrek kan een
koopkrachtverlies optreden dat varieert van 7 tot 9 procent op minimum–
niveau voor zowel alleenstaanden als alleenverdieners, tot 5 a 6%, voor
alleenverdieners met modaal inkomen. De koopkrachtverliezen werken
door in alle minimumuitkeringen8, dus ook in de AOW. Dit wordt veroor–
zaakt door de netto-netto koppeling. Deze bepaalt immers de hoogte van
het sociaal minimum voor alleenstaanden (70%), eenoudergezinnen
(90%) en (echt)paren (100%) op een vaste verhouding tot het
minimumloon.

Het aantal huishoudens dat door koopkrachtverlies wordt getroffen
bedraagt ongeveer 2,8 mln. (55%), als uitgegaan wordt van afschaffing
van de overdraagbare basisaftrek (voorstel 1) gecombineerd met de
voorgestelde verhoging van de kinderbijslag (voorstel 2). Een deel van de
betrokkenen kan het koopkrachtverlies compenseren door tweeverdiener
te worden. Voor een ander deel, bijvoorbeeld bejaarden, behoort dit niet
tot de mogelijkheden. Zoals de WRR aangeeft zijn overigens technische
constructies denkbaar om dit effect te mitigeren.

De geschatte opbrengst van ongeveer 4 mld. is het resultaat van een
afschaffing van de overdracht bij ongewijzigd gedrag. Naarmate het doel
- toename van het aantal tweeverdieners - meer wordt bereikt, zal dit
bedrag terugvloeien naar de partners die zijn gaan werken. Zij verwerven
daardoor immers het recht op basisaftrek. Daar staan hogere collectieve
inkomsten uit hoofde van grotere participatie tegenover. Ten slotte is er
niet alleen sprake van een positief effect op het arbeidsaanbod, maar ook
van een - waarschijnlijk geringer - negatief. Door afschaffing van de
voetoverheveling zal immers het netto loon van alleenverdieners dalen,
waardoor het arbeidsaanbod afneemt.

Al met al ziet het Kabinet aan deze voorstellen meer negatieve dan
positieve kanten, hoewel ook deze laatste er kunnen zijn. Naar aanleiding
van het rapport van de Commissie-Stevens kan worden bezien of in dit
kader het voorstel opnieuw in bespreking zou moeten komen. Bij die
gelegenheid kan tevens worden overwogen of een combinatievariant kan
worden overwogen waarbij in een juiste maatvoering het WML wordt
verlaagd met het behoeftedeel dat verband houdt met het hebben van
kinderen. De koopkrachtgevolgen zouden, uiteraard voor mensen met
kinderen, d.m.v. kinderbijslag worden gecompenseerd en gefinancierd uit
afschaffing/beperking van de overhevelbare basisaftrek.

De WRR steit voor de verzorgingskosten te betrekken bij de
voorstelling van de hoogte van de kinderbijslag (KB). Het Kabinet
verstaat in dit verband onder de verzorgingskosten, in het Kabinets–
standpunt over de structuur van de KB «opportunity costs» genoemd,
hetzij de kosten van kinderopvang die het gevolg zijn van deelname aan
het arbeidsproces, hetzij de inkomensderving die het gevolg is van terug–
trekking uit het arbeidsproces met het oog op het zelf verzorgen van
jonge kinderen.

In het Kabinetsstandpunt over de structuur van het kinderbijslagstelsel
is de opportunity costs benadering afgewezen. Overweging daarbij was
dat bij de huidige inkomensverdeling de opportunity costs benadering
naar de opvatting van het Kabinet niet zal leiden tot vergroting van de
arbeidsparticipatie van vrouwen.
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Het Kabinet onderkent dat de opportunity costs benadering in
samenhang met het afschaffen van de overdraagbaarheid van de basis–
aftrek een ander beeld zal opleveren wat betreft de financiële prikkels om
al dan niet betaalde arbeid te verrichten dan is geschetst in het
standpunt over de kinderbijslag. De daarin genoemde negatieve
gevolgen voor de arbeidsparticipatie van vrouwen zullen zich dan
mogelijk niet voordoen. De WRR stelt een combinatie van afschaffing
van de overdraagbaarheid van de basisaftrek en verhoging kinderbijslag
voor, waarbij volgens berekeningen van het CPB het afschaffen van de
mogelijkheid tot overdracht van de basisaftrek een extra aanbod oplevert
van 100 000 vrouwen.

Het Kabinet realiseert zich dat bij handhaving van de overdraag–
baarheid van de basisaftrek gedeeltelijke honorering van de keuze om
niet te participeren op de arbeidsmarkt via het belastingstelsel blijft
bestaan, ook voor alleenverdienershuishoudens waar geen kinderen
(meer) te verzorgen zijn. Het is, zoals gezegd, van mening dat gezien de
inkomenseffecten de nadelen van afschaffing thans groter zijn dan de
voordelen en dat daarom thans niet tot afschaffing van de overdraag–
baarheid van de basisaftrek moet worden overgegaan. Een compensatie
voor gezinnen met kinderen is dan om die reden niet nodig.

Toepassing van de opportunity costs benadering zonder afschaffing
van de overdraagbaarheid van de basisaftrek zal, zoals in het standpunt
over de kinderbijslag is aangegeven eerder leiden tot een keuze om niet
op de arbeidsmarkt te participeren dan om dat wel te doen.

Voor de goede orde zij opgemerkt dat de afwijzing van de opportunity
costs-benadering tevens impliceert dat het Kabinet geen voorstander is
van een aanpassing van de leeftijdsdifferentiatie (70:100:130) in de
kinderbijslag.

4.3. Ouderen

Op de lange termijn zou, aldus de WRR, weer een structuur tot stand
moeten komen waarbinnen het gebruikelijk is dat ouderen tot de
65-jarige leeftijd betaalde arbeid verrichten. Een deel van de ouderen
zou hun functie de laatste arbeidsjaren in deeltijd moeten kunnen
verrichten of in een tweede «carrièrebaan» moeten kunnen werken, al
dan niet in deeltijd. Ouderen die dat wensen zouden ook na hun 65e
levensjaar nog enige tijd moeten kunnen doorwerken. Op langere
termijn, zo stelt de WRR, is een hoger niveau van arbeidsparticipatie van
ouderen aanbevelenswaardig. Het Kabinet onderschrijft deze lange
termijn doelstellingen.

Naar zijn mening dient een einde te komen aan de bestaande vanzelf–
sprekendheid dat oudere werknemers niet of nauwelijks kunnen partici–
peren op de arbeidsmarkt. Voor het voeren van een preventief perso–
neelsbeleid als voorwaarde voor een op langere termijn te bereiken
verhoging van de arbeidsparticipatie van ouderen is het noodzakelijk dat
afstand genomen wordt van de gangbare opvatting dat de lage arbeids–
participatie van ouderen aanvaardbaar, of zelfs wenselijk is.

De WRR wijst er terecht op dat de beleidsmogelijkheden voor de
langere termijn complex zijn en dat zij op verschillende punten studie
vergen. Bovendien, zo stelt de WRR met recht vast, is de doelstelling van
een hogere arbeidsparticipatie niet alleen via overheidsbeleid te reali–
seren. Met name als het gaat om de kwaliteit van de arbeid en het
voorkomen van relatieve veroudering van arbeidsvermogen is een
belangrijke taak weggelegd voor de werkgevers.

Het Kabinet acht het dan ook noodzakelijk dat de overheid en de
sociale partners een gecoördineerd pakket maatregelen treffen. De
aanbevolen maatregelen kunnen onderdeel uitmaken van dat pakket. Het
acht een nadere bezinning op invulling en onderlinge afstemming van
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genoemde beleidsvoornemens noodzakelijk. De WRR noemt de volgende
beleidsmogelijkheden, naast aanbevelingen die elders in deze reactie al
aan de orde zijn.

Beperking van het aantal volledige VUT-uittredingen (deeltijd-VUT)

Het Kabinet acht de mogelijkheid van deeltijd-vut als alternatief voor
volledige VUT van belang. Niet alleen kan deeltijd-VUT leiden tot een
grotere arbeidsparticipatie van ouderen, maar ook biedt het oudere
werknemers meer keuzemogelijkheden dan de beperkte keuze tussen
werken of uittreden.

Het Kabinet wijst er wel op dat het maken van afspraken over de VUT
primair een kwestie is van vrij arbeidsvoorwaardenoverleg tussen sociale
partners. Het wil in overleg met de Stichting van de Arbeid het belang
benadrukken dat hij hecht aan het bieden van de keuzemogelijkheid van
werknemers om in deeltijd uit te treden in plaats van volledige uittreding.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Het Kabinet onderschrijft volledig het belang van een leeftijdsbewust
personeelsbeleid als voorwaarde voor een grotere arbeidsparticipatie van
ouderen. Met de WRR is het van mening dat de werkbelasting en de
arbeidscapaciteit van werknemers gedurende hun gehele loopbaan
zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Bovendien
is het zaak deze arbeidscapaciteit voor oudere werknemers door scholing
op peil te houden.

De verantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid van arbeidsorgani–
saties ligt bij werkgevers en werknemers. In het personeelsbeleid van de
werkgever - dus ook van de overheid zelf - komt tot uitdrukking welk
belang aan het personeel wordt gehecht. Hoe het personeelsbestand er
daadwerkelijk uit zal zien, is afhankelijk van de concrete situatie, waarin
de arbeidsorganisatie verkeert. Maar zoals ook in het Kabinetsbeleid,
kunnen hier doelen van de korte en lange termijn conflicteren; daarbij
hoeft een beleid dat op de korte termijn voor een individuele arbeidsor–
ganisatie gunstig is, dat niet altijd ook uit maatschappelijk oogpunt te
zijn. Er zal een neiging bestaan de meest adequate personeelsbezetting
tegen zo min mogelijk kosten te realiseren in relatie met de doelstel–
lingen en de taak van de arbeidsorganisatie. De mogelijkheden om voor
de eigen arbeidsorganisatie het meest adequate personeelsbestand te
verwerven en te behouden is niet alleen afhankelijk van de mogelijk–
heden op de arbeidsmarkt, maar meer nog van het eigen personeels–
beleid. Óok de rol van de ondernemingsraad is van belang. Elementen
van dit beleid hebben onder meer betrekking op de volgende aspecten.

- Scholing: mede vanwege de snelheid van de ontwikkelingen kan
tegenwoordig de afschrijving van de investering in functie gerichte
scholing van een werknemer op zo'n jaar of vier worden geschat. Dit
betekent dat er volstrekt geen redenen zijn om ouder wordende
werknemers uit te sluiten van deelname aan scholingsprogramma's.
Hierop is ook in § 2.3 ingegaan. Ten einde functiegerichte scholing
mogelijk te maken is wel aandacht nodig voor de schoolbaarheid van
oudere werknemers.

- Arbeidsomstandigheden: Artikel 3F van de arbeidsomstandighe–
denwet houdt een verplichting in voor werkgevers om in beginsel
maatregelen te treffen, die het oudere werknemers mogelijk maakt hun
arbeid te blijven verrichten.

- Arbeidstijdenregelingen: aangepaste werktijden voor ouderen.
Hierbij valt ook te denken aan deeltijdarbeid van ouderen gecombineerd
met deeltijd-VUT of flexibele pensionering.
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- Indien aan de orde - gelet op de samenstelling van het personeels–
bestand - een seniorenbeleid.

Rol van de overheid hierbij is - afgezien van die als werkgever - de
ontwikkelingen actief te volgen om eventueel afhankelijk daarvan nadere
initiatieven te nemen. Het ligt in de bedoeling om nog dit jaar een
onderzoek te starten naar verschillende vormen van leeftijdsbewust
personeelsbeleid.

Wegnemen van institutionele belemmeringen in de pensioen-sfeer

De WRR gaat uitvoerig in op enkele knelpunten in dit opzicht: de rigide
werking van de eindloonsystematiek en het probleem van de pensioen–
breuk. Daarnaast vraagt hij aandacht voor de mogelijkheden van flexibele
pensionering.

De eindloonsystematiek die in de meeste pensioenregelingen wordt
gehanteerd (ca. 72% van alle deelnemers aan pensioenregelingen neemt
deel aan een eindloonregeling) staat het op latere leeftijd afbouwen van
de carriére in de weg vanwege de ernstige gevolgen die dat kan hebben
in de pensioensfeer. In de eindloonsystematiek werken wijzigingen in het
pensioengevend salaris immers ook door op de in het verleden
opgebouwde aanspraken. Als oplossing bepleit de WRR het toepassen
van zogenoemde knipbepalingen in eindloonregelingen, waardoor grote
wijzigingen in het salaris niet of slechts in geringe mate doorwerken in
de reeds opgebouwde aanspraken. Als alternatief voor de eindloonsyste–
matiek bepleit de Raad de middelloonsystematiek, waarin jaarlijks een
pensioen wordt opgebouwd dat afhankelijk is van het salaris van dat jaar.

Het te bereiken ouderdomspensioen in regelingen met de middelloon–
systematiek is gerelateerd aan het gemiddeld loonniveau gedurende de
opbouwperiode. Wijzigingen in het salaris werken hier dus niet door in
de in het verleden opgebouwde aanspraken.

In de eerdaags uit te brengen Pensioennota, waarin het Kabinets–
standpunt over het SER-advies inzake de pensioenproblematiek wordt
verwoord, komt de door de WRR genoemde problematiek aan de orde.
Zonder in detail op deze pensioennota vooruit te lopen, kan nu reeds
gezegd worden, dat de voordelen, die de middelloonsystematiek heeft
boven de eindloonsystematiek, de aandacht krijgen.

Naast het door de WRR genoemde voordeel dat middelloonsystemen
een grotere flexibiliteit in salarisverloop toestaan, hebben dergelijke
pensioensystemen nog andere voordelen. In het algemeen geldt dat in
middelloonsystemen een directere relatie bestaat tussen de betaalde
premie en het verkregen recht. Daarbij zij opgemerkt dat een wijziging
van stelsel alleen indirect bijdraagt aan participatie, en dat eenvoudiger
mogelijkheden bestaan om al op korte termijn tot verbeteringen te
komen.

Vooropgesteld moet evenwel worden dat de pensioenen primair tot de
verantwoordelijkheid van sociale partners behoren. Het Kabinet zal
derhalve het belang dat zij hecht aan het toepassen van de middelloon–
systematiek of van knipbepalingen indringend bij sociale partners onder
de aandacht moeten brengen. De verantwoordelijkheid die het daarbij als
werkgever heeft is hierbij eveneens aan de orde. In de Tussenbalans is
de visie hieromtrent uiteengezet.

De WRR wijst voorts op het nadelige effect dat pensioenbreuken
hebben op de bereidheid van oudere werknemers om op latere leeftijd
van baan te veranderen.

Het Kabinet merkt hierover op dat in aanvulling op al eerder genomen
maatregelen aanvullende maatregelen tegen de pensioenbreuk in het
verschiet liggen.

In 1987 zijn maatregelen genomen tegen de pensioenbreuk. In de
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Pensioen– en spaarfondsenwet (PSW) werden bepalingen opgenomen
gericht op:

- berekening van een evenredig ouderdomspensioen naar de mate van
deelnemingsduur;

- gelijke behandeling bij verlening van toeslagen op ingegane
pensioenen van direct uit dienst gepensioneerden en slapers-gepensio–
neerden.

Op aanbeveling van de Stichting van de Arbeid heeft het bedrijfsleven
enkele vrijwillige maatregelen genomen:

- de totstandkoming van circuits en overeenkomsten van waardeover–
drachten. Het overdragen van pensioenwaarde is vergemakkelijkt door
het opnemen van een artikel in de PSW die de waardeoverdracht onder
voorwaarden toestaat;

- de totstandkoming van de zogenoemde FVP-regeling voor voort–
zetting van pensioenopbouw bij werkloosheid. De totstandkoming van
deze regeling is mogelijk gemaakt door een wijziging van de wet Fonds
Voorheffing Pensioenverzekering.

Bij de Eerste Kamer is het initiatief-wetsvoorstel Groenman aanhangig
dat voorziet in een voorschrift tot gelijke behandeling bij toeslagverlening
van slapers en gepensioneerden.

De SER heeft op 16 november 1990 een advies over de pensioenpro–
blematiek uitgebracht waarin onder meer voorgesteld wordt om een
wettelijk recht op waarde-overdracht voor de werknemers, in te voeren.
Het Kabinet heeft goede nota van dit advies genomen.

Hoewel de Pensioennota nog niet door het Kabinet is vastgesteld, mag
verwacht worden dat het unanieme SER-advies om een wettelijk recht op
waarde-overdracht te creëren zal worden gevolgd.

Bij de cumulatie van reeds genomen en nog te nemen maatregelen
behoort het probleem van de pensioenbreuk goeddeels tot het verleden.

Flexibele pensionering

De WRR stelt de vraag welke modaliteiten voor flexibele pensionering
naast de VUT kunnen bestaan. Voorts stelt hij de vraag of in een stelsel
van flexibele pensionering ook de AOW dient te worden geflexibiliseerd.
Het Kabinet heeft deze laatste vraag ontkennend beantwoord in de al
genoemde nota «Ouderen in tel». Flexibilisering van de AOW leidt tot
grote gevolgen voor de interne samenhang van het stelsel van sociale
verzekeringen en voor de collectieve lastendruk.

Bij ingang van de AOW vóór het bereiken van de huidige leeftijd ligt
een (levenslange) korting op het AOW-pensioen in de rede. De opbouw–
periode is immers korter, terwijl de uitkeringsduur juist langer wordt. Het
resultaat is een lagere uitkering dan het geldende sociale minimum. Dit is
slecht te verenigen met de doelstelling van de AOW om te voorzien in
een uitkering op sociaal minimumniveau en zou bovendien kunnen leiden
tot een vergroot beroep op de Bijstandwet. Wanneer slechts een korting
zou worden toegepast overeenkomstig het opbouwsysteem van de AOW
(2 procent per vroeger gepensioneerd jaar) zou een aanzienlijke kosten–
stijging - en derhalve premieverhoging - het gevolg zijn. De uitke–
ringsduur wordt immers langer.

Aangezien flexibele pensionering in combinatie met flexibele AOW ook
bij vervroegde uittreding aantrekkelijke pensioenresultaten te zien geeft,
zal bovendien de gemiddelde uittreedleeftijd in een stelsel met flexibele
AOW waarschijnlijk onder de 65 jaar liggen. Flexibilisering van de AOW
leidt dan tot een aanzienlijke stijging van de collectieve lasten.

Anderzijds is het de vraag of het gewenst geacht moet worden, dat de
AOW-leeftijd onder omstandigheden, door een persoonlijke keuze van de
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betrokkene, ook op een hogere leeftijd kan worden gelegd. Te
verwachten valt dat juist degenen die een loongerelateerde sociale
uitkering ontvangen van die mogelijkheid gebruik kunnen maken. Voor
werkenden zal het nauwelijks effect hebben. De vaste AOW-gerechtigde
leeftijd vormt namelijk geen belemmering om na het bereiken van de
65-jarige leeftijd inkomensvormende arbeid te blijven verrichten.
Eventueel inkomen uit arbeid van de AOW-gerechtigde zelf is niet van
invloed op de hoogte van de AOW-uitkering.

Flexibiliseren van de AOW is niet noodzakelijk om flexibele pensio–
nering in te voeren. Het is goed mogelijk om uitgaande van vaste
AOW-bedragen vanaf 65 jaar een flexibel pensioenplan op te stellen. In
de Pensioennota zal het Kabinet uitvoeriger ingaan op de mogelijkheden
voor flexibele pensionering.

Arbeidsrechtelijke belemmeringen om tot hogere leeftijd betaalde arbeid
te verrichten

De WRR heeft het voornemen nader te studeren op de mogelijkheden
tot het wegnemen van arbeidsrechtelijke belemmeringen voor partici–
patie van ouderen. Daarbij wil de Raad aandacht besteden aan leeftijds–
kriteria als ontslaggrond. De arbeidsparticipatie voor 65-plussers leidt
naar de mening van de WRR tot vragen met betrekking tot de rechten en
plichten in verband met de werknemers en volksverzekeringen.

Het Kabinet zal binnenkort een discussienota aan de Stichting van de
Arbeid uitbrengen over leeftijdskriteria in het arbeidsbestel. Het minis–
terie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt momenteel een
onderzoek in naar leeftijdskriteria in de Sociale Zekerheid. Naar de
huidige inzichten vormen de rechten en plichten in verband met de
werknemers– en volksverzekeringen geen belemmering voor de arbeids–
participatie van 65-plussers. Bij hogere participatie van 65-plussers
zouden zich eventueel knelpunten kunnen manifesteren. Bij genoemd
onderzoek zal daaraan aandacht besteed worden.

In aanvulling op de beleidsaanbevelingen van de WRR kunnen nog
enkele opmerkingen over de uittreding en de toetreding van ouderen tot
de arbeidsmarkt worden gemaakt.

Sinds 1983 is een afwijking toegestaan van het anciënniteitsbeginsel
en het afspiegelingsbeginsel (collectief ontslag) die gelden in het
ontslagrecht in Nederland.

Afwijking van beide beginselen, in die zin dat een meer dan evenredig
deel van de oudere werknemers met ontslag gaat, is sinds 1982 toege–
staan voor 57,5-jarigen en ouder, en sinds 1987 voor 55-jarigen en
ouder. Hierbij gelden enkele voorwaarden:

1. de situatie op de arbeidsmarkt is zodanig dat de kans op het vinden
van werk voor alle categorieën werknemers even slecht is;

2. het gaat om ontslag wegens noodzakelijke inkrimping van
personeel;

3. door de betrokken (oudere) werknemer wordt geen inhoudelijk
bezwaar tegen het aangezegde ontslag gemaakt;

4. de werknemer kan geen beroep doen op een VUT-regeling of verge–
lijkbare regeling.

Deze beleidswijziging werd destijds ingegeven door een arbeidsmarkt–
situatie waarin de positie van alle werkzoekenden, ongeacht hun leeftijd,
als slecht kon worden aangemerkt. Grotere (en sterkere) bedrijven
hadden een duidelijke behoefte om bij noodzakelijke herstructureringen/
inkrimpingen, gepaard gaande met collectief ontslag, jongeren in dienst
te houden en ouderen te laten afvloeien om (vergrijzing) van het perso–
neelsbestand tegen te gaan.

Het Kabinet vindt dit «jong voor oud» beleid niet passen in het streven
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om op langere termijn te komen tot een hogere arbeidsparticipatie van
ouderen. Het neemt zich daarom voor dit beleid te beëindigen.

Voor wat betreft de toetreding tot de arbeidsmarkt zal een eventuele
herinvoering van sollicitatieverplichtingen voor ouderen periodiek op
opportuniteit worden bezien. Een belangrijk criterium hierbij is de kans
op werk voor oudere werklozen. Die kans is nu nog gering. Hiermee is
ook het aannamebeleid van bedrijven in het geding. De herwaardering
van arbeid door ouderen zal op langere termijn niet alleen via een
preventief personeelsbeleid moeten leiden tot lagere uittredingspercen–
tages voor ouderen, maar ook tot een hoger aannamepercentage van
oudere werklozen, of oudere werkenden die van baan willen wisselen.

9 De WRR stelt verder twee alternatieven
voor de partneruitkering aan de orde.
«Beide zijn echter minder aantrekkelijk»,
aldus de WRR. Om deze reden wordt er hier
niet verder op ingegaan.
10 Antonides en Van Raaij (Inkomen en de
voor– en nadelen van werk, Rotterdam,
1990) definiêren reserveringsinkomen als
volgt: «het totale netto inkomen waartegen
een werknemer nog juist bereid is te
werken. Is het loon lager dan het reserve–
ringsloon, dan zal i.h.a. het werk in de baan
worden beëindigd».

5. HET WETTELIJK MINIMUMLOON EN ARBEIDSPARTICIPATIE

5.1. Voorstel WRR

De WRR stelt voor om de hoogte van het wettelijk minimumloon af te
stemmen op de minimumbehoefte van een alleenstaande. Volgens de
huidige maatstaven komt dat neer op 70% van het bestaande
minimumloon, aldus de WRR. Cohortsgewijze invoering kan plaatsvinden
in 1993, wanneer de 1990-generatie 21 jaar wordt. De leeftijd waarop
recht ontstaat op het nieuwe minimumloon is 21 jaar. Het sociaal
minimum wordt gehandhaafd op het huidige niveau.

Om een lange overgangsperiode en langdurige concurrentieverschillen
tussen jongere en oudere leeftijdsgroepen te ondervangen, kan de
cohortsgewijze invoering geflankeerd worden door een bevriezing van de
koopkracht van het bestaande minimumloon voor de generatie die ouder
is dan de 1990-generatie. Door de algemene welvaartsontwikkeling zal
het oude minimumloon op den duur worden ingehaald door het nieuwe
minimumloon, zo stelt de WRR. Daarna is nog slechts één minimumloon–
niveau van kracht. Aldus kan ook de oudere generatie mee profiteren van
de verbeterde arbeidsmarktkansen.

Volgens de WRR komt hierdoor het sociaal minimum van een gezin
structureel boven het minimumloon te liggen: een gezin waar maar één
minimumloon wordt verdiend, komt dus niet toe aan het sociaal
minimum. Een uitkering aan de partner zou in dat geval het verschil
tussen minimumloon en het sociaal minimum voor een gezin kunnen
opvullen. De WRR schrijft dat in een dergelijke partneruitkering reeds is
voorzien in de 1990-maatregel, waar het de bijstand betreft. Deze
regeling zou kunnen worden uitgebreid naar werkenden en naar alle
leeftijdsgroepen. Voor de partneruitkering kunnen vrijlatingsbepalingen
analoog aan die in de bijstand gelden. Voor de 1990-generatie zal aan
het verkrijgen van de partneruitkering de verplichting moeten worden
verbonden dat de partner zich op de arbeidsmarkt aanbiedt. Voor oudere
generaties hoeft deze verplichting niet te worden opgelegd.

De WRR signaleert een nadeel van zijn voorstel: «Het loslaten van de
gelijkheid tussen minimumloon en sociaal minimum voor een gezin heeft
dus als bezwaar dat het toch al omvangrijke sociale-zekerheidsstelsel
wordt uitgebreid met een nieuwe regeling: de partner-uitkering. Hierbij
moet evenwel worden bedacht dat (afgezien van eventueel oneigenlijk
gebruik) de partner-uitkering slechts sporadisch zal worden toegekend,
daar in de praktijk slechts weinig werknemers die op minimumniveau
worden beloond, van dit loon ook een partner onderhouden»9. Het
bezwaar van een partner-uitkering klemt temeer vanwege het
zogenaamde reserveringsloon.

De WRR merkt hierover het volgende op: «De minimumuitkeringen
fungeren in de praktijk immers veelal als ondergrens voor het reserve–
ringsloon dat naar schatting circa f 250,- per maand hierboven ligt.»10
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De WRR signaleert de volgende onderzoeksbehoeften met het oog op
de beleidsafweging.

- Onderzoek naar het aantal eventueel te verstrekken partneruitke–
ringen en de daarmee samenhangende collectieve lasten.

- Nader onderzoek naar de te verwachten werkgelegenheidseffecten,
in samenhang met het proces van ontgroening en de invoering van het
Jeugdwerkgarantieplan, met het oog op een goede beleidsafweging.

Na deze korte weergave van wat door het Kabinet wordt beschouwd
als de essentie van het WRR-voorstel, volgt een bespreking van een
aantal aspecten die naar de mening van het Kabinet onverbrekelijk met
de problematiek zijn verbonden, alsook de resultaten van twee onder–
zoeken. Tot besluit volgt het kabinetsstandpunt.

5.2. Algemene aspecten van het voorstel

De WRR verwacht dat de voorgestelde verlaging van het minimumloon
een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren aan een toename van de
deelname aan betaalde arbeid.

Analytisch zijn daarbij twee aspecten aan de orde, de te verwachten
toename van de vraag naar arbeid en de te verwachten toename van het
aanbod van arbeid. Beide aspecten zullen hier aan de orde komen.

5.2.1. Inleiding

Ondanks de forse groei van de werkgelegenheid in de afgelopen jaren
is er aan de onderkant van de arbeidsmarkt nog steeds sprake van een
onevenwichtige situatie. De werkloosheid is geconcentreerd bij laag
opgeleiden. Daarnaast zijn er ook veel lager opgeleiden met een andere
dan een werkloosheidsuitkering, die zich potentieel op de arbeidsmarkt
kunnen aanbieden (bijv. gedeeltelijk arbeidsongeschikten). Personen die
langdurig op een minimumuitkering zijn aangewezen verkeren veelal in
een situatie van uitzichtloosheid en armoede, waaruit het moeilijk
ontsnappen is.

De groei van de werkgelegenheid zal de komende jaren naar
verwachting minder sterk zijn dan voorheen. Verder legt de voortgaande
immigratie een sterke druk aan de onderkant van de arbeidsmarkt omdat
dat voornamelijk personen betreft met een laag kwalificatieniveau die
niet direct inpasbaar zijn op de arbeidsmarkt bij de huidige beloningsver–
houdingen.

Uiteraard kan en moet het in gang gezette beleid van scholing en
werkervaring, in combinatie met een effectief sanctiebeleid, een belang–
rijke bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem. Gelet op de
omvang ervan, is het echter de vraag of zo niet een te zware wissel
wordt getrokken op dat beleid. Ondersteuning door vergroting van de
vraag naar arbeid is gewenst.

Het is plausibel te veronderstellen dat een verlaging van de bodemprijs
van arbeid zal leiden tot een grotere vraag naar laagproduktieve arbeid.
Dit effekt zal versterkt worden indien ook boven de verlaagde vloer van
het loongebouw een zogenaamd doorzakeffekt optreedt in die zin dat de
vergrote ruimte ten opzichte van het nieuwe minimumloon wordt benut
om de verhoging van de laagste loonschalen achter te laten blijven bij
het gemiddelde.

In de jaren tachtig - bij een ruime arbeidsmarkt - was er mderdaad
sprake van een doorzakeffekt. Ruwweg de helft van de als gevolg van het
bevriezingsbeleid gecreëerde ruimte werd daarvoor benut. Mede als
gevolg daarvan en ook dankzij de algemene loonmatiging groeide toen
de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt drie en half
keer zo snel als gemiddeld.
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Voor de beoordeling van het WRR voorstel is van belang of een
verdergaande absolute of relatieve verlaging van het minimumloon een
belangrijke bijdrage zou kunnen leveren voor een nog sterkere concen–
tratie van de groei van de werkgelegenheid aan de onderkant van de
arbeidsmarkt.

Zoals eerder is gebleken en ook hieronder nog zal blijken is een helder
en eenduidig antwoord op deze vraag niet te geven aan de hand van
modelmatige berekeningen. Mede daarom is tijdens het zogenaamde
Paasdebat in 1988 besloten om niet het bruto of netto minimumloon te
verlagen maar wel de loonkosten op minimumniveau met 10% te
verlagen door vrijstelling van werkgeverlasten voor de sociale verzeke–
ringen. De gedachte daarbij was dat het mogelijk zou moeten zijn door
een zorgvuldige evaluatie van de effekten daarvan een beter inzicht te
krijgen in de werkgelegenheidseffekten van lagere loonkosten op
minimumniveau. De mate waarin tot dusver een beroep op deze regeling
wordt gedaan verschaft nog geen steun aan de hypothese dat substan–
tiële effekten te verwachten zijn.

De oorzaken daarvan behoeven overigens niet alleen aan de vraagzijde
van de arbeidsmarkt te zijn gelegen. Het kan immers ook zijn dat er
tegenover de extra gegenereerde vraag geen of onvoldoende relevant
aanbod staat.

5.2.2. De werking van de arbeidsmarkt op en rondom het niveau van het
minimumloon

Of mensen hun arbeidskracht daadwerkelijk op de arbeidsmarkt zullen
aanbieden hangt niet alleen af van de beschikbaarheid van voldoende
banen en het daarmee te verdienen (netto)loon. Aan participatie aan
betaalde arbeid zijn naast belangrijke immateriële voordelen ook offers
verbonden. Er wordt vrije tijd ingeleverd, er moeten kosten gemaakt
worden, het werk is niet altijd even aantrekkelijk en zo is er meer. Daarbij
komt dat het materiële voordeel bij werk dat rondom het minimumloon
beloond wordt, vooral als er een uitkering moet worden ingeleverd, vaak
beperkt, afwezig of zelfs negatief is.

Dit heeft tot gevolg dat het reserveringsloon - het loon waar beneden
mensen niet bereid zijn toe te treden tot de arbeidsmarkt - vaak
aanzienlijk boven het niveau van hun uitkering ligt (zie Bijlage 3). Vooral
wanneer het uitkeringsniveau op of dichtbij het niveau van het
minimumloon ligt - zoals bij alleenverdieners en een oudergezinnen het
geval is - kan dat er gemakkelijk toe leiden, dat men feitelijk niet
beschikbaar is om tegen een minimumloon te werken en zeker niet tegen
een verlaagd minimumloon als dat niet tegelijk gepaard gaat met een
verlaging van het uitkeringsniveau.

Naarmate het uitkeringsniveau lager ligt (alleenstaanden) of er in het
geheel geen uitkeringsrecht is (herintredende gehuwde vrouwen) zal
deze rem aan betekenis verliezen.

Daartegenover bestaat de mogelijkheid, dat voor een grote categorie
gehuwde vrouwen zou kunnen gelden, dat niet zozeer het inkomen maar
de beschikbaarheid van aantrekkelijk werk waaraan weinig inconve–
niënten verbonden zijn bepalend zijn voor hun bereidheid om toe te
treden tot de arbeidsmarkt.

De combinatie van deze hypothesen maakt het in ieder geval mogelijk
een verklaring te geven voor enkele paradoxen aan de onderkant van de
arbeidsmarkt.

Enerzijds treffen we aan de onderkant van de arbeidsmarkt
ogenschijnlijk een overvloedig aanbod aan. Anderzijds komen we vrijwel
dagelijks klachten tegen over moeilijk vervulbare vacatures in hetzelfde
segment van de arbeidsmarkt. In het schoonmaakwezen, de horeca en
de detailhandel is er feitelijk geen sprake van een neerwaartse, maar van
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11 Zie het rapport «Structuur en imago van
de detailhandel», EIM, Zoetermeer. 1990
voor een beschrijving van de situatie aldaar
" Zie «De onderhandelingsresultaten voor
het contractjaar 1991 in de marktsector», nr.
3/4, SZW/DCA, Den Haag, 1991.
13 Zie «De Telegraaf» van 1 7 mei 1991 over
het Europese hoofdkantoor van Nissan in
Amsterdam waarin melding wordt gemaakt
van de problemen die men ontmoet met de
vervulling van 800 vacatures

een opwaartse druk op de lonen11. In veel cao's worden de in de jaren
tachtig tweemaal verlaagde minimum jeugdlonen weer fors opgetrokken,
in een aantal cao's zelfs met 10% per jaar12.

Buitenlandse ondernemingen, die zich hier vestigen in de verwachting
een ruime arbeidsmarkt aan te treffen'3 zijn niet in staat het benodigde
laaggekwalificeerde personeel te vinden. Een deel van de verklaring
daarvan kan gevonden worden in een tekortschietend arbeidsmarktbeleid
en een tekortschietend sanctiebeleid. Maar er moet meer zijn. Ook het
grote potentieel van gehuwde vrouwen en alleenstaanden met een lage
uitkering blijkt kennelijk in de praktijk onvoldoende gemotiveerd om deze
banen op of royaal boven het niveau van het huidige minimumloon te
bezetten.

Het zou te ver gaan hieruit zonder meer de conclusie te trekken dat
een verlaging van het minimumloon volstrekt zinloos is omdat de nieuwe
banen toch niet bezet zouden worden. Voorzover het daarbij zou gaan
om nieuwe banen, die ondanks het lage loon, overigens algemeen als
aantrekkelijk worden beschouwd is het immers in lijn met het boven–
staande heel goed voorstelbaar dat er voor deze categorie extra effektief
aanbod gegenereerd kan worden. Wel rijst de vraag of daardoor het
risico dat banen waaraan inconveniënten zijn verbonden (onaangenaam
werk, avond– en weekend diensten, op zaterdag werken etc.) nog
moeilijker vervulbaar worden niet eerder groter dan kleiner wordt.

5.2.3. Inconveniënten

De hierboven gevolgde redenering leidt tot de conclusie, dat een
verlaging van het minimumloon vooral effektief zou kunnen zijn voor het
genereren van weinig prijsgevoelig arbeidsaanbod ten behoeve van werk
dat door de betrokkenen inhoudelijk als aantrekkelijk en zinvol wordt
ervaren. Daarbij zou gedacht kunnen worden aan het soort activiteiten
dat thans in de sfeer van het vrijwilligerswerk wel wordt verricht of aan
werkzaamheden die thans in het zwarte circuit - waar de rem van het
reserveringsloon niet bestaat– beneden het minimumloon worden
betaald. Voorwaarde daarbij is uiteraard wel, dat voorzover die extra
banen gerealiseerd worden in de collectieve sector, daarvoor ook de
benodigde extra financiën beschikbaar worden gesteld.

Voor het soort activiteiten waarin thans ook in het zwarte circuit - voor
legaal hier verblijvende werknemers - tarieven gangbaar zijn rondom of
boven het minimumloon lijkt een uitbreiding van het formele werkgele–
genheidsvolume minder waarschijnlijk.

De eerste ervaringen met de experimentele banenpools bevestigen de
indruk dat ook langdurig werkloze uitkeringsgerechtigden een duidelijke
voorkeur hebben voor banen waaraan weinig inconveniënten verbonden
zijn. Daar blijkt ook het effekt van het reserveringsloon. Naarmate het
verschil tussen de uitkering en het banenpool-inkomen kleiner is blijkt de
feitelijke bereidheid tot deelname duidelijk af te nemen. Dit effekt zal
naar verwachting nog aan betekenis winnen indien werk in banenpools in
de toekomst zou worden betaald tegen een verlaagd minimumloon, bij
gelijkblijvende uitkeringsniveaus.

Hoewel uit het voorgaande volgt dat verlaging van het minimumloon
zou kunnen leiden tot een zekere groei van de werkgelegenheid valt toch
vooral op dat er ook in de huidige situatie nog zoveel moeilijk vervulbare
vacatures zijn aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In het kader van
een op participatievergroting gericht beleid zou vervulling van die
vacatures de hoogste prioriteit moeten krijgen. Hier ligt een belangrijke
verantwoordelijkheid voor de werkgevers om de inconveniënten zoveel
mogelijk te verminderen, voor het activerend arbeidsmarktbeleid en ook
voor een effektiever sanctiebeleid.

In aansluiting daarop blijft dan echter de vraag of de te verwachten
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voordelen van een verlaging van het wettelijk minimumloon opwegen
tegen de daaraan verbonden bezwaren.

5.2.4. Relatie met de uitkeringen

De bezwaren hebben vooral betrekking op frikties en verstoringen die
zouden kunnen worden aangericht in het funktioneren van de arbeids–
markt en het stelsel van sociale zekerheid indien een verlaging van het
minimumloon niet gepaard zou gaan met een overeenkomstige verlaging
van de daaraan thans gekoppelde uitkeringen.

Dat deze optie hieronder als de meest relevante wordt beschouwd
hangt samen met de opvatting van het kabinet dat de inkomenspolitieke
effekten van een parallelle verlaging van de uitkeringen prohibitief zijn.
Tegenover de onzekere en wellicht bescheiden werkgelegenheidseffekten
zou dan immers een zekere en zeer forse inkomensachteruitgang voor
zeer grote bevolkingsgroepen staan. Met de keuze voor een sociaal
stelsel, waarin de uitkeringen voor alleenverdieners en eenoudergezinnen
boven het voor hen geldende minimumloon ligt, zouden wij opnieuw een
stelsel introduceren dat uniek is in Europa. Dat verplicht tot een kritische
bezinning op de houdbaarheid daarvan en de te verwachten individuele
en maatschappelijke reakties daarop, zulks nog los van de vraag of een
dergelijke keuze past in de ontwikkeling naar meer convergentie.

Bij gelijkblijvende uitkeringsniveaus zijn frikties op de arbeidsmarkt te
verwachten omdat in veel meer gevallen dan tot nu toe het reserve–
ringsloon van uitkeringsgerechtigden boven het minimumloon zal komen
te liggen. Zelfs bij bescheiden verlagingen van het minimumloon in de
orde van grootte van 10% zal dit effekt zich bij alleenverdieners en
eenoudergezinnen reeds in betekenende mate voordoen.

Ook bij het activerend arbeidsmarktbeleid zijn complicaties te
verwachten. Het ligt immers voor de hand om het beloningsniveau in de
banenpools en voor werkervaringsplaatsen af te stemmen op het niveau
van het nieuwe verlaagde minimumloon. Een dergelijke verlaging zou
echter haaks staan op de pleidooien die thans vaak vanuit de uitvoerings–
praktijk worden gevoerd om het inkomen linksom of rechtsom wat
gunstiger te maken dan het uitkeringsniveau.

5.2.5. Participatiebevordering voor alleenstaanden en voor alleenver–
dieners en hoofden van eenoudergezinnen

De inspanning die nodig is om deze groepen daadwerkelijk te laten
participeren zal in de hierboven beschreven situatie wel zeer fors
worden. Tegen die achtergrond is het niet verwonderlijk dat het Centraal
Planbureau (zie hieronder) verwacht dat de participatie van deze groep
eerder zal af– dan toenemen.

Feitelijk doen zich daarna de volgende keuzemogelijkheden voor. De
eerste is dat berust wordt in het gegeven dat van mensen nu eenmaal
moeilijk kan worden verwacht dat zij bereid zijn te gaan werken, als zij er
daardoor in hun beleving en ook feitelijk alleen maar op achteruit gaan.

Aanvaard wordt dan dat de nieuwe banen bezet worden door mensen
die wel beschikbaar komen.

Aanscherping van het sanctiebeleid teneinde de al bestaande moeilijk
vervulbare minder aantrekkelijke banen bezet te krijgen zal echter door
een dergelijke beleidslijn niet worden vergemakkelijkt.

De tweede optie is dat het sanctiebeleid zodanig wordt aangescherpt
dat niet alleen de huidige, maar ook de te verwachten nieuwe problemen
worden opgelost. Dat zou een trendbreuk vereisen van zodanige aard,
dat ernstig betwijfeld moet worden of het daarvoor benodigde
maatschappelijke en politieke draagvlak voldoende aanwezig is. De
ervaringen met het JWG wettigen in dit opzicht geen al te groot
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vertrouwen. Dat neemt echter niet weg dat het kabinet zoals hiervoor
reeds toegelicht van oordeel is dat aanscherping van het handhavings–
beleid gewenst is. Voorstellen daarvoor zullen op korte termijn aan het
kabinet worden voorgelegd.

Een reëel - door het Centraal Planbureau gesignaleerd - probleem, dat
ook door een aangescherpt sanctiebeleid niet kan worden opgelost blijft
dan nog dat werkgevers waarschijnlijk weinig heil verwachten van het in
dienst nemen van werknemers, die alleen onder druk van sancties bereid
zijn werk te aanvaarden, dat een partnertoeslag nodig maakt om op
hetzelfde inkomensniveau te blijven.

Hoewel de groep alleenverdieners die thans werkt tegen het
minimunnloon klein is, geldt dit niet voor de groep alleenverdieners die
van een uitkering leeft en beschikbaar behoort te zijn voor de arbeids–
markt (zie de cijfers in Bijlage 3, par. 3.2). Tezamen met de groep eenou–
dergezinnen gaat het zelfs om een groep van bijna een kwart miljoen. Dit
nog ongerekend de verborgen werkloosheid in de WAO.

In de mate dat het wel lukt met een aangescherpt sanctiebeleid alleen–
verdieners aan de slag te krijgen ontstaat een nieuw probleem, namelijk
dat zolang de partnertoeslag niet is inverdiend, 100% van eventuele
loonsverhogingen moet worden ingeleverd. Het ontmoedigend effekt
daarvan kan nog worden versterkt indien tegelijkertijd voordelen
wegvallen die in het gemeentelijk inkomensbeleid dikwijls verbonden zijn
aan de uitkeringsstatus. Behalve ontmoedigen kan een dergelijke situatie
echter ook aanmoedigen en wel tot het ontgaan van het als onredelijk
ervaren formele circuit en het uitwijken naar het zwarte circuit.

Tegen de achtergrond van het voorgaande is het bepaald niet
denkbeeldig, dat het handhavingsbeleid wordt overbelast indien
uitsluitend daardoor de deelname aan betaalde arbeid verzekerd zou
moeten worden. Realistischer lijkt het te veronderstellen dat in ons type
samenleving een sanctiebeleid eigenlijk behoort te worden ondersteund
door voldoende financiële prikkels die deelname aan betaalde arbeid ook
aantrekkelijk maken.

5.2.6. Oplossingen uitgaande van een meer marktconforme structuur

Het bovenstaande noopt tot keuzen waarvan de houdbaarheid op
langere termijn minder problematisch is. Een aantal op zichzelf consis–
tente routes lijken daarbij in beginsel in aanmerking te komen en
verdienen nadere studie.

Een eerste is om parallel aan de verlaging van het minimumloon ook
de daaraan gekoppelde uitkeringen te verlagen. Daarmee zou ons stelsel
zich qua structuur in ieder geval niet nog verder verwijderen van hetgeen
in andere Europese landen gebruikelijk is. Een verschil zou echter blijven
dat het sociaal minimum voor een alleenverdiener gelijk blijft aan 100%
van het netto minimumloon, behoudens een klein verschil (1%) als gevolg
van het effekt van het arbeidskostenforfait. Zoals hiervoor reeds
opgemerkt beschouwt het kabinet de inkomenseffekten daarvan als
prohibitief. Ook in het mitigeren daarvan door het maken van onder–
scheid tussen het sociaal minimum voor personen die wel en die niet
beschikbaar behoren te zijn voor de arbeidsmarkt ziet het kabinet grote
bezwaren.

Een tweede route is die van het versterken van de financiële prikkels
aan de onderkant van de arbeidsmarkt door het fors verhogen van het
arbeidskostenforfait. Gedacht zou daarbij kunnen worden aan een gelei–
delijke verhoging zodanig dat het inkomensvoordeel gedurende bijvoor–
beeld een periode van vijf jaar met 1% per jaar groeit. Dit zou een
verhoging van het arbeidskostenforfait vergen met ca. f 3500,- in vijf
jaar. Hiervoor zijn zeer grote bedragen nodig, waarvan de financiering
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o.m. zou kunnen worden gevonden in de opbrengst van toekomstige
milieuheffingen en mogelijk ook in herschikkingen in de fiscale sfeer.

Van verhoging van het arbeidskostenforfait mag vooral een gunstig
effekt worden verwacht op de werking van de aanbodzijde van de
arbeidsmarkt. Daarnaast wordt echter ook ruimte gecreëerd voor een
groter doorzakeffekt van de laagste schaallonen in die segmenten van de
arbeidsmarkt waar geen sprake is van moeilijk vervulbare vacatures.

Hoewel deze route vanuit het verbeteren van het funktioneren van de
arbeidsmarkt als zeer aantrekkelijk moet worden beschouwd zijn er
echter ook nadelen. In de eerste plaats leidt de route onafwendbaar tot
een inkomensverbetering van actieven, waarvan inactieven geen voordeel
hebben en daardoor een relatief achterblijven van de uitkeringsgerech–
tigden, ook als het mogelijk zou zijn hun koopkracht in absolute zin te
beschermen. Een tweede nadeel is dat aan eventuele fiscale herschik–
kingsoperaties blijkens de ervaring niet geringe problemen kunnen zijn
verbonden onder meer vanwege de inkomenseffecten. Niettemin meent
het kabinet dat het rapport van de commissie Stevens en de voorge–
nomen introduktie van milieuheffingen het de moeite waard maken deze
route verder te verkennen.

Een derde route loopt langs de verzelfstandiging van uitkeringsrechten.
Volledige verzelfstandiging zonder partnerinkomenstoetsen en toeslagen
afhankelijk van de gezinssituatie zou in ieder geval het probleem van het
reserveringsloon en het 100%-traject van de marginale druk voor alleen–
verdieners oplossen. Het staat echter wel vast dat daarvoor tal van
andere - en zeker niet minder grote - problemen in de plaats komen. De
kosten van een dergelijke operatie en de inkomenseffekten zijn zeer
ingrijpend.

Ook hier zou getracht kunnen worden om deze bezwaren te mitigeren
door voorzichtige kleine stapjes, waarvan de bezwaren nog net binnen
aanvaardbare marges blijven. In dat kader wordt ook door de WRR
gepleit voor de methode van een cohortsgewijze invoering.

Het gevolg daarvan zal zijn dat gedurende een zeer lange periode twee
systemen naast elkaar bestaan, waaraan een ongelijke behandeling
verbonden is. Dit betreft dan niet alleen het minimumloon, waarop
aanspraak gemaakt kan worden, maar ook zaken als het wel of niet van
toepassing zijn van een partner inkomenstoets in de sociale zekerheid.
Ook een dergelijk duaal bestel zou uniek zijn in Europa. Het verschil in
behandeling zou gedurende de gehele overgangsperiode gerecht–
vaardigd moeten kunnen worden op basis van het jaar waarin men is
geboren. Zou tijdens de overgangsperiode op enig moment blijken dat
zulks niet juridisch houdbaar is dan zijn de gevolgen daarvan niet te
overzien. Het kabinet is dan ook van oordeel dat aan de keuze voor een
dergelijke cohortsgewijze invoering een zeer grondige bezinning op alle
relevante aspecten daarvan vooraf dient te gaan.

Bij de uiteindelijke beslissing zullen daarbij steeds de voor– en nadelen
van ook kleine stapjes in een onomkeerbare richting moeten worden
afgewogen tegen de te verwachten positieve effekten voor de groepen
waarvan de participatie moet worden bevorderd.

Met het oog daarop zal in Bijlage 3 eerst een zo volledig mogelijk
beeld worden gegeven van een aantal ontwikkelingen aan de onderkant
van de arbeidsmarkt.

Een vierde route betreft een verlaging van het minimumloon en sociale
uitkeringen welke kan worden vormgegeven door een al dan niet geleide–
lijke afschaffing van de overhevelbaarheid van de basisaftrek in de
inkomensheffing. De (tijdelijke) opbrengst daarvan zou kunnen worden
aangewend voor verhoging van de kinderbijslag die evenwel een
permanent karakter zou hebben. Dankzij deze maatregel blijven
negatieve inkomensgevolgen achterwege voor die huishoudens waarvan
arbeidsparticipatie door beide of een van beide partners wordt
belemmerd door de aanwezigheid van kinderen.
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Bezwaren van deze aanpak zijn gelegen in de forse negatieve
inkomenseffecten die optreden voor uitkeringsgerechtigden die niet de
zorg voor kinderen hebben en die niet tot deelneming aan de arbeids–
markt (kunnen) besluiten.

De verschillende hierboven besproken onderwerpen zijn in bijlage 3 op
onderdelen nog nader uitgewerkt en van cijfermatige toelichting
voorzien.

5.3. Conclusie

In het WRR-voorstel worden waardevolle argumenten aangedragen om
de participatiegraad aan de onderkant van het loongebouw te verhogen.
Het kabinet kan vele van de gepresenteerde argumenten onderschrijven.
Aan het recept dat de WRR aanbeveelt, verlaging van het minimumloon
met 30% bij gelijkblijvende uitkeringsniveaus, kleven echter een aantal
risico's.

Het kabinet wijst er op dat zo'n maatregel niet los mag worden gezien
van het feitelijk functioneren van de arbeidsmarkt op dit moment. Het
volgende verdient dan vermelding. Opmerkelijk is dat in de sectoren
waarin, gezien het grote relevante arbeidsaanbod, een gering vacature–
probleem verwacht zou kunnen worden, dit nauwelijks het geval is. In de
bedrijfstakken detailhandel, horeca en overige dienstverlening (die voor
een groot deel uit schoonmaakbedrijven bestaat) is het aandeel moeilijk
vervulbare vacatures niet veel kleiner dan landelijk gemiddeld (40 tegen
51% op de laatst bekende peildatum). Dit wijst erop dat men juist in de
«lage loon» sectoren bij het huidige loonniveau al grote problemen heeft
om personeel aan te trekken en te behouden.

Dit aspect, dat beloningsverschillen meer en meer zullen moeten
worden benut voor het opvullen van vacatures, past overigens ook in het
normale patroon van het functioneren van een arbeidsmarkt.

Het feit dat beloningsverschillen tussen het minimumloon en de
uitkering thans afwezig of beperkt van omvang zijn, betekent vermoe–
delijk ook dat de zgn. doorzakeffecten geringer zullen zijn in de komende
jaren. Zoals hierboven is aangegeven is er juist de tendens dat in
sectoren zoals hierboven genoemd de laagste loonschalen ten opzichte
van het minimumloon worden verhoogd. Dit gebeurt al bij een gelijkheid
van het minimumloon en de sociale uitkeringen en zal dus versterkt
optreden bij een relatief achterblijven van het minimumloon alleen. Ook
dit aspect is van veel belang voor het oordeel over een verlaging van het
WML.

Met name de inkomensverbetering die, zoals ook het CPB stelt,
noodzakelijk is om de overgang van de uitkeringssfeer naar een baan te
bevorderen, treedt in het WRR-voorstel niet op. Integendeel, voor
kostwinners, die van de nieuwe banen zouden moeten profiteren, wordt
het uitzicht op inkomensgroei wel heel beperkt, terwijl voor alleen–
staanden het voordeel sterk wordt verminderd. Ook de gesignaleerde
risico's van fraude alsook het niet ondenkbeeldige gevaar van een hogere
uitkeringslast moeten in de beoordeling worden betrokken. Deze risico's
nemen toe naarmate het minimumloon meer verlaagd zou worden.

Het voorafgaande heeft evenwel voldoende duidelijk gemaakt dat ook
het kabinet van mening is dat er voor het hier aan de orde zijnde deel
van de arbeidsmarkt, voldoende werk aan de winkel is. Het kabinet wil er
graag op wijzen dat er ook reeds het nodige in beweging is gezet. Het
arbeidsmarktbeleid is geïntensiveerd juist t.a.v. deze doelgroep. Mede
door de tripartite en op de regionale knelpunten afgestemde aanpak van
het activerend arbeidsmarktbeleid kan deze doelgroep in de komende
jaren stellig beter en effectiever worden bereikt. De WLOM is onlangs
van start gegaan.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 477, nr. 13 33



Het beroep dat hier op wordt gedaan is nog beperkt maar groeit nog
steeds. Het beleid gericht op loonmatiging zal ook uitstralen naar de
laagste lonen

Daarnaast wordt een doelgerichter sanctiebeleid ontworpen. Met deze
vier groepen van maatregelen meent het kabinet de werkloosheid onder
de laagbetaalden in beginsel doeltreffend te kunnen bestrijden.

Een vergroting van het arbeidskostenforfait voor werkenden, hetgeen
ook de WRR bepleit, zou daarenboven het functioneren van de arbeids–
markt ten goede kunnen komen. Indien voorts de inkomensontwikkeling
zou worden afgestemd op de prijsontwikkeling, zou dit een matigende
invloed kunnen uitoefenen voor de loonkosten, ook die aan de onderkant.
Ook met deze lijn is rekening gehouden, zoals is beschreven in par. 1.4
van de Memorie van Antwoord bij het wetsvoorstel W.K.A. Deze
voornemens kunnen, als eerste stappen, gevolgd worden door een
herhaling ervan in latere jaren of door beleidsintensiveringen anderszins.
Dit onderwerp zal, in het kader van een ruimere analyse, aan de orde
komen in een notitie over het arbeidsmarkt– en werkgelegenheidsbeleid
in de eerste helft van de negentiger jaren, die het kabinet zal uitbrengen.
Daarbij kan ook besproken worden of het mogelijk en wenselijk is om het
WRR-voorstel tijdelijk toe te passen op die toetreders tot de arbeids–
markt die niet toegerust zijn met de minimale startkwalificaties. Dit
laatste mede met het oog op de instroom van allochtonen die mogelijk in
de komende jaren verder zou kunnen aangroeien.

Niettemin moet er ernstig rekening mee worden gehouden dat terzake
van de werkgelegenheidskansen voor laag betaalden nog meer beleidsin–
spanningen nodig zullen blijken. Hierboven is geformuleerd dat in de
moeilijke afweging van de voor– en nadelen van het WRR-voorstel
vooralsnog naar de mening van het kabinet de voordelen niet lijken te
overheersen. Door nader onderzoek zal een beter zicht worden verkregen
op deze voor– en nadelen, zodat een meer definitieve standpuntbepaling
op grond van meer kennis mogelijk wordt. Op een aantal terreinen zijn
vraagstellingen te formuleren waarvan de beantwoording belangrijk zou
kunnen bijdragen aan een gefundeerde nadere oordeelsvorming. In
concreto gaat het daarbij om de volgende probleemstellingen:

1. De werking van de arbeidsmarkt. Op dit moment is het zo dat aan
de onderkant van de arbeidsmarkt vele vacatures voorkomen die slechts
zeer moeilijk kunnen worden bezet. De WRR wijst erop dat beloningsver–
houdingen hierin een belangrijke rol spelen omdat «de minimumuitke–
ringen in de praktijk immers veelal als een ondergrens voor het reserve–
ringsloon fungeren dat naar schatting circa f 250,- per maand hierboven
ligt». De WRR bepleit daarom ook een actief sanctiebeleid en een
verhoging van het arbeidskostenforfait.

Deze aanbeveling verwijst naar nadere analyse in welke mate de
«push» en «pull» instrumenten zouden kunnen worden ingezet om aan de
huidige discrepantie tussen vacatures en werkloosheid een einde te
maken. Deze suggestie voor nader onderzoek spoort met dezelfde
aanbeveling van de WRR betreffende «de mogelijke reacties van het
arbeidsaanbod op de partner-uitkering». Daartoe kan analyse van de
huidige «mismatch» op de arbeidsmarkt zeer behulpzaam zijn.

2. Een cohortsgewijze invoering van het WRR-voorstel heeft het
materiële nadeel dat dit geen invloed meer kan hebben op personen
ouder dan de 1990-generatie, zoals ook de WRR stelt. Daarnaast is er
het probleem dat een jongere met werkervaring een lager loon zou
krijgen dan een oudere zonder werkervaring. De juridische bezwaren die
zo'n situatie kan oproepen, moeten zorgvuldig worden bezien. Het gaat
daarbij met name om de vraag of voor het hanteren van een geboorte–
jaarcriterium in de door de WRR omschreven zin een redelijke en objec–
tieve rechtvaardigingsgrond kan worden aangevoerd, en of het voorstel
voldoende recht doet aan het karakter van het minimumloon als
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«aanvaardbare tegenprestatie voor de verrichte arbeid». In concreto zal
bezien moeten worden of een regeling met betrekking tot het
minimumloon als door de WRR bepleit, een toets aan het gelijkheidsbe–
ginsel vervat in art. 1 van de Grondwet en art. 26 van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, kan doorstaan.

3. Over de uitkomsten die mogen worden verwacht bestaat veel
onzekerheid. De WRR stelt dat van «een verdere verlaging geen
wonderen mogen worden verwacht» (bedoeld wordt een verlaging
bovenop de verlaging en bevriezing in de tachtiger jaren). Ook de doorre–
kening van het CPB en Van Soest tonen aan dat het moeilijk is om tot
duidelijke ramingen te komen van de te verwachten effecten op werkge–
legenheid, werkloosheid en uitkeringen. Vandaar dat het kabinet bepleit
om nader in te gaan op de verschillende veronderstellingen van de
modeluitkomsten en om te proberen op grond van nader onderzoek tot
een nauwkeurige afbakening te komen van de resultaten die in de
toekomst mogen worden verwacht.

Het kabinet is voornemens initiatieven te nemen om op deze vragen tot
nadere inzichten te komen. Wellicht dat ook de WRR aanleiding ziet om
op deze onderwerpen tot nadere studie te besluiten. Aldus kan een
steviger basis worden verkregen voor het beoordelen van het
WRR-voorstel inzake het wettelijk minimumloon.
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BIJLAGE 1. DE POSITIE VAN VROUWEN EN DE LOON– EN
INKOMSTENBELASTING

1.1. Voorstellen van de WRR

Het voorstel

De WRR stelt voor de overheveling van de basisaftrek voor alleenver–
dieners en kleine tweeverdieners af te schaffen. Vanwege de grote
gevolgen voor de inkomensverdeling zou dat over een periode van circa
tien jaar kunnen worden gerealiseerd. Voor een alleenverdiener met een
modaal inkomen betekent dat een achteruitgang van 5 a 6%; voor de
minima ongeveer 8%. De WRR stelt dat vanzelfsprekend uitsluitend
alleenverdieners van de maatregelen gevolgen zullen ondervinden.

Door de invoeringsperiode van tien jaar zal in de meeste gevallen de
inkomensdaling worden gecompenseerd door de algemene loonstijging,
zodat de relatieve achterstand van alleenverdieners zonder kinderen ten
opzichte van de huidige situatie niet hoeft te leiden tot een daling van de
koopkracht. Structureel ontstaat er in een periode van tien jaar wel een
relatieve inkomensachteruitgang van 5 a 8% ten opzichte van tweever–
dieners met een gelijk bruto huishoudensinkomen, aldus de WRR.

Afschaffing van de basisaftrek leidt tot hogere belastingopbrengsten.
Het CPB komt uit op ongeveer 4,3 mld., aldus de Raad.

Het CPB heeft voor de WRR berekend dat afschaffing van de
overdracht van de basisaftrek, een extra arbeidsaanbod van vrouwen van
100000 kan opleveren.

De opbrengst die vrijkomt door afschaffing van de overdracht van de
basisaftrek, geeft ruimte voor compensatie van de inkomensgevolgen. De
WRR geeft de voorkeur aan compensatie voor die bevolkingsgroepen die
nadelige inkomenseffecten ondervinden en die vanwege de zorg voor
kinderen hun arbeidsparticipatie minder gemakkelijk kunnen uitbreiden.
Hierbij mag geen impliciete heffing op deeltijdwerk ontstaan. De WRR
schrijft: «Het ligt dan ook voor de hand om ter compensatie van het
afschaffen van de overheveling van de basisaftrek de kinderbijslag te
verhogen en kinderopvangvoorzieningen te bevorderen».

De WRR noemt echter ook andere argumenten voor het verhogen van
de kinderbijslag. Hoewel de raad er vanuit historisch perspectief begrip
voor heeft dat thans bij het vaststellen van de kinderbijslag alleen wordt
gekeken naar de materiële uitgaven voor de opvoeding, is zij van mening
dat bij een stijgende deelname van vrouwen de verzorgingskosten van
kinderen in toenemende mate relevant worden. Wat in dit verband exact
onder verzorgingskosten dient te worden verstaan geeft de WRR niet
aan.

De WRR is van oordeel dat een verhoging van de kinderbijslag ter
compensatie van het afschaffen van de overdracht van de basisaftrek en
gemotiveerd vanuit de verzorgingskosten van kinderen ingrijpende
gevolgen voor de structuur van de kinderbijslag kan hebben. Ten eerste
nemen de verzorgingskosten per kind af met de toename van het
kindertal; in de huidige AKW stijgt de kinderbijslag met de rangorde van
het kind.

Ten tweede nemen de verzorgingskosten af met het stijgen van de
leeftijd van het kind; in de huidige AKW neemt de kinderbijslag toe met
het stijgen van de leeftijd van het kind. De WRR concludeert dat uitein–
delijk een kinderbijslagstelsel zou kunnen resulteren waarbij een vast
bedrag per kind wordt uitgekeerd, ongeacht de leeftijd of het
rangnummer binnen het gezin.

De verhoging van de kinderbijslag die de WRR voorstelt ziet er als
volgt uit. De kinderbijslag van het eerste tot en met het zevende kind
wordt gelijkgetrokken. Het bedrag voor het eerste kind wordt zodanig
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verhoogd dat de koopkrachtcompensatie precies toereikend is voor een
(echt)paar met twee kinderen in de leeftijd van zes tot en met elf jaar. De
kinderbijslag voor achtste en verdere kinderen blijft onveranderd. Voorts
wordt de kinderbijslag gedeeltelijk afgestemd op de verzorgingskosten.
Daarvoor wordt de leeftijdsdifferentiatie opgeheven. De kinderbijslag is
dan niet meer afhankelijk van de leeftijd van het kind. Voor jongere
kinderen komt het accent aldus meer te liggen op verzorgingskosten en
voor oudere kinderen meer op de materiële kosten. De WRR becijfert de
kosten op ongeveer 3 mld.

Over het koopkrachteffect van het voorstel merkt de WRR het
volgende op:

«Het resultaat van deze bijstelling zal zijn dat het verlies van de
overdracht van de basisaftrek in een modaal alleenverdienershuishouden
met één kind voor driekwart wordt gecompenseerd door de verhoging
van de kinderbijslag. Bij een modaal huishouden met twee kinderen is de
compensatie volledig, terwijl modale huishoudens met drie of meer
kinderen er iets op vooruit gaan. Voor bovenmodale huishoudens ziet het
beeld er iets minder gunstig uit». Het koopkrachtverlies wordt niet
gecompenseerd voor alleenverdieners zonder kinderen (voornamelijk
oudere echtparen waarvan de kinderen al financieel zelfstandig zijn).
Door geleidelijke uitvoering van deze stelselwijziging kunnen de gevolgen
voor de koopkracht beperkt blijven: niet alleen worden zij uitgesmeerd
over een langere periode, maar bovendien zullen andere veranderingen in
de sociaal-economische positie van huishoudens de gevolgen van deze
stelselwijziging overheersen.

Aanvullende suggesties

De WRR schetst twee denkbare aanvullingen op zijn voorstel. Hierop
wordt in de Technische Bijlage bij deze paragraaf kort ingegaan.

1. Andere netto-netto koppeling
Een onbedoeld neveneffect van het afschaffen van de overdracht van

de basisaftrek zou kunnen zijn dat het netto minimumloon en daardoor
alle minimumuitkeringen met een aantal procentpunten wordt verlaagd,
aldus de WRR. Dit kan worden voorkomen door bijvoorbeeld als ijkpunt
voor het sociaal minimum in plaats van het minimumloon, het inkomen
van een huishouden waar elk der partners het halve minimumloon
verdient te nemen. Dan heeft de maatregel geen gevolgen voor de
meeste minimumuitkeringen. Ook het bedrag van de AOW verandert dan
niet. Eén en ander brengt wel met zich mee dat alleenverdienershuis–
houdens waar één minimuminkomen (of iets meer) wordt verdiend voor
een «partneruitkering» (zie ook paragraaf 1.4.4) in aanmerking zullen
moeten komen.

Daarmee komt deze aanvullende suggestie in zijn materiële uitwerking
grotendeels overeen met het hiervoor besproken voorstel tot verlaging
van het minimumloon, zij het dat

1. het hierbij om een aanmerkelijk geringere verlaging gaat,
2. de doorwerking in het loongebouw niet op termijn maar direct

plaatsvindt.

Niettemin kan voor een commentaar op deze aanvullende suggestie
worden volstaan met een verwijzing naar bijlage 1 waarin het
WRR-voorstel tot verlaging van het minimumloon is besproken. De
problematiek die met «partneruitkeringen» samenhangt is uitvoerig in
bijlage 1 beschreven, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen.
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2. Fiscale kinderopvangtoeslag
Een alternatief voor de verhoging van de kinderbijslag is volgens de

WRR een fiscale kinderopvangtoeslag op de basisaftrek voor werkende
ouders.

Om de negatieve prikkel van de overdracht van de basisaftrek te
compenseren moet de kinderopvangtoeslag voor werkende ouders voor
elk der partners de helft bedragen van de basisaftrek (netto ca. f 800 per
partner). Een substantiële vergoeding kan worden gerealiseerd door
verdubbeling, zodat de toeslag per partner even groot wordt als de basis–
aftrek (totaal circa 3200 gulden per huishouden in 1990).

1.2. Algemene reactie

Het voorstel van de WRR om de overdraagbare basisaftrek in de IB/LB
af te schaffen laat zich verstaan met het oog op de maatschappelijke
ontwikkelingen en het bevorderen van economische zelfstandigheid van
vrouwen. Het vraagstuk speelt, in ruimer verband, overigens reeds
langer.

In de Inkomensnotitie van december 1983 is deze problematiek reeds
aangekaart, waarbij is opgemerkt dat «veel regelingen in de inkomens–
sfeer nog te zeer uitgaan van een uniform patroon van arbeidsverdeling
tussen man en vrouw». Een kwantificering van de bedragen die met deze
regelingen gemoeid zijn is opgenomen in de notitie «Inkomensregelingen
en verzelfstandiging» van 26 januari 1989 van de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. De overwegingen die de WRR tot het
voorstel hebben gebracht, zijn het Kabinet derhalve niet vreemd.

Inmiddels heeft het Kabinet tien dagen na het uitbrengen van het
WRR-rapport twee notities aan het parlement aangeboden die hetzelfde
onderwerp, de arbeidsparticipatie van vrouwen, raken. De notitie die,
voor wat betreft de voetoverheveling, het meest het WRR-rapport raakt,
is de notitie Inkomensregelingen en de arbeidsparticipatie van vrouwen,
in antwoord op de motie van het lid van de Tweede Kamer, mevrouw
Jorritsma. Nogal eens zal naar deze notitie worden verwezen omdat de
problematiek hierin voor een belangrijk deel terugkeert. De WRR noemt
een aantal onderzoeken naar de betekenis van de financiële factoren die
van invloed zijn op de participatie van vrouwen. Daaruit komt het beeld
naar voren dat er - uiteraard - sprake is van een positieve aanbodelasti–
citeit, maar tevens ook dat deze nogal bescheiden van omvang is.

Dit jaatste is een tweede belangrijk punt. In de notitie «Inkomensrege–
lingen» wordt betoogd dat de marginale druk in ons land - zoals
algemeen bekend is - relatief hoog is. Overigens is onder invloed van het
Oort-stelsel de omvang van het probleem van de marginale druk en
vooral van het probleem van de impliciete heffing, reeds belangrijk
afgenomen. Natuurlijk heeft een hoge marginale druk een drukkende
werking op de deelname aan het arbeidsproces. Maar dat geldt voor
iedereen. Vrouwen (partners van alleenverdieners) hebben daar niet
meer last van dan mannen (alleenverdieners). Integendeel, het blijkt dat
voor het tweede inkomen een lagere marginale druk geldt dan voor het
hoofdinkomen in een huishouden.

In de notitie «Inkomensregelingen» wordt voorts gewezen op het
onderzoeksresultaat dat voorzieningen voor kinderopvang van meer
betekenis zijn voor participatie van vrouwen dan de marginale druk.

In de notitie «Inkomensregelingen» worden alle inkomensregelingen
behandeld die (mede) rekening houden met het inkomen van de partner
cq. die rekening houden met het huishoudinkomen. Hoofdbezwaar tegen
afschaffing is dat de inkomensbescherming van de laagstbetaalden
ongecompenseerd komt te vervallen. In het WRR-voorstel gaat het
echter alleen om afschaffing van de overdraagbare basisaftrek. De
inkomenseffecten zijn daardoor relatief gelimiteerd, namelijk 7 a 9% voor
de minima die geen recht op kinderbijslag hebben. Belangrijkste
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' In cijfers voor 1990 uitgedrukt verdiem de
minstverdienende partner met een bruto
inkomen van bruto 4245 gulden juist zoveel
dat het recht op voetoverheveling niet meer
van toepassing is. Deze verdienste corres–
pondeert met de genoemde werkweek Het
netto besteedbare bedrag bij een dergelijke
werkweek is 4250 gulden; de marginale
druk is hier dus negatief.
2 De bepalmg «uitgaande van het WML» is
ook relevant omdat bij dit urental ook
onderschrijding van het wettelijk
minimumloon mogelijk is op grond van het
eenderdecritenum In dit laatste geval is een
groter aantal uren nodig om van het recht
op voetoverheveling te vervallen.
3 Bijvoorbeeld: bij een deeltijdbaan van 20
uur tegen een uurloon dat correspondeert
met een jaarverdienste bij een achtendertig–
urige werkweek van ongeveer 2,5 maal
modaal, gaat men over naar de tweede
schijf (50%).
4 Voor een beperkt deel van de huidige
bejaarden geldt overigens dat neerwaartse
AOW-aanpassingen wèl tot opwaartse
pensioenaanpassingen leiden Dit hangt
samen met het pensioensysteem waarop de
pensioenbetaling is gebaseerd

winstpunt dat de WRR ondanks alle relativeringen wil boeken, is de
vermindering van de marginale druk waar dit immers leidt tot een extra
aanbod van 100000 personen.

Opgemerkt zij dat, uitgaande van het WML, bij herintreding via een
werkweek van tenminste 6 uur en 9 minuten1, er geen voetoverheveling
meer plaatsvindt2. Dan is namelijk de hoogte van het partnerinkomen
zodanig dat het recht op overheveling van de belastingvrije voet van het
tweede inkomen naar het hoofdinkomen is vervallen. Naarmate herin–
treding gepaard gaat met een hoger uurloon danwel met een groter
urenaantal zal de marginale druk bij een werkweek van ruim 6 uur lager
uitvallen, uitgezonderd in geval van zeer hoge uurlonen: dan kan namelijk
de tweede belastingschijf van toepassing zijn3. De marginale druk op het
partnerinkomen bij herintreding is dus in de meeste gevallen het hoogst
tot een werkweek van maximaa/6 uur. Herintreding via een zeer kleine
deeltijdbaan elimineert dus al het negatieve effect van het ontbreken van
een belastingvrije voet voor het partnerinkomen. Het CPB meldt dan ook
dat het extra aanbod van 100000 in arbeidsjaren gerekend «aanzienlijk
geringer is». In hoeverre bij het uitgelokte aanbod het zgn. prijs– danwe!
substitutie-effect een rol heeft gespeeld is op grond van de (summiere)
CPB-notitie niet vast te stellen. Wel wordt dit punt hieronder nog
besproken.

In een ander geval dan herintreding, namelijk verkorting van de
werkweek, is de grens waarbij voetoverheveling plaats kan vinden
eveneens van belang. Vermindering van de werkweek van de partnertot
ruim 6 uur leidt niet tot voetoverheveling en dus niet tot extra marginale
druk bij heruitbreiding (uitgezonderd de hogere uurlonen). Tabel 5.1 in
het WRR-rapport laat voorts zien dat in 1986 82,4% van de vrouwen die
een baan hebben, een werkweek hebben die langer is dan 14 uur. De
WRR merkt daarbij op dat: «hoewel vrouwen relatief veel belangstelling
hebben voor deeltijdbanen, de deeltijdbanen van minder dan 14 uur per
week duidelijk rninder populair zijn. Er zijn meer vrouwen die zo'n baan
hebben, dan vrouwen die daar een voorkeur voor uitspreken».

Wanneer vrouwen die een economische eenheid vormen met een
partner nu overwegen om in plaats van uit te treden korter te gaan
werken wegens bijvoorbeeld de opvoeding van kinderen, dan heeft ruim
82% een marge van ten minste 8 uur per week zonder in de problematiek
van de marginale druk terecht te komen. Voor de jongere generatie
vrouwen, deze werken voordat zij kinderen krijgen vrijwel allemaal langer
dan 6 uur per week, is de overdraagbare voet dus zo goed als een fictief
probleem.

1.3. Commentaar op de voorstellen

Koopkracht en inkomensverhoudingen

Het afschaffen van de mogelijkheid voor alleenverdieners en kleine
tweeverdieners de basisaftrek over te hevelen onder verhoging van de
kinderbijslag heeft tot gevolg dat een zeer omvangrijke groep van circa
2,8 miljoen huishoudens (50% van alle huishoudens in Nederland)
koopkrachtverlies lijdt.

In de WRR-variant met verhoging van de kinderbijslag wordt het
koopkrachtverlies vanwege de afschaffing van de overdraagbaarheid van
de voet voor huishoudens met kinderen gedeeltelijk danwel volledig
gecompenseerd.

Verbetering van de inkomenspositie en daarmee compensatie van het
verlies is bij een optimistische verwachting omtrent de werkgelegen–
heidsontwikkeling mogelijk, maar niet voor de bejaarden4 (ruim 1 mln
huishoudens in 1985; thans ruim 1,5 mln huishoudens). Voor een
aanzienlijke categorie arbeidsongeschikten (naar schatting 55% van alle
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huishoudens met als primaire inkomensbron een AAW/WAO-uitkering: in
1985 ca. 380000 huishoudens) zijn de mogelijkheden hiertoe op zijn
minst beperkt te achten, zij het dat partners van arbeidsongeschikten
voor een deel door zich aan te bieden op de arbeidsmarkt wel compen–
satie moeten kunnen realiseren. De overige categorieën hebben
eveneens deels de mogelijkheid tweeverdiener te worden en daardoor
het koopkrachtverlies op te heffen.

Anders dan de WRR stelt zullen grote groepen die juist geen alleenver–
diener zijn (alle bejaarden en alle AWW-gerechtigden) (negatieve)
gevolgen ondervinden van de voorgestelde maatregelen.

Voor grote groepen huishoudens die tot de minima behoren, bedraagt
het negatieve koopkrachteffect 8 a 9%. Op een modaal inkomensniveau
is het negatieve effect circa 5%.

Het koopkrachtverlies van de afschaffing van de basisaftrek wordt in
het voorstel voor eenoudergezinnen en alleenverdieners met twee
kinderen en een inkomen tot modaal volledig gecompenseerd. Voor de
eenoudergezinnen met twee kinderen wordt zelfs een koopkrachtwinst
geboekt. Hierbij treedt echter wel een lichte nivellering op.

Tweeverdieners met kinderen en actieve alleenstaanden met kinderen
ondervinden geen koopkrachtverlies door afschaffing van de overdraag–
baarheid van de basisaftrek. Door de voorgestelde kinderbijslagver–
hoging gaan zij er zelfs op alle inkomensniveaus op vooruit. Bij een
kindertal van twee is het positieve effect op minimumloonniveau voor het
eenoudergezin 7% en voor tweeverdieners met een gelijk inkomen bijna
8%. Voor modaal bedraagt het effect respectievelijk 4% en ruim 5%.

Het alleenverdienershuishouden met twee kinderen gaat er niet op
vooruit en het alleenverdienershuishouden met maximaal één kind gaat
er op achteruit. Voor tweeverdieners zonder kinderen verloopt invoering
van het voorstel neutraal. Voor alleenverdieners met kinderen die meer
dan circa 1,25 maal modaal verdienen zal een inkomensdaling optreden
terwijl tweeverdieners met kinderen met een gelijk bruto huishoudensin–
komen er in ieder geval op vooruitgaan.

Er treedt derhalve een niet onaanzienlijke denivellering op tussen
tweeverdieners en eenoudergezinnen enerzijds en alleenverdieners
anderzijds.

In de Technische Bijlage op deze paragraaf is een en ander nader
uitgewerkt.

Het arbeidsaanbod

In paragraaf 2.2 is al in het kort ingegaan op de groei van het arbeids–
aanbod met 100000 personen. Dit betreft slechts een partieeleffect. De
verhoging van de kinderbijslag waar de WRR in voorziet, is door het CPB
niet doorgerekend in dit verband. Verderop zal hier verder op worden
ingegaan. Overigens staat geenszins vast dat het bij het extra aanbod
alleen om vrouwen zou gaan. Immers, ook de sociale minima (alleen–
staanden en alleenverdieners zonder kinderen) leiden koopkrachtverlies
en worden des-wege extra geprikkeld om zich voor arbeid aan te bieden.

Aan een dergelijke groei met 100000 personen van het aanbod zijn
overigens twee aspecten te onderscheiden:

- compensatie van het geleden koopkrachtverlies (het
inkomens-effect);

- een vermindering van de marginale druk op het inkomen van de
toetredende partner van de alleenverdiener (het piïjseffect).

Uit de analyse van de WRR blijkt niet in welke verhouding beide
aspecten verantwoordelijk zijn voor het extra aanbod.

Wel verklaart de WRR (in par. 5.1.3.2) het belastingstelsel tot primair
aandachtsterrein, in het bijzonder de uit dit stelsel voortvloeiende
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5 Zie werkdocument 31: «Een verkenning
van de Nederlandse economie voor de
periode 1991/1994». In de arbeidsaanbod–
vergelijking van het FK 89-model is thans de
netto reeie loonvoet als verklarende
variabele opgenomen, met een elasticiteit
van 0,1.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat
uit microstudies blijkt dat het aanbod van
vrouwen loongevoeliger is dan het aanbod
van mannen (zie CEP'88, p 186-187).
6 Het betreft hier een extra premie– en
belastingopbrengst (gecombineerde heffing
uit de eerste Oortse schijf) Het premie–
aandeel kan berekend worden op 1,6 mrd
en het belastingdeel op 2,7 mrd Het terug–
sluizen van de extra premie-opbrengst naar
de rijksbegroting - aldus de bedoelmgen
van de WRR - is niet mogelijk via een terug–
trekking van de rijksbijdragen De huidige
rijksbijdragen zijn immers voornamelijk
gelocahseerd in de AAW en in de AWBZ,
die per 1 januari 1992 komen te vervallen
wegens de horizonbepaling in de wet. Blijft
over een verlaging van het premieper–
centage in de gecombineerde heffing onder
gelijktijdige verhoging van het belasting–
tarief voor de eerste schijf. Een en ander
werkt nadelig uit voor bejaarden met een
aanvullend pensioen Zij ondervinden niet de
volledige voordelen van de premieverlaging
aangezien zij de AAW, AOW en
AWW-premies niet verschuldigd zijn.

marginale druk. In feite verlaagt men de marginale druk voor herintre–
denden door de gemiddelde druk te verhogen. Op zichzelf ware dit
laatste, gelet op de hoogte van de collectieve druk in ons land, te
vermijden. Zoals gezegd is onbekend in welke mate het inkomensverlies
danwel de lagere marginale druk het extra aanbod genereert. Gelet op
het toch wel forse inkomensverlies zal dit ongetwijfeld mede van invloed
zijn. Het «element van «dwang»» dat de WRR noemt lijkt dus een reëel
gevaar voor alleenverdienershuishoudens zonder kinderen.

Afschaffing van de voetoverheveling zonder compenserende verhoging
van de kinderbijslag leidt tot een daling van het netto loon voor alleen–
verdieners.

Uit CPB-onderzoek5 blijkt dat hierdoor het arbeidsaanbod van alleen–
verdieners zal afnemen. Het zou hierbij kunnen gaan om ongeveer
10/15 000 personen.

Zo bezien zal het afschaffen van de voetoverheveling leiden tot een
afname van het arbeidsaanbod, met name van alleenverdieners op
minimumniveau. Dit bevordert spanningen aan de onderkant van het
loongebouw, met alle gevolgen voor de loonontwikkeling van dien.

De WRR schrijft in zijn rapport dat het niet zeker is «of, naast het
afschaffen van de overdracht van de basisaftrek, ook een verhoging van
de kinderbijslag zal leiden tot een hogere arbeidsparticipatie van
moeders van jonge kinderen,

Deze gedragseffecten zijn moeilijk te voorspellen. Sommige vrouwen
zullen aangespoord worden zich tijdelijk van de arbeidsmarkt terug te
trekken, juist door de tegemoetkoming in inkomensderving die de kinder–
bijslag biedt. De micro-economische theorie leert immers, dat een hoger
niet-arbeidsinkomen leidt tot een lager arbeidsaanbod. Het is echter de
vraag of deze theorie in dit geval in gelijke mate opgaat als voor bijvoor–
beeld inkomsten uit vermogen. Kinderbijslag vormt immers een tijdelijk
inkomen». Kinderbijslag voor twee kinderen leidt, evenwel, al gauw tot
een periode van twintig jaar waarin men een extra inkomen geniet.

Sociale zekerheidsaspecten en aspecten van budgettaire aard

De opbrengst van 4,3 mrd6 is het resultaat van een afschaffing ineens
van de overdracht, dus zonder het effect van gedragsreacties, econo–
mische en demografische ontwikkelingen.

Het doel van het voorstel is toename van het aantal tweeverdieners,
als onderdeel van de doelstelling om de arbeidsparticipatie te bevor–
deren. Bij een toenemend aantal tweeverdieners zal dit bedrag echter
terugvloeien naar de partners die zijn gaan werken. Zij verwerven
daardoor immers het recht op de basisaftrek. Bij herverdeling van arbeid
krimpt de opbrengst naar 0. Er is economische groei en toenemende
participatie van partners van alleenverdieners nodig om een structurele
extra opbrengst van 4,3 mrd te realiseren.

De WRR schat de kosten van de extra kinderbijslag op ongeveer 3
mrd. In een gunstig scenario met een fors groeiende participatie
betekent dit dat een deel van de extra belastingopbrengst die uit een
hogere participatiegraad voortkomt, aan extra kinderbijslag opgaat.

In een ongunstig scenario met een constante participatiegraad, omdat
de economische groei bijvoorbeeld stagneert, wordt de extra kinder–
bijslag hoofdzakelijk gefinancierd uit het (partiële) koopkrachtverlies van
de bejaarden, van de weduwen en van de overige sociale minima zonder
kinderen of met één kind en van de alleenverdienershuishoudens.
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De extra kinderbijslag bedraagt 1603 gulden per jaar (1990): het
percentage van de eerste schijf maal het bedrag van de basisaftrek.
Gezinnen met meer kinderen krijgen een hoger bedrag extra, gezinnen
met één kind een lager bedrag.

Het Kabinet heeft in zijn standpunt over de structuur van de kinder–
bijslag, mede n.a.v. het SER-advies over dat onderwerp, aangegeven dat
het niet wenselijk is in de vaststelling rekening te houden met wat de
SER de verzorgingskosten van kinderen noemt.

Het Kabinet verstaat in dit verband onder de verzorgingskosten van
kinderen hetzij de kosten van kinderopvang die het gevolg zijn van
deelname aan het arbeidsproces, hetzij de inkomensderving die het
gevolg is van terugtrekking uit het arbeidsproces met het oog op het zelf
verzorgen van jonge kinderen.

Het Kabinet ziet geen aanleiding op het uitgangspunt van de AKW
terug te komen dat ouders ook op minimumniveau een financiële verant–
woordelijkheid voor hun kinderen hebben (beschouwingen over de
kosten van kinderen zijn onder andere opgenomen in de Notitie
Inkomensbeleid 1989, par.3.6).

Samenvattend ontstaat het volgende beeld. De compensatie van het
negatieve koopkrachteffect wordt via de extra opbrengst van de
afschaffing van de voetoverheveling gefinancierd uit een verlies van
koopkracht dat voor de minima het grootst is (tot 9%). Bij mogelijke
afnemende budgettaire opbrengsten is er sprake van een partiële lasten–
verzwaring van maximaal 3 mrd.

1.4. Kabinetsstandpunt

In de notitie «Inkomensregelingen» heeft het Kabinet als doorslagge–
vende reden voor afwijzing van de in de motie Jorritsma bepleite
omzetting van de basisaftrek genoemd de zeer omvangrijke koopkracht–
effecten waarvan niet kan worden ingezien hoe deze kunnen worden
gecompenseerd. Dit hoofdbezwaar is ook van kracht waar het gaat om
het WRR-voorstel. Het Kabinet ziet niet gemakkelijk voor zich hoe een
koopkrachtverlies van 7 a 9% kan worden opgevangen. De WRR stelt
voor om daarom de maatregel gefaseerd in te voeren, gedurende «een
langere periode van ca. 10 jaar». Zou men compensatie overwegen dan
zou, gecumuleerd, het hiermee gemoeide bedrag hierdoor evenwel niet
veranderen. Maar, compensatie of niet, de maatregel zelf leidt tot een
ongelijkwaardige inkomensontwikkeling voor de minima enerzijds en de
hogere inkomensgroepen anderzijds. Deze hebben naarmate hun
inkomen hoger is, minder last van de voorgestelde maatregel. Naast
koopkrachtverlies is er dus ook het element van de denivellering.

Temeer daar het Kabinet naar aanleiding van de Tussenbalans heeft
gekozen voor de lijn van koopkrachtbehoud, betekent dit dat een
koopkrachtverlies niet opgevangen kan worden door een positieve
mutatie.

Een andere oplossing zou denkbaar zijn door cohortsgewijze invoering.
Alleen de jongste generatie krijgt dan te maken met de maatregel. Een
generatie bovendien die vanwege de hoogste participatiecijfers, slechts
in bescheiden mate nadeel zal ondervinden van de maatregel. In de
meeste gevallen zal er immers in de leeftijdsgroep tot vijfentwintig jaar
geen sprake zijn van een overgedragen basisaftrek.

De WWR spreekt ook over deze mogelijkheid maar geeft drie
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bezwaren waarom hij hier toch niet voor kiest (zie pag. 202 van het
rapport).

Het eerste en het derde argument (de lange duur van de overgangsre–
geling en de juridische aanvaardbaarheid) worden ook door het Kabinet
genoemd in de notitie «Inkomensregelingen» (par. 1.3.2) terwijl ook het
pragmatische karakter een probleem zou kunnen gaan vormen, wanneer
hierdoor na enige tijd op de keuze zou worden teruggekomen uit
oogpunt van inkomensbescherming (zie voetnoot 14 op pag. 20 van de
notitie). Tenslotte kan men zich afvragen wat een maatregel vermag die
aangrijpt op een verschijnsel dat juist voor de betrokken categorie, de
jongeren, veel minder actueel is. De extra aanbodeffecten zullen dan ook
nauwelijks voorkomen.

De overdraagbaarheid van de voet is immers op zichzelf genomen niet
zo problematisch dat deze louter op principiële gronden ongedaan zou
moeten worden gemaakt. In de mate dat de participatie verder toeneemt,
neemt het vraagstuk af.

Ook wijst de WRR erop dat nog niet gezegd is dat het extra aanbod
ook opgevangen kan worden. Houdt het tempo van banengroei wel
gelijke tred met het arbeidsaanbod? Aannemelijk is natuurlijk dat dit
extra aanbod een loonmatigend effect zal hebben en langs die weg een
bijdrage levert aan het scheppen van banen. Voor zover dit niet het geval
is kan zich verdringing ten koste van oudere en beter betaalde arbeids–
krachten voordoen met als gevolg hogere uitkeringen.

Vraagtekens moeten ook worden gesteld bij de collectieve druk, die
onder invloed van het WRR-voorstel met ca. één procentpunt zal
toenemen. Tevens mag afwenteling hiervan door looneisen niet uitge–
sloten worden. Daardoor kunnen de loonkosten een stijging ondergaan,
een effect dat contrair is aan de doelstellingen van het Kabinetsbeïeid.

Op grond van bovenstaande overwegingen meent het Kabinet dat het
WRR-voorstel geen welkome voortzetting lijkt van de beleidsinspan–
ningen terzake van het beleid gericht op vergroting van de participatie.
Het Kabinet geeft er de voorkeur aan om de inspanningen te concen–
treren op die beleidsterreinen die het in de notities «Inkomensrege–
lingen» en «De positie van vrouwen in de arbeid» als doelmatiger heeft
aangemerkt.

Het Kabinet tekent hierbij aan dat de huidige situatie, die zich
kenmerkt door budgettaire tegenvallers en een in economisch opzicht
minder voorspoedige ontwikkeling, zich moeilijk leent voor de door de
WRR voorgestelde maatregel.

In een situatie van ruime koopkrachtmarges en, in plaats van een
omvangrijke werkloosheid een krappe arbeidsmarkt, zou de voorgestelde
maatregel op een gunstiger ontvangst hebben kunnen rekenen. Op lange
termijn zou het WRK-voorstel daarom als perspectiefvoller kunnen
worden aangemerkt. De ontwikkelingen die zich voor de voor ons
liggende jaren aftekenen, nopen evenwel tot een, vooralsnog, afwijzend
oordeel. Mogelijk evenwel is dat het rapport van Commissie Stevens
aanleiding vormt om opnieuw de mogelijkheden in deze sfeer te bezien.

Technische Bijlage bij 1.1

1. Netto-netto koppeling
De voorgestelde splitsing van het minimumloon voor de netto-netto
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koppeling brengt met zich mee dat het netto minimumloon wordt
verhoogd wegens de werking van de WAO-franchise en de forfaitaire
aftrek voor uitkeringsgerechtigden. In dat geval moet daar immers twee
maal rekening mee worden gehouden. Daardoor daalt de inkomens–
heffing. De netto inkomensverbetering die effectueert bedraagt 1,5% op
het niveau van de minimumuitkering. Dit is uiteraard onwenselijk
vanwege de verminderde prikkel tot arbeid die daar vanuit gaat.

Andere berekeningswijzen verbreken de relatie met de feitelijke
situatie van het sociaal minimum. Tevens zou daarmee de individuali–
sering van WAO-heffing en van de forfaitaire aftrek (deels) worden
opgeheven hetgeen onwenselijk is.

Op de nadelen van toeslagen voor actieven om aan het sociaal
minimum te komen is al gewezen bij de behandeling van het
WRR-voorstel over het wettelijk minimumloon.

2. Fiscale kinderopvangtoeslag
Een algemene fiscale kinderopvangtoeslag zoals de WRR voorstelt

leidt tot extra netto voordelen voor tweeverdieners. Het Kabinet ziet geen
aanleiding langs deze weg te financieren wat het voor de kinderbijslag
afwijst, namelijk verzorgingskosten in de vorm van de kosten van kinder–
opvang die samenhangen met deelname aan het arbeidsproces.

3. Fiscale aftrek van kosten van kinderopvang
De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 12 december 1990 uitspraak

gedaan omtrent de fiscale aftrekbaarheid van kosten van kinderopvang.
Het ging daarbij om toepassing van het gelijkheidsbeginsel bij toepassing
van de Wet op de inkomstenbelasting. Implicatie van de uitspraak is dat
kosten die het bedrag van de kosten voor gesubsidieerde opvang te
boven gaan aftrekbaar zijn voor werknemers die geen vergoeding
hiervoor van de werkgever ontvangen. De Staatssecretaris van Financiën
beraadt zich op de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad.

Technische Bijlage bij 1.3

Afschaffing van de overheveling van de basisaftrek leidt tot de
inkomensverhoudingen tot een modaal huishoudensinkomen, zoals in
tabel 1 en in tabel 2 is weergegeven.

De tabellen laten zien dat een deel van het voorstel, namelijk de
afschaffing van de overheveling van de basisaftrek, niet alleen gevolgen
heeft voor de koopkracht van alle alleenverdieners, maar tevens voor alle
sociale minima en voor alle bejaarden. Verder hebben ook alle
AWW-gerechtigden daardoor te lijden onder vermindering van
koopkracht.

Dit hangt samen met de zogenaamde netto-netto koppeling. Deze
houdt in dat het netto minimumloon voor een (echt)paar de norm is voor
het sociaal minimum voor (echt)paren. Van dit sociaal minimum (100%)
wordt met vaste percentages afgeleid de hoogte van het sociaal
minimum voor alleenstaanden (70%) en voor eenoudergezinnen (90%).
Een daling van het sociaal minimum voor (echt)paren impliceert dus een
daling van de relevante sociale minima voor alleenstaanden met
hetzelfde percentage.

Ook de AOW-uitkering wordt berekend op basis van het sociaal
minimum voor (echt)paren. Omdat AOW-gerechtigde (echt)paren als
tweeverdieners worden beschouwd bedraagt de netto AOW voor beide
partners tezamen echter iets meer dan het sociaal minimum voor een
(echt)paar.
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De AWW-uitkering wordt op met de AOW vergelijkbare wijze vastge–
steld.

Tabel 1: de netto inkomensverhoudingen1 voor huishoudens waarvan het meestver–
diende lid jonger is dan 65 jaar, voor en na afschaffing van de overheveling van de
basisaftrek (cijfers 1990)

alleenstaande
geen kinderen
gld %

vóór afschaffing
modaal
minimumloon
sociaal minimum

na afschaffing
modaal
minimumloon
sociaal minitnum

incl. kb-verhoging
modaal
minimumloon
sociaal minimum

27278
19047
14034

27278
19047
12912

27278
19047
12912

100
100
100

100
100
92

100
100
92

twee kinderen2

gld %

32732
23829
21434

32732
23829
19997

34335
25432
21600

100
100
100

100
100
93

104
107
101

alleenverdiener
geen kinderen
gld %

28765
20069
19942

27161
18466
18153

27161
18466
18153

100
100
100

94
92
91

94
92
91

twee kinderen2

gld %

32107
23412
23285

30504
21808
21682

32107
23412
23285

100
100
100

95
93
93

100
100
100

1 De netto inkomens onder aftrek van de nominale ZFW-premie en onder vermeerdering met
de kinderbijslag. Voor het sociaal mimrmim wordt uitgegaan van het groen minimumloon.
1 Twee kinderen in de van 6-12 jr. Voor de alleenstaande met kinderen wordt uitgegaan van
tariefgroep 5.

Tabel 2: de inkomensverhoudingen1 van huishoudens met een AOW-inkomen2, voor
en na afschaffing van de overheveling van de basisaftrek (cijfers 1990)

(echt)paar

AOW-inkomen
vóór afschaffing

AOW-inkomen
na afschaffing

bruto
netto

bruto
netto

inkomen

gld

16666
14034

15258
12911

alleenstaande

% gld %

100
100

92
92

23808
20472

21798
18870

100
100

92
92

1 Er wordt uitgegaan van bejaarden met een ziektekostenverzekering volgens de
Ziekenfondswet. De netto inkomens onder aftrek van de nominale ZFW-premie.
2 Huishoudens van meer dan èén persoon waarvan een lid jonger is dan 65 jaar en
huishoudens waarvoor het recht op kinderbijslag actueel is, worden niet in beschouwing
genomen.

De tweeverdieners waarvan elke partner tenminste 4245 gulden in
1990 verdient (ruim 6 uur per week tegen WML), zijn niet in tabel 1
opgenomen omdat op hun inkomenspositie de afschaffing van de
overheveling geen effect heeft, als hun totale inkomen boven het sociaal
minimum van voor de afschaffing ligt. De tweeverdieners waarvan een
der partners minder dan genoemd bedrag verdient en het huishoudensin–
komen boven het sociaal minimum ligt kunnen wel effecten van de
afschaffing van de voetoverheveling ondervinden. Hun aantal is echter
bijzonder klein en is om die reden verder niet in de beschouwing
betrokken.

Doorvoering van het voorstel leidt tot negatieve koopkrachteffecten
voor de volgende groepen:
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Tabel 3: aantallen huishoudens met koopkrachtverlies vanwege het WRR-voorstel
(cijfers 1985)

netto-netto gekoppelde uitkeringen
- bejaarden 1 061 000
- AWW met (g)één kind 191 000
- overigen 261 000

Subtotaal 1 513 000

overigen
- Aleenverdieners met (g)een kind 644 000
- alleenverdieners met twee of meer 639 000

in de 2° of 3° Oortse belastingschijf

subtotaal 1 283 000

Totaal 2 796 000

Tweeverdieners met een individueel inkomen tot aan 1,25 maal
modaal en met kinderen gaan er op vooruit in vergelijking met alleenver–
dieners met eenzelfde inkomen.

Compensatie van koopkrachtverlies door alleenverdieners zonder
kinderen is alleen mogeiijk door tweeverdiener te worden.

Voor hen kan bij herverdeling van arbeid bij een gelijk bruto huishou–
densinkomen het voordeel van de voet weer terugvloeien. Door een
uitbreiding van het totaal aantal gewerkte uren kan het verlies uiteraard
ook gecompenseerd worden. Bij geiijke bruto uurlonen voor beide
partners is er in dit laatste geval uiteraard wel sprake van een netto
uurverdienste die na afschaffing van de voetoverheveling lager ligt dan
ervoor.

Voor de overige categorieën is deze mogelijkheid er niet. De bejaarden
zijn niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. De alleenstaanden met een
minimumuitkering onder de 65 jaar kunnen zich slechts verbeteren door
een baan te accepteren.

De koopkrachtmutatie voor (echt)paren met twee kinderen is precies
0%. Voor (echt)paren zonder kinderen bedraagt zij 7% op minimumniveau
en 5% op modaal niveau.

Actieve en niet-actieve eenoudergezinnen gaan erop vooruit, variërend
van bijna 1% (bijstand) tot bijna 7% (minimumloon).

Voor eenoudergezinnen in de bijstand vindt overcompensatie plaats
van 167 gulden per jaar (1990), voor werkende alleenstaande ouders
met kinderen is het positieve effect van het voorstel gelijk aan de extra
kinderbijslag.

De inkomensvooruitgang van eenoudergezinnen wordt veroorzaakt
doordat voor de belastingheffing al rekening wordt gehouden met
kinderen via een extra, inkomensafhankelijke aftrek. Het sociaal minimum
exclusief kinderbijslag is voor eenoudergezinnen 90% in plaats van 70%
(alleenstaanden). Daarmee wordt al rekening gehouden met de aanwe–
zigheid van kinderen.
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Bijlage 2. Minimumlonen, loonkosten en werkgelegenheid: een
reactie op het onderzoek van Van Soest en Kapteyn

De Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft op 30 januari 1991 verzocht
om in het kader van de Kabinetsreactie op het WRR-rapport, «Een
werkend perspectief; arbeidsparticipatie in de Jaren '90», tevens
aandacht te besteden aan het rapport «Minimumlonen, loonkosten en
werkgelegenheid» dat op 9 januari 1991 aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer is aangeboden.

Dit rapport sluit het onderzoek af waarover Van Soest en Kapteyn
tussentijds hebben gerapporteerd in de publikatie «Minimumlonen en de
werkloosheid in Nederland». Deze tussenrapportage verscheen in het
najaar van 1988 toen in de Tweede Kamer het voorstel aan de orde was
om het minimumloon te verlagen. Op grond van de toen verkregen
onderzoeksresultaten werden forse werkgelegenheidseffecten in het
vooruitzicht gesteld bij een verlaging van het minimumloon met 10%.

Uit het eindrapport blijkt dat deze onderzoeksresultaten in de tijd niet
constant zijn, maar nog altijd substantieel kunnen worden genoemd.
Teneinde meer robuuste resultaten te verkrijgen wordt de relatie tussen
minimumlonen, loonkosten en werkgelegenheid door de onderzoekers
vanuit verschillende invalshoeken benaderd.

Deze bijlage geeft een korte beschrijving van de drie manieren waarop
de relatie in het eindrapport in beeld is gebracht teneinde de conclusies
die het Kabinet van belang acht in onderlinge samenhang te bezien.

De eerste benadering

De eerste manier waarop de onderzoekers de relatie tussen minimum–
lonen, loonkosten en werkgelegenheid in beeld hebben gebracht (model
A), spoort met de wijze waarop de relatie in de tussenrapportage is
verkend. Op grond van de voor april 1984 gehanteerde paneldata
worden daarbij vergelijkbare resultaten verkregen. Uit het eindrapport
blijkt tevens dat naarmate van meer recentere paneldata gebruik wordt
gemaakt, de werkgelegenheidseffecten, voor mannen althans, snel in
omvang afnemen. Tabel 1 laat dit zien.

Tabel 1 Procen tuele mutaties, in de totale werkgelegenheid van mannen resp.
vrouwen als gevolg van een verlaging van het minimumloon met 10 procent (model
A)

mannen
vrouwen

1984
apr.

4,53
3,11

okt.

4,40
5,54

1985
apr.

3,25
5,16

1986
okt. apr.

2,22
7,88

1987
okt. apr

2,22
4,12

okt.

2,05
6,22

In personen vertaald neemt het effect af van 148 000 mannen in april
1983 tot 68 000 in oktober 1987. Ter verklaring van deze in de tijd
afnemende werkgelegenheidseffecten wijzen de onderzoekers op de
bevriezing van het wettelijk minimumloon in de jaren tachtig.

Hierdoor is de afstand tussen het minimumloon en het gemiddeld
verdiend loon geleidelijk aan groter geworden. Bij een ruwweg gelijkblij–
vende verdeling van de in guldens gemeten produktiviteit per individu
impliceert dit dat de omvang van de groep individuen met een produkti–
viteit onder het minimumloon als gevolg van de bevriezing geleidelijk aan
steeds kleiner is geworden.

Bijgevolg is ook het werkgelegenheidseffect dat wordt verkregen door
een additionele verlaging van het minimumloon met 10 procent in de
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loop der tijd kleiner geworden. Er is met andere woorden sprake van
afnemende meeropbrengsten.

Deze verklaring krijgt kracht bijgezet omdat tegelijkertijd de mate
waarin de werkloosheid door een dergelijke additionele verlaging wordt
teruggedrongen, in de loop der tijd steeds groter is geworden. In 1984
zorgde een verlaging van het minimumloon voor een vermindering met
29,6 procent van de onvrijwillige werkloosheid als gevolg van het
bestaan van het wettelijk minimumloon. In 1987 is dit percentage
opgelopen tot 38,7.

In hun conclusies onderstrepen de onderzoekers het tijdgebonden
karakter van de onderzoeksresultaten. De resultaten die voor april 1984
waren gevonden mochten niet zonder meer worden gesuperponeerd op
de situatie in het najaar van 1988. Zo ook zal rekening gehouden moeten
worden met de relatieve verlaging van het minimumloon die sinds 1987
is opgetreden om aan de hand van de voor oktober 1987 verkregen
resultaten een inschatting te kunnen geven van de werkgelegenheidsef–
fecten die thans bij een verdergaande verlaging van het minimumloon
zullen optreden.

Deze conclusie geldt voor mannen; voor vrouwen is het beeld meer
gecompliceerd. Terwijl voor mannen geen verband wordt gevonden
tussen al dan niet participeren en de produktiviteit, blijkt zo'n verband
voor vrouwen wel te bestaan. Hoe hoger de produktiviteit des te groter
de neiging om te werken. Het beeld is evenwel in beweging omdat het
arbeidsaanbod van laag produktieve vrouwen sterk toeneemt. De onder–
zoekers veronderstellen dat daarom het minimumloon ondanks de
bevriezing een drempel is blijven vormen voor de toetreding tot de
arbeidsmarkt. De voor vrouwen berekende werkgelegenheidseffecten
blijken overigens met aanzienlijk meer onzekerheden omgeven dan die
voor mannen.

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of en in hoeverre de onderlig–
gende verdeling van de in guldens gemeten produktiviteit voor vrouwen
structureel een andere is dan voor mannen. Naarmate minder sprake zou
zijn van structurele verschillen en zou blijken dat de verschillen tussen de
feitelijke en structurele produktiviteit van vrouwen vooral samenhangt
met achterstandssituaties, zou moeten worden onderzocht in hoeverre
een voor vrouwen specifiek op produktiviteitsbevordering gericht beleid
kan bijdragen aan de vermindering van dit verschil. Dit neemt niet weg
dat het werkgelegenheidseffect van een verlaging van het minimumloon
in 1987 met 10% door de onderzoekers wordt becijferd op 114000
vrouwen. Het totale werkgelegenheidseffect komt daarmee in deze
benadering uit op 182000 personen.

De tweede benadering

Van Soest en Kapteyn wijzen op de beperkingen van de eerste
benadering waarbij is verondersteld dat werkenden worden beloond
conform hun in guldens gemeten produktiviteit.

De loonvorming is echter van meer factoren afhankelijk. Ook moet
aandacht worden besteed aan de vraag of en in hoeverre een verlaging
van het wettelijk minimumloon wordt gevolgd door een verlaging van de
minimumloonafspraken in CAO-verband.

Mede om zicht te verschaffen op de mate waarin wijzigingen in het
wettelijk minimumloon van invloed zijn op de lonen boven het minimum
hebben de onderzoekers een tweede weg bewandeld. Hier wordt niet
alleen gekeken naar de produktiviteit van ieder individu maar ook naar
het loon dat een ieder minimaal wil ontvangen alvorens tot werken bereid
te zijn, het zogenaamde reserveringsloon.
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Ook deze benadering met een meer uitgewerkt loonvormingsproces
laat in de tijd afnemende werkgelegenheidseffecten zien, zij het op een
lager niveau. Dit komt omdat in dit model naast de groep onvrijwillig
werklozen als gevolg van het bestaan van minimumloonregelingen ook
een groep werklozen wordt onderscheiden die een reserveringsloon
krijgen toegerekend dat hoger ligt dan het loon dat de ondernemers
gezien de produktiviteit van de betrokkenen bereid zijn te betalen.
Opvallend is dat met name relatief veel laag opgeleide individuen tot
deze categorie behoren. Een verlaging van het minimumloon hoeft dan
geen invloed te hebben op de bereidheid om te gaan werken.

Dit blijkt uit tabel 2 die enerzijds de voor mannen in de tijd afnemende
werkgelegenheidseffecten bij een verlaging van het wettelijk
minimumloon waarbij is aangenomen dat deze door eenzelfde verlaging
van alle bruto minimumloonafspraken in CAO-verband wordt gevolgd.
Het niveau van de effecten ligt duidelijk onder dat van tabel 1. Anderzijds
laat de tabel zien dat de werkgelegenheidseffecten die worden verkregen
door een verlaging van de individuele reserveringslonen voor mannen
weliswaar fluctueren maar niet duidelijk dalen.

Voor vrouwen is het beeld wederom anders. Dezelfde opmerkingen als
bij de eerste benadering, zijn ook hier van toepassing. Een verlaging van
het minimumloon resulteert nu in een werkgelegenheidsgroei van 37 000
mannen en 76 000 vrouwen, zodat het totale effect uitkomt op 113 000
personen.

Tabel 2 Procentuele mutaties in de totale werkgelegenheid van rnannen resp.
vrouwen als gevolg van een verlaging van alle bruto minimumlonen resp. van de
individuele reserveringslonen met 10 procent (model B)

bruto
minimumloon
mannen
vrouwen

reserveringsloon
mannen
vrouwen

1984
apr

1,98
4,73

1,39
5,17

okt.

2,10
5,82

1,05
2,73

1985
apr.

1,35
4,52

1,29
4,21

okt.

1,08
4,77

1,45
3,07

1986
apr. okt.

1,22
4.31

1,36
3,62

1987
apr. okt.

1,12
4,18

1,16
3,72

Toegespitst op mannen kan de conclusie zijn dat waar de eerste
benadering vooral potentiële werkgelegenheidseffecten toont, de tweede
benadering laat zien dat het niet gezegd is dat deze potentiële effecten
zullen worden gerealiseerd. Naast het minimumloon kunnen ook andere
drempels de toetreding tot de arbeidsmarkt belemmeren.

Een relatief hoog reserveringsloon is zo'n drempel, maar ook het
arbeidsverleden blijkt van grote invloed, zoals de onderzoekers middels
hun derde benadering laten zien.

Alvorens hierop nader in te gaan moet melding worden gemaakt van
de forse invloed die wijzigingen in de minimumloonregelingen blijken te
hebben op de lonen boven het minimum. Een verlaging van alle
minimumloon-afspraken in oktober 1987 met 10 procent blijkt in deze
tweede benadering te leiden tot een daling van de gemiddeld verdiende
lonen met niet minder dan 4.4 procent voor mannen en 5.2 procent voor
vrouwen. Hierbij zij nogmaals gewezen op de cruciale veronderstelling
dat de verlaging van het wetteïijk minimumloon vergezeld gaat met
eenzelfde verlaging van alle minimumloonafspraken in CAO-verband.
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De derde benadering

De derde benadering omvat een zekere dynamiek door rekening te
houden met het arbeidsverleden. Zoals te verwachten blijkt de invloed
van het arbeidsverleden dominant. Bij een verlaging van het
minimumloon profiteren in eerste instantie de werklozen met werker–
varing, al resulteert na verloop van tijd ook een verbetering in de positie
van langdurig werklozen. De onderzoekers concluderen daarom dat waar
de rol van het minimumloon, althans bij mannen, in de loop der tijd toch
al sterk is afgenomen, een verdere verbetering van de arbeidsmarktpo–
sitie van langdurig werklozen in eerste instantie verwacht moet worden
van specifiek op deze groep gerichte maatregelen ter bevordering van
zowel de participatie als de produktiviteit (werkervaring en scholing).

Overigens resulteert ook in dit model met een vereenvoudigde
beschrijving van het loonvormingsproces eenzelfde uitstraling van de
minimumloonregelingen op de overige loonafspraken als in de tweede
benadering.

Het lange termijn effect dat een verlaging van het minimumloon met
10% in 1987 zou hebben gehad, bedraagt in deze benadering in totaal
136 000 mannen en vrouwen.

Kabinetsstandpunt

Hoewel de beperkingen van het onderzoek tot voorzichtigheid nopen
en onderkend moet worden dat de relaties tussen minimumlonen,
loonkosten en werkgelegenheid meer divers zijn dan in de verschillende
benaderingen van het rapport naar voren komen, blijkt uit het onderzoek
duidelijk het belang van het in het verleden gevoerde beleid waarbij het
minimumloon is bevroren.

Op grond van het onderzoek kan een belangrijk deel van de werkgele–
genheidsgroei die sinds het midden van de jaren tachtig is opgetreden
uit dit beleid worden verklaard. Van een andere kant maakt het
onderzoek tevens duidelijk dat het bevriezingsbeleid na verloop van tijd
aan effectiviteit inboet. De nog te bereiken werkgelegenheidswinst zou
op een gegeven moment te weinig gewicht in de schaal kunnen leggen
om de balans niet naar de eveneens gewenste koppeling van het
minimumloon aan de contractlonen te doen doorslaan.

Een nieuw element hierbij is evenwel de verwachte grote toestroom
aan de onderkant van de arbeidsmarkt onder meer door voortgaande
immigratie. Deze zou kunnen leiden tot een grotere effectiviteit van
bevriezing cq. verlaging van het minimumloon.

Voorts moet worden bedacht dat de relatieve afstand tussen het
minimumloon en het gemiddeld verdiend loon niet alleen is toegenomen
doordat het minimumloon is achtergebleven bij de contractloonstijging.
De afstand is ook vergroot door de ontwikkeling van de incidentele
looncomponent. Bij een positief incidenteel kan daarom het toepassen
van de koppeling vergezeld gaan van een relatieve verlaging van het
minimumloon zodat bij een in de tijd ongewijzigde verdeling van de
produktiviteit de groep waarvoor het minimumloon een beletsel vormt
voor toetreding tot de arbeidsmarkt, in omvang kan blijven afnemen.

De bevriezing van het minimumloon heeft een vervolg gekregen met
de WLOM waardoor de loonkosten op minimumloonniveau in 1990 nog
eens met 10 procent zijn verlaagd. Hiermee wordt aangesloten bij een
andere conclusie die het onderzoek van Van Soest en Kapteyn aanreikt.
Deze conclusie betreft de accentverlegging die inmiddels heeft plaats–
gehad van generiek naar specifiek. Specifiek beleid gericht op de positie
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van vrouwen, langdurig werklozen en andere groepen in achterstandssi–
tuaties. Maar specifiek beleid ook waar het gaat om individuen die klaar–
blijkelijk moeite hebben hun status van inactieve uitkeringsgerechtigde in
te ruilen voor een actieve status. Door de verlaging van de loonkosten
zorgt de WLOM ervoor dat dit specifieke beleid ook via de vraagkant
wordt ondersteund. Bovendien zou de WLOM ertoe kunnen bijdragen dat
de ruimte tussen het wettelijk minimumloon en de minimumloonaf–
spraken geleidelijk aan geringer wordt zodat de potentiële werkgelegen–
heidseffecten die door de bevriezing van het wettelijk minimumloon
teweeg zijn gebracht zoveel mogelijk in reële effecten kunnen worden
omgezet.

Bij de evaluatie van de WLOM zal blijken in hoeverre dit instrument
bijdraagt aan de verlichting van de problematiek aan de onderkant van
de arbeidsmarkt.
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1 Zie tabel 3.12 op bladzijde 102 van de
Notitie Inkomensbeleid 1991 (Kamerstukken
II, 1990/91, 21 806, nrs. 1-2).

Bijlage 3. Nadere verhandelingen en onderzoeksresultaten over
een aantal aspecten van het wettelijk minimumloon.

3.1. Economische zelfstandigheid

De WRR baseert het voorstel om het minimumloon te verlagen in hoge
mate op de voortschrijdende individualisering. Daarom zal dit aspect
hieronder kort worden belicht.

Individualisering van de samenleving

Door de voortgaande individualisering van onze samenleving is het
wettelijk minimumloon als minimumbeloning voor een gezin van
afnemend belang. Naar alle waarschijnlijkheid bedraagt het aantal
actieve alleenverdieners dat thans van een minimuminkomen uit
loonarbeid moet rondkomen niet meer dan 16 OOO7. De verwachting lijkt
gerechtvaardigd dat dit aantal eerder zal afnemen dan toenemen. Uit
hoofde van de minimumbehoeftefunctie van het wettelijk minimumloon
zouden, wanneer men alleen naar dit aantal zou behoeven te kijken,
tegen verlaging c.q. individualisering van het minimumloon dan ook
weinig bezwaren bestaan.

Individualisering van het wettelijk minimumloon noodzakelijk
voor bevordering participatie van vrouwen?

Daarmee laat zich meteen de vraag stellen hoe een dergelijke
verlaging zich verhoudt tot het beleid in het kader van het streven naar
economische zelfstandigheid van vrouwen. In dat verband is met name
relevant de vraag of voor de bevordering van de arbeidsparticipatie van
vrouwen een verlaging van het minimumloon noodzakelijk dan wel
gewenst is.

Dit temeer omdat de lage participatiegraad in ons land ten opzichte
van sommige ons omringende landen met name samenhangt, zoals uit
fig. 2.6 van het WRR-rapport blijkt, met de lage deelneming van arbeid
onder vrouwen. In paragraaf 6 wordt nader ingegaan op de hiermee
verband houdende kwantitatieve aspecten. Hier wordt volstaan met een
enkele kanttekening van kwalitatieve aard.

Onderstaande tabel laat zien dat de arbeidsparticipatie van gehuwde
vrouwen in Nederland gestage voortgang vindt en wel met ca. 1%-punt
per jaar. Hierbij dient te worden aangetekend dat deze groei met name
wordt veroorzaakt door de toename van het aantal vrouwen in deeltijd–
functies. In arbeidsjaren gerekend is er nauwelijks sprake van groei (alle
vrouwen van 1960: 25%; 1987: 25%). Deze ontwikkeling lijkt blijkens de
tabel ongevoelig voor de relatieve verhogingen respectievelijk verla–
gingen van het minimumloon die in de jaren zeventig respectievelijk de
jaren tachtig, hebben plaatsgevonden. Zelfs blijkt dat in de zeventiger
jaren, toen het minimumloon sneller steeg dan het gemiddelde loon, de
participatie sneller toenam dan in de tachtiger jaren toen de loonontwik–
keling omgekeerd was.

De te verwachten bijdrage van een minimumloonverlaging moet met
andere woorden niet worden overschat. Ook in andere landen is,
doorgaans nog veel sterker dan in Nederland, sprake geweest van een
toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen, zonder dat daarbij een
relatie is gelegd met de ontwikkeling van het minimumloon aldaar. Daar
zij nog aan toegevoegd dat, voor zover wel van een positief verband
sprake zou zijn, dit gezien de aard van de maatregel, betrekking zal
hebben op zeer specifieke segmenten van de arbeidsmarkt en van de
vrouwelijke bevolking, namelijk laagbetaalde arbeid voor laaggekwalifi–
ceerde vrouwen.
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Vermoedelijk is het zo dat sociaal-culturele factoren, mogelijkheden tot
deeltijdarbeid, kinderopvang, fiscale aspecten en elementen van het
sociale zekerheidsstelsel van meer betekenis zijn voor deze ontwikkeling.

Tabel 1. Gehuwde vrouwen met inkomen uit arbeid (aantal en percentage van het
totaal gehuwde vrouwen)

1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

CPB: aantal (xlOOO) 544 911 1078 1093 1110 1141 1171 1201' 12241

% van totaal gehuwd 19,5 30,0 35,6 36,2 36,8 37,8 38,8 39,8 40,6

CBS/EBB: aantal (xlOOO) 1132 1181 1214 1277
% van totaal gehuwd 36,9 39,1 40,2 42,3

1 Raming

De tabel laat zien dat er een groei van het aantal werkende gehuwde
vrouwen optreedt van gemiddeld 1%-punt per jaar. Bij een verwachte
voortgezette groei zal het percentage over negen jaar tot boven de vijftig
zijn gestegen en daarmee qua personen gelijk zijn aan het Westeuropese
gemiddelde dat redelijk stabiel blijkt te zijn.

3.2. Inkomensverhoudingen en inactiviteit in de laagste
inkomens-klassen

In tabel 2 is de inkomensverdeling in 1985 van alle huishoudens van
21 tot 65 jaar tot uitdrukking gebracht (in latere jaren is het beeld
overigens verbeterd. De huishoudens buiten deze leeftijdsgroep zijn
buiten beschouwing gelaten omdat deze in de onderhavige discussie
geen rol van betekenis spelen.

Tot op het niveau van het sociaal minimum blijkt slechts 9% van de
huishoudens onder de 65 jaar tot de actieven te behoren tegen 91%
inactieven. Boven het minimumniveau is deze verhouding echter
aanzienlijk gunstiger. Het belang van bevordering van netto arbeidsparti–
cipatie, ook en vooral in de vorm van de vraag naar laaggekwalificeerde
arbeid, is daarmee goed geïllustreerd, omdat een aanzienlijk deel van
deze groep in beginsel ook zou kunnen deelnemen aan het arbeids–
proces.

Tabel 2. Verdeling en samenstelling van alle (typen) huishoudens' waarvan een der
leden jonger dan 65 jaar is naar inkomensniveau (x 1000), 1985

tot minimum
minimum-modaal
boven modaal

totaal

aclief2

abs.

60
851
2152

3063

%

9
64
90

69

inactief3

abs.

600
486
250

1336

%

91
36
10

31

totaal
abs.

660
1337
2402

4399

%

100
100
100

100

Bron: CBS, Woningbehoeftenonderzoek 1985/1986; bewerking SZW.
' Het betreft hier huishoudens waarvan het hoofd 21 jaar of ouder is.
2 Ten minste één lid van het huishouden is actief.
3 Alle leden van het huishouden zijn inactief.

Dit blijkt nog duidelijker uit onderstaande tabel. Hierin is een verdeling
tot uitdrukking gebracht van de groep huishoudens met een inkomen tot
op het voor hen relevante sociaal minimum. Als beschikbaar voor de
arbeidsmarkt zijn die uitkeringscategorieën aangemerkt, waarvan de
volwassenen die ertoe behoren, de mogelijkheid hebben zich aan te
bieden op de arbeidsmarkt. De tabel laat zien dat in 1985 412.000
huishoudens jonger dan 65 jaar of 62% van het totaal tot die leeftijd op
het inkomensniveau van het sociaal minimum, in beginsel beschikbaar is
voor de arbeidsmarkt. Tevens is duidelijk dat in de voor het wettelijk
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minimumloon relevante leeftijdscategorie de omvang van de groep
hoofdkostwinners van huishoudens die zonder meer niet beschikbaar is,
als relatief klein valt aan te merken.

Tabel 3. Aantal huishoudens2 tot op het sociaal minimum naar inkomensbron en
huishoudenstype, exclusief de huishoudens maarvan éèn der leden recht heeft op
AOW (xlOOO). 1985"

actief inactief

beschikbaar

huishoudenstype

Alleenverdieners
tweeverdieners
alleenstaand
eenoudergezin

totaal

totaal

34
4

18
3

60

60 (9%)

werk–
loos1

96
10

126
15

247

bij– AWW
stand

6
24 26
98 11

127 38

412(62%)

totaal

niet-beschikbaar

arbelds–
onge–
sch.3

57
0

27
9

93

188

overig

5
4

82
5

95

(28%)

abs %

192
24

303
141

660

660

29
4

46
21

100

(100%)

8 Zie § 54 van die Notitie Inkomensbeleid
voor de opbouw van het becijferde nadeel
(Kamerstukken II, 1990/91, 21 806, nrs.
1-2).

Bron: CBS, Woningbehoeftenonderzoek 1985/1986, bewerking SZW.
1 Inclusief RWW
2 Het betreft hier huishoudens waarvan het hoofd 21 jaar of ouder is.
3 Bij de indeling van de categorle inactieven die in beginsel niet beschikbaar zijn voor de
arbeidsmarkt, is geen rekening gehouden tnet het verschijnsel van de verborgen
werkloosheid onder de arbeidsongeschikten Verscheidene publikaties geven aanleiding tot
de veronderstelling dat dit een aanzienlijk aantal kan zijn.
4 De in de tabel gepresenteerde cijfers betreffen aantallen huishoudens met een inkomen op
het sociaal minimum: het totale aantal personen dat deel uitmaakt van die hulshoudens,
blijkt hier uiteraard niet uit. In tabel 1 van het rapport «Individualisering mmimumloon» van
21 mei 1991 van het CPB (Bijlage 5) zijn betreffende de actieven aantallen personen,
ingedeeld naar persoonlijk arbeidsinkomen en huishoudenstype Dat deel van die tabel is
ontleend aan tabel 4.7 op p 146 van «Een werkend perspectief»

Uit het gepresenteerde materiaal blijkt dat het bevorderen van partici–
patie aan de onderkant van het loongebouw inderdaad een belangrijk
aandachtspunt vormt.

3.3. Reserveringsloon en de werking van de arbeidsmarkt

Vanwege de netto-netto koppeling evenwel is de hoogte van het
wettelijk minimumloon bepalend voor de inkomenshoogte van de zg.
sociale minima. Zoals te lezen valt in tabel 3 zijn er 236 000 meerper–
soonshuishoudens van voor de arbeidsmarkt beschikbaren die op dit
inkomensniveau zijn aangewezen. Dit grote aantal kan aanleiding geven
tot de vraag of juist niet de afwezigheid van inkomensverschillen mede
bepalend is voor de mate van inactiviteit. De literatuur over de zg.
«poverty-trap» geeft aan dat het heel wel denkbaar is dat hier een
verklaring in gelegen kan zijn. Door individualisering van het
minimumloon zoals de WRR dit voorstaat, zal het inkomen uit arbeid
voor deze groep lager uit kunnen komen dan de (minimum)uitkering. In
zo'n geval voorziet het WRR-voorstel in zg. toeslagen om het bijstands–
niveau toch weer te kunnen halen. Dat betekent wel dat verbeteringen
van het inkomen uit arbeid zullen leiden tot een geringere toeslag en niet
tot een netto inkomensverbetering.

Daarom dient de vraag onder ogen te worden gezien hoe individuali–
sering van het WNL inwerkt op de werking van de arbeidsmarkt voor
mensen die samenwonen.

In hoofdstuk 5 van de Notitie Inkomensbeleid 19918 is geconstateerd
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dat het relatieve nadeel van werk zich laat vertalen in 9 a 18% van het
sociaal minimum voor een echtpaar of samenwonenden. Een indicatie
voor dit verschijnsel is te vinden in de hoogte van het reserveringsloon.
Tabel 4 laat zien dat de meeste onderzoekers hiervoor forse waarden
vinden. Er zij op gewezen dat de bedragen benaderingen zijn voor 1990.
De meeste onderzoeken zijn van eerdere datum. De bedragen correspon–
deren dus niet rechtstreeks met de in de bron vermelde.

Tabel 4. Reserveringslonen volgens een aantal onderzoeken, uitgedrukt in guldens en
in het sociaal minimum per maand exclusief vakantiebijslag voor een echtpaar of
samenwonenden (gemiddelde cijfers 1990)

onderzoekers

WRR1

Antonides en Van Raaij2

Groot en Jehoel-Gijsbers3

Vissers, De Vries en Schepen4

sociaal
abs.

1600
1600
1600
1600

minimum
%

100
100
100
100

reserveringsloon
abs.

1850
1950
2388
1 680 a 2020

%

116
122
149
105 a 126

Bronnen:
1 WRR, Een werkend perspectief, arbeidsparticipatie in de jaren '90, Den Haag, 1990, blz.
157.
2 G. Antonides en W.F. van Raaij, Inkomen en de voor– en nadelen van werk, Rotterdam,
1990, tabellen 4.4.3 en 4.4.4.
3 W. Grool en G Jehoel-Gijsbers, De invloed van loon en uitkering op arbeidsmarktgedrag,
Den Haag, 1989, blz. 12 en 13 van de samenvatting.
" A M.C Vissers, A.M. de Vries en Th. Schepens, Arbeidsmarktgedrag ten tljde van massale
werkloosheid, Den Haag, 1986, blz. 36.

Aangezien het reserveringsloon bij een gelijkblijvend uitkeringsniveau
niet lager zal uitkomen betekent dit dat bij verlaging van het
minimumloon het verschil tussen het inkomen waarvoor men wil gaan
werken, en het inkomen dat men feitelijk kan verdienen, alleen maar
groter wordt.

In dit opzicht is het onderscheid tussen alleenstaanden en partners
enerzijds en gehuwden, samenwonenden en hoofden van éénouderge–
zinnen anderzijds. Vanwege de netto-netto koppeling komt voor deze
laatste groep het reserveringsloon immers uit boven het minimumloon
zoals ook uit tabel 4 blijkt. Voor alleenstaanden, met een uitkering op
70% van het bruto minimumloon en voor inactieven partners, die geen
recht op uitkering hebben, zal het reserveringsloon onder het huidige
minimumloon liggen. Voor deze groep zouden er dus wel financiële
voordelen gelegen zijn in het aanvaarden van werk, zodat de extra banen
als gevolg van het WRR-voorstel met voorrang door deze groep zouden
kunnen worden bezet.

Hoe groot het financiële voordeel beloopt hangt af van de hoogte van
het loon t.o.v. het nieuwe minimumloon dat als gevolg aan een verlaging
met 30% immers nagenoeg precies gelijk zou worden van het uitkerings–
niveau voor alleenstaanden.

3.4. De vraag naar arbeid

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de ontwikkeling van de
loonkosten enerzijds en de ontwikkeling van de werkgelegenheid ander–
zijds.

Voor de ontwikkeling van de vraag naar arbeid zijn met name de
algemene loonkostenontwikkeling en de ontwikkeling van de minimum–
loonkosten van belang. De relatief gematigde ontwikkeling van beide
grootheden heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de relatief forse
groei van de werkgelegenheid in de tweede helft van de jaren tachtig. In
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9 CPB, The FR-model for The Netherlands: A
quarterly macro economic model for the
short and medium term, Occasional Papers,
no. 39, 's-Gravenhage, 1987
10 D.S. Hamermesh, The demand for labour
in the long run, in: 0. Ashenfelter en R.
Layard (eds ), Handbook of Labour
Economics, North-Holland, 1986
11 NEI, werkgelegenheid, loonkosten en
productiviteit in zeven geïndustrialiseerde
landen: een sectoranalyse, Rotterdam,
1991.
12 Economisch Beeld 1992, Centraal
Planbureau, 's-Gravenhage, 1991

deze periode is ook sprake van een relatief achterblijven van het
minimumloon.

De invloed van de loonkosten op de vraag naar arbeid

Uit onderzoek door het CPB blijkt dat 1%-punt minder
loonkosten stijging op macroniveau leidt tot een werkgelegenheidsgroei
die op middellange termijn 0,5%-punt hoger ligt9. Daarnaast blijkt dat de
loongevoeligheid voor laaggeschoolde arbeid groter is dan voor hoogge–
schoolde arbeid10. Ook blijkt dat op basis van gedesaggregeerd cijferma–
teriaal een hogere loongevoeligheid van de vraag naar arbeid wordt
gevonden dan op basis van macrocijfers1'.

De ontwikkeling van de loonkosten per eenheid produkt is in Nederland
in de jaren 1981/89 relatief gematigd geweest, een mutatie van
gemiddeld 0,0% per jaar, tegenover een stijging van 3,7% per jaar in de
landen van de EG.

Deze relatief gematigde loonontwikkeling heeft in belangrijke mate
bijgedragen tot een verbetering van de concurrentiepositie en daarmee
tot een ook in internationaal opzicht opmerkelijke toename van de
werkgelegenheid in de tweede helft van de jaren tachtig.

Tegelijkertijd is in deze periode het minimumloon relatief nog sterker
gematigd, waardoor de extra groei van banen aan de onderkant van het
loongebouw, deze komt hieronder nog ter sprake, moeilijk berekenbaar
wordt. In de huidige projecties is er echter sprake van een omslag in de
ontwikkeling van de arbeidskosten12.

Volgens het CPB zal deze omslag niet zonder negatieve gevolgen
kunnen blijven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de markt–
sector. Voor 1992, en voor een deel ook al in 1991, wordt thans een
afname van de werkgelegenheidsgroei voorzien. Als gevolg hiervan zal
de werkloosheid in 1992 weer gaan oplopen. Gezien het nog steeds
hoge niveau van werkloosheid in ons land zou daarom dit loonmatigings–
beleid zoveel als mogelijk gecontinueerd moeten worden.

De ontwikkeling van de werkgelegenheid rondom het minimum–
loonniveau

Naast de algemene loonmatiging is er op minimumloonniveau van een
nog sterkere matiging sprake geweest. Deze ontwikkeling hangt samen
met de verlaging van het WML op 1-1-84 en het relatief achterblijven
van het WML in de jaren tachtig door bevriezing. Doordat de cao-lonen
in deze periode wel zijn gestegen, ook in de laagste loonschalen, zijn
werknemers die in 1983 volgens het wettelijk minimumloon werden
beloond en daarna de normale contractloonontwikkeling hebben gevolgd
uit het bestand minimumloners gegroeid.

Men mag immers niet in negatieve zin afwijken van de bij cao
afgesproken loonontwikkeling. In de periode 1983/89 is er daarom
sprake geweest van een afname van het aantal minimumloners.

Voor een goed oordeel over de werkgelegenheidsontwikkeling op
minimumniveau in de periode vanaf 1983 is het, gezien het boven–
staande, onvoldoende om alleen die werknemers te tellen die ook feitelijk
op het WML-niveau werkzaam zijn. Voor een volledig beeld moet die
groep minimumloners worden meegenomen die sinds 1983 boven het
toenmalige WML is uitgestegen vanwege het volgen van de gemiddelde
contractuele loonontwikkeling, zonder dat in de positie van de betref–
fende personen in het loongebouw iets is veranderd. Een dergelijk
onderzoek is op verzoek van het Ministerie van SZW door het CBS uitge–
voerd. De resultaten zijn opgenomen in de opeenvolgende Notities
Inkomensbeleid. Uit dit onderzoek blijkt dat de werkgelegenheids–
toename rond minimumloonniveau in de periode 1983/88 ongeveer 3,5
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maal zo groot is geweest als de gemiddelde groei van de werkgele–
genheid.

Geconcludeerd kan worden dat het aannemelijk is dat de sterkere
matiging van de ontwikkeling van het minimumloon van invloed is op de
grotere werkgelegenheidsgroei in deze groep.

Ontwikkeling aantal minimumloners/WLOM

Ter bevordering van de werkgelegenheid aan de onderkant van het
loongebouw is besloten om, bovenop de relatieve achterstand van 15%
die in de jaren tachtig is teweeggebracht, een loonkostensubsidie van
10% te verlenen. Aangezien met deze maatregel hetzelfde doel wordt
gediend als door de WRR wordt nagestreefd is een korte bespreking hier
op zijn plaats.

In de vorige paragraaf is reeds aangegeven dat het aantal personen
dat precies op het niveau van het wettelijk minimumloon wordt beloond
in de afgelopen jaren is afgenomen. Dit heeft tevens gevolgen voor de
omvang van het potentiële bereik van de Wet loonkostenreductie op
minimumloonniveau (WLOM), omdat deze wet de werking van de wet op
het minimumloon en de minimumvakantiebijslag automatisch volgt.

De WLOM die voorziet in een loonkostenverlaging van 10%, moet dan
ook worden onderscheiden van een bruto verlaging van het
minimumloon die uitstraalt naar de bovenminimale lonen. Zonder
doorzak van het loongebouw zullen de werkgelegenheidseffecten
geringer zijn. Daar staat tegenover dat de WLOM via de vraagkant
ondersteuning biedt aan het beleid dat is gericht op verbetering,
langdurig werklozen en andere groepen in achterstandsituaties.
Bovendien is de regeling qua uitvoering dermate simpel dat deze geen
enkele belemmering behoeft te vormen13. Toch stelt het aantal
aanvragers tot nu toe teleur. Naar het zich laat aanzien is tot nog toe
slechts een kwart van de totale doelgroep bereikt. Thans is er nog wel
sprake van een toename van het aantal aanvragen van werkgevers voor
de WLOM-reductie. Bij de evaluatie van de WLOM zal overigens worden
bezien hoe het aantal werknemers waarvoor WLOM-reductie wordt
aangevraagd zich verhoudt tot het aantal volwassen minimumloners.

Tevens zal worden bezien in hoeverre de regeling wordt aangepast om
een groter aantal werkgevers waar activiteiten op minimumloonniveau
wordt verricht te bereiken.

13 Carriére, Subsidie voor minimumloners.
30-6-1990. In dit artikel, dat is verschenen
in een rubriek die wordt verzorgd door het
Vaktechnisch Bureau van belastingadvi–
seurs, valt te lezen: «De subsidie heeft de
roepnaam WLOM Toegegeven, het
vlekkeloos uitspreken daarvan is niet zo
eenvoudig, maar dat is dan ook ongeveer
het enige dat aan onze nieuwste subsidiere–
geling ontbreekt. Voor de rest niets dan
lof».
14 DCA, De ontwikkeling van de laagste
cao-lonen in de periode 1983-1988, Den
Haag, 1990

Doorwerking verlaging minimumloon in laagste cao-schaal–
lonen beperkt

De verlaging en bevriezing van het wettelijk minimumloon in de jaren
tachtig heeft tot verlaging van de laagste cao-schaallonen geleid. Uit een
onderzoek van de DCA naar de ontwikkeling van de laagste cao-schaal–
lonen over de jaren 1983-198814 blijkt dat grosso modo het achterblijven
van het WML bij de gemiddelde loonontwikkeling voor alle cao's bijeen–
genomen voor de helft heeft geleid tot het achterblijven van ook de
laagste schaallonen.

Verschillen tussen cao's en tussen sectoren

Deze conclusie geeft de gemiddelde ontwikkeling weer voor alle cao's.
Tussen cao's is het beeld divers. De cao's met een verlaging van de
laagste schaallonen betreffen in het algemeen cao's waarin het laagste
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schaalloon gelijk aan het wettelijk minimumloon was of juist daarboven
ligt, zoals in de cao's in de sector landbouw (bijna 60 000 werknemers)
en in de sector handel & horeca (bijna 525 000 werknemers). In de
sector industrie (ruim 800 000 werknemers) zijn de laagste schaallonen
in de jaren 1984-1985 bevroren en daarna met de gemiddelde stijging
van de laagste schaallonen verhoogd. Bij de cao's waarin het laagste
schaalloon wel is verhoogd betrof het veelal een stijging die lager was
dan de gemiddelde contractuele loonstijging, zoals in de sector bank– en
verzekeringswezen en in de sector transport.

Conclusie

Ofschoon de relatieve verlaging van het wettelijk minimumloon gedeel–
telijk heeft doorgewerkt in het niveau van de laagste schaallonen, kan
anderzijds worden geconstateerd dat niettemin het verschil tussen het
minimumloon en de laagste schaallonen gemiddeld genomen is
gestegen. Een deel van de ruimte die de verlaging van het minimumloon
bood is door werkgevers benut om een groter verschil te creëren tussen
de minimale beloning in hun arbeidsorganisatie en het wettelijk
minimumloon. Aannemelijk is dat aan het algemene gevoelen dat
arbeidsbeloningen hoger moeten liggen dan het sociaal minimum,
materiële belangen ten grondslag liggen. Daarmee spoort deze gedach–
tengang volledig met de hiervoor weergegeven beschouwingen over het
reserveringsloon. Deze geven aan dat een substantieel verschil tussen de
hoogte van het reserveringsloon en het uitkeringsniveau noodzakelijk is
om bij (potentiële) werknemers voldoende bereidheid te vinden ook
daadwerkelijk arbeid te verrichten.

Scholing en werkervaring voor inactieven

Vooral onder laaggeschoolden is het aandeel uitkeringsgerechtigden
zeer groot. Tegenover 100 werkenden in die categorie staan (in 1987)
bijna 90 personen met een uitkering wegens ziekte, arbeidsonge–
schiktheid of werkloosheid (zie CEP'91; p. 23, 24). Daarnaast doet zich
het verschijnsel voor van een groeiende stroom allochtonen (sinds 1985
is het migratiesaldo met 40000 toegenomen). Het merendeel van de
betrokken inactieven heeft slechts in zeer beperkte mate een voor de
arbeidsmarkt relevant scholingsniveau verworven.

Bovendien blijkt steeds opnieuw dat het niet altijd mogelijk is om
inactieven via scholing en het opdoen van werkervaring alsnog of
opnieuw te kwalificeren voor de arbeidsmarkt. Daarom zal de keuze voor
werk ook reëel aanwezig moeten zijn. Tegelijkertijd vormt het feit dat het
wettelijk minimumloon duidelijk onder het reserveringsloon voor
kostwinners ligt, ook geen prikkel om aan het werk te gaan. Op dit punt
vormt het WRR-voorstel geen enkele verbetering, integendeel. Ook zal
voor alleenstaanden het inkomensvoordeel geringer of zelfs negatief
worden. De vraag is dus in welke mate het WRR-voorstel nog voldoende
inkomensverbetering voor alleenstaanden overlaat om de participatie in
deze groep te verbeteren en in welke mate de nieuw te creëren banen
ook voor partners interessant genoeg zijn om tot toetreding op de
arbeidsmarkt te besluiten. Dit moet dan worden afgewogen tegen de
verminderde belangstelling die van de kant van kostwinners zal volgen.

Sanctiebeleid

Aanscherping van het sanctiebeleid bij individualisering van het WML
om langs die weg het aanbod te vergroten, betekent een zware belasting
van dit toch al moeilijk toepasbare instrument. Een contrair beleid van
vermindering van aanbodprikkels enerzijds en een verscherping van
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sancties anderzijds valt moeilijk te rijmen met de huidige inspanningen
op laatstgenoemd gebied. Veeleer ligt het in de rede om het sanctie–
beleid te ondersteunen door de inkomensverhoudingen meer markt–
conform in te richten. Zo gebeurt het ook in de landen om ons heen waar
arbeidsinkomens boven de uitkeringsniveaus liggen. Van dit normale
patroon zouden we ons niet verder moeten verwijderen. Dit is ook de
mening van de WRR waar, in dit opzicht, deze bepleit om het arbeids–
kostenforfait voor actieven te vergroten.

3.5. Werkgelegenheidseffecten individualisering minimumloon

3.5.1. Inleiding

Gezien de vele kanttekeningen die bij het WRR-voorstel zijn geplaatst,
heeft het kabinet het CPB verzocht om een doorrekening. De notitie die
het CPB in antwoord op dit verzoek heeft opgesteld, is in bijlage 5
opgenomen. De resultaten zijn samengevat in de volgende paragraaf.

De daarop volgende paragraaf bevat een samenvatting van nog een
doorrekening. Ter toelichting het volgende. De door de WRR voorge–
stelde verlaging van het minimumloon beoogt de loonkosten en de
produktiviteit aan de onderkant van de arbeidsmarkt zoveel mogelijk met
elkaar in overeenstemming te brengen. Wat betreft de te verwachten
effecten baseert de WRR zich in belangrijke mate op de tussenrappor–
tages van het onderzoek van Van Soest en Kapteyn naar de relatie tussen
minimumlonen, loonkosten en werkgelegenheid'5. Deze tussenrappor–
tages die betrekking hadden op het jaar 1984 stelden grote werkgele–
genheidseffecten in het vooruitzicht bij een verlaging van het
minimumloon. De WRR stelt dat sinds 1984 de situatie niet zodanig is
veranderd dat deze becijferingen thans niet langer actueel zouden zijn.
Uit het eindrapport van Van Soest en Kapteyn dat in bijlage 2 wordt
besproken, blijkt evenwel dat de invloed van minimumloonregelingen in
de periode van 1984 tot en met 1987 met name voor mannen aanzienlijk
is gedaald. De relatief snel toegenomen afstand tussen het destijds
bevroren minimumloon en het gemiddeld verdiend loon is hier van
invloed. Bovendien blijken de in de tijd afnemende werkgelegenheidsef–
fecten van een verlaging van het minimumloon om en nabij half zo groot
te worden indien tevens rekening wordt gehouden met het reserve–
ringsloon. Het gaat dan om de door Van Soest en Kapteyn aan individuen
toegerekende reserveringslonen zonder dat deze worden beïnvloed door
het niveau van de uitkeringen waarop men bij langdurige werkloosheid
aanspraak kan maken.

Omdat het WRR-voorstel een verlaging van het minimumloon beoogt
waarbij de uitkeringsniveaus onverlet worden gelaten, krijgen de impli–
caties voor de reserveringslonen een toenemend gewicht.

Daarom is ook aan deze onderzoekers gevraagd de vraag– en aanbod–
effecten van het WRR-voorstel nader in beeld te brengen en daarbij ook
rekening te houden met de bereidheid tot werken bij een loon dat lager
is dan de eventuele uitkering. Het rapport van Van Soest is in bijlage 6
toegevoegd.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een vergelijking van de tentatieve
berekeningen van het CPB en van Van Soest alsmede met enige
algemene opmerkingen die aansluiten bij het nog gebrekkig inzicht in de
relatie tussen de ontwikkeling van de werkgelegenheid sinds het midden
van de jaren tachtig en de loonstructuur.
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3.5,2. De visie van het Centraal Planbureau

Voorafgaand aan de poging tot kwantificering van de werkgelegen–
heidseffecten wijdt het CPB in de in bijlage 5 opgenomen notitie «Indivi–
dualisering minimumloon» een meer algemene beschouwing aan de
gevolgen die het WRR-voorstel heeft voor verschillende groepen. Deze
beschouwing heeft een vertrekpunt in een analyse van de relatie tussen
reserveringsloon en arbeidsaanbod. Daarbij wordt aangesloten bij
onderzoek waaruit blijkt dat het reserveringsloon in het algemeen
duidelijk boven het uitkeringsniveau ligt. Het CPB wijst erop dat uit
overwegingen van motivatie e.d. ook een werkgever geen mensen in
dienst zal willen hebben beneden hun reserveringsloon.

Gevolgen voor verschillende groepen

Omdat de uitkeringen op minimumniveau onder het WRR-voorstel niet
veranderen valt volgens het CPB te verwachten dat de reserveringslonen
gelijkblijven, behoudens enige gewenning aan het vóórkomen van lonen
beneden het oude minimumloon.

Daarnaast ontstaat door de partneruitkering voor alleenverdieners in
feite een 100% marginaal tarief tussen het nieuwe en het oude
minimumloon. Werkgever noch werknemer hebben belang bij een wit
loon tussen deze bedragen. Wel kunnen beide volgens het CPB belang
hebben bij een zwarte aanvulling op het nieuwe minimumloon.

Ook voor alleenstaanden kan het reserveringsloon dat voor de
verlaging onder het minimumloon lag na de verlaging daarboven
uitkomen. De uitkeringsniveaus worden immers niet gewijzigd. Niettemin
mag volgens het CPB worden verwacht dat alleenstaanden en, vooral,
partners van werkenden genoegen zullen nemen met een loon onder het
oude minimumloon.

Voor alleenverdieners verslechtert daardoor het arbeidsmarktper–
spectief. De lonen voor de lagere functies staan onder druk, terwijl hun
reserveringslonen boven het oude minimumloon liggen.

Poging tot kwantificering: de eerste 10%

Beslissend voor de omvang van de werkgelegenheidseffecten is de
mate waarin de minimumloonverlaging doorwerkt op de gemiddelde
loonkosten en de loonstructuur. Daarbij onderscheidt het CPB de eerste
10% verlaging van het minimumloon van de volgende 20%.

Om de effecten op langere termijn in beeld te brengen neemt het CPB
aan dat de eerste 10% verlaging leidt tot een overeenkomstige verlaging
van de minimum cao-lonen met een zekere uitstraling naar de lonen
daarboven. Naarmate de lonen hoger zijn dalen ze minder. Vanaf modaal
verandert niets.

In reactie op de resulterende verlaging van de gemiddelde loonkosten
zou de werkgelegenheid volgens tabel 5 met 30000 personen kunnen
toenemen. De tabel geeft ook de uitsplitsing voor de verschillende
groepen.

De veranderingen in de loonstructuur brengen substitutieprocessen
teweeg waarbij de werkgelegenheid in de lage loongroepen toeneemt
ten koste van de overige. De doorzak van de loonstructuur boven het
oude minimumloon leidt ertoe dat alleenverdieners onder hun reserve–
ringsloon worden gebracht en dus werkloos worden. Het CPB neemt aan
dat de helft van de alleenverdieners met een inkomen tot 15% boven het
oude minimumloon werkloos wordt en de helft genoegen neemt met een
lager loon. Een deel daarvan zal bovendien een beroep doen op de
partneruitkering.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 477, nr. 13 61



De positieve werkgelegenheidseffecten treden blijkens de tabel vooral
op bij alleenstaanden, terwijl ook het aantal tweeverdieners toeneemt.
Het inkomensverlies van sommige alleenverdieners wordt hierdoor
gecompenseerd.

Per saldo toont tabel 5 een stijging van de werkgelegenheid met
135000 personen.

Tabel 5 Tentatieve arbeidsmarkteffecten van eerste 10% WML-verlaging, cijfers
1985

totaal alleen– tweever éènouder– alleenver–
staanden zk. dieners gezinnen dieners

Werkgelegenheid in personen (x 1000)

macro-effect loonkosten
substitutie lage lonen
overige

30
165
-60

8
1 20 a 1 50
-16

11
30a60
-22

0
0
0

11
-15
-22

totaal 135 110a140 20 a 50 0 -25

Uitkeringen (aantallen x 1000)

inactieven -85 a -110 a -1400 0 25
-115

partneruitkering O a 1 0 0 O a - 1 0 0 10

Bron: CPB notitie «Individualisering minimumloon», opgenomen in bijlage 4.

Het CPB geeft los van andere onzekerheden een drietal redenen om de
effecten in tabel 5 als een bovengrens te beschouwen:

1. aangenomen is dat het verlaagde minimumloon in alle cao's
doorwerkt.

2. de veronderstelde doorzak van het loongebouw is fors gegeven het
gelijkblijven van de uitkeringsniveaus.

3. het is niet zeker dat het aanbod van alleenstaanden en vrouwen
toereikend is om de berekende werkgelegenheidsgroei waarte maken.

De effecten zijn berekend ten opzichte van de situatie in 1985 toen de
arbeidsmarkt aanzienlijk ruimer was dan thans. Het CPB beklemtoont dat
wanneer schaarste optreedt, de feitelijke loonsverlaging minder groot zal
zijn. De effecten in tabel 5 komen dan kleiner uit.

De volgende 20% verlaging

De volgende 20% verlaging van het minimumloon noemt het CPB
alleen interessant voor vrouwen. Het aantal tweeverdieners zal daardoor
stijgen en het aantal partneruitkeringen dalen. Al wijst het CPB op de
aanzienlijke risico's van fraude (zwarte betalingen naast het nieuwe
minimumloon en partneruitkering) waardoor de verlaging met meer dan
10% volgens het CPB «waarschijnlijk meer kwaad dan goed» doet. Een
verdere doorzak van het loongebouw wordt niet verwacht: de extra
(deeltijd)banen zullen vooral geconcentreerd zijn in bepaalde beroepen
(schoonmaak, horeca, handel).

3.5.3. Het onderzoek van Van Soest

De in het eindrapport van Van Soest en Kapteyn beschreven modellen
concentreren zich op de vraagkant van de arbeidsmarkt en lenen zich
niet om de gevolgen via het arbeidsaanbod van het WRR-voorstel in
beeld te brengen.

Om dit bezwaar op te vangen heeft Van Soest een arbeidsaanbod–
model via het reserveringsloon gekoppeld aan het arbeidsvraagmodel
waarin naast het minimumloon en de produktiviteit het reserveringsloon

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 477, nr. 13 62



mede bepalend is voor iemands positie op de arbeidsmarkt. Het arbeids–
aanbod-model wordt hierbij gebruikt om na te gaan hoe gevoelig het
reserveringsloon is voor veranderingen in uitkeringsregelingen, het loon
van de partner etc..

Arbeidsvraag en aanbodreacties

Bij de doorrekening van het WRR-voorstel concentreert Van Soest zich
op de lange termijneffecten waarbij hij aanneemt dat de verlaging van
het wettelijk minimumloon wordt gevolgd door een overeenkomstige
verlaging van de minimum cao-lonen die bepalend zijn voor het voor
ieder individu relevante minimumloon.

In het arbeidsvraag-model zijn de gevolgen tweeledig. Ten eerste stijgt
de werkgelegenheid en neemt de werkloosheid als gevolg van het
bestaan van minimumloonregelingen af. Daarnaast treedt een loondaling
op die vooral afhangt van de mate waarin de relevante minimumlonen
mede bepalend zijn voor de hoogte van de feitelijk verdiende lonen.

Met behulp van het arbeidsaanbod-model wordt vervolgens nagegaan
in hoeverre met name het reserveringsloon van de gehuwde vrouw
verandert als gevolg van een verandering in loon en werkgelegenheid van
haar man. Naast dit inkomens– en werkgelegenheidseffect wordt ook een
uitkeringseffect onderscheiden in reactie op de invoering van de partner–
uitkering.

Het reserveringsloon van de vrouw is bepalend voor de participatiebe–
slissing, dwz de vraag of de vrouw wel of niet werkt.

Ten aanzien van de participatiebeslissing van de man is geen gebruik
gemaakt van het arbeidsaanbod-model. Volstaan is met het onder–
scheiden van twee varianten. In de eerste variant wordt het reserve–
ringsloon van de man bepaald zonder dat de hoogte van een eventuele
uitkering daarbij expliciet wordt meegenomen. Dit is conform de
simulaties van Van Soest en Kapteyn. In de tweede variant wordt de
uitkeringshoogte wel geëxpliciteerd door a priori op te leggen dat
mannen alleen bereid zijn te werken als het loon hoger is dan de
eventuele uitkering. In deze laatste variant worden de arbeidsmarktpo–
sities van man en vrouw op iteratieve wijze bepaald.

Resultaten

De door Van Soest uitgevoerde berekeningen hebben betrekking op
1987. Tabel 6 geeft de geschatte werkgelegenheidseffecten van een
verlaging van het minimumloon met 10 resp. 30 procent onder
handhaving van het sociaal minimum.
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Tabel 6: Werkgelegenheidseffecten verlaging minimumloon onder handhaving sociaal
minimum (x 1000 banen)

A: Effecten indien niet a priori wordt opgelegd dat men alleen bereid is te werken als het
loon hoger is dan de evenluele uitkering.

10%verlaging 30% verlaging
mannen zonder vaste partner 16 41
vrouwen zonder vaste partner 26 64
mannen met vaste partner 27 55
vrouwen met vaste partner 63 160

Totaal 132 320

B: Effecten indien a priori wordt opgelegd dat men alleen bereid is te werken als het loon
hoger is dan de eventuele uitkering.

10% verlaging 30% verlaging
mannen zonder vaste partner
vrouwen zonder vaste partner
mannen met vaste partner
vrouwen met vaste partner

15
14
14
62

38
27
20
152

Totaal 105 237

Bron: Van Soest, «Arbeidsparticipatie en minimumlonen», opgenomen in bijlage 5.

De simulaties waarbij niet a priori wordt opgelegd dat men alleen
bereid is te werken als het loon hoger is dan de eventuele uitkering,
sluiten het best aan bij de simulaties van Van Soest en Kapteyn. Als
gevolg van het toenemend arbeidsaanbod komen de werkgelegenheids–
effecten bij een verlaging van het minimumloon met 10 procent per
saldo zelfs wat hoger uit.

Bij de verlaging van het minimumloon met 30 procent becijfert Van
Soest voor wat betreft de werkgelegenheid onder vrouwen met een vaste
partner de volgende effecten.

extra arbeidsvraag als gevolg van verlaging minimumloon 145 000
extra arbeidsaanbod in reactie op lager inkomen
mannelijke partner 32 000
minder arbeidsaanbod omdat mannelijke partner gaat
werken en loon van vrouw niet langer wordt ingehouden
op uitkering 4000
minder arbeidsaanbod in reactie op invoering -21 000
partneruitkering
totaal werkgelegenheidseffect 160000

De effecten via de vraagzijde van de arbeidsmarkt blijken duidelijk
groter dan de aan elkaar tegengestelde effecten via het arbeidsaanbod.
Door de sterke stijging van de werkgelegenheid onder de gehuwde
vrouwen die voor de verlaging van het minimumloon geen werk konden
vinden omdat hun produktiviteit toen nog onder het minimumloon lag,
veranderen veel éénverdienersgezinnen in tweeverdienersgezinnen.
Daardoor kan het aantal partneruitkeringen beperkt blijven, al schat Van
Soest dit aantal in deze simulatie niettemin op 98 000. Daarbij gaat het
om 19 000 éénverdienersgezinnen waarin de man na de verlaging van
het minimumloon gaat werken (bij een ongewijzigd arbeidsaanbod van
vrouwen zou dit aantal omstreeks 23 000 zijn) en naar schatting 42 000
éènverdienersgezinnen waarin de man ook voor de verlaging van het
minimumloon een baan heeft en waarbij zijn loon zo laag wordt dat het
gezin voor een partneruitkering in aanmerking komt. Bij een ongewijzigde
arbeidsmarktpositie van vrouwen zou dit aantal omstreeks 47 000 zijn.
De resterende partneruitkeringen worden ontvangen door gezinnen
waarin alleen de vrouw betaald werk verricht.
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Indien men alleen bereid is te werken tegen een loon dat hoger is dan
de eventuele uitkering, worden de werkgelegenheidseffecten aanzienlijk
kleiner. Dit betreft dan vooral vrouwen zonder vaste partner (de voorkeur
voor deeltijdarbeid geeft hier het uitkeringsregiem extra kleefkracht) en
mannen met vaste partner (dat hier toch nog sprake is van een positief
effect hangt mede samen met het aanvaarden van werk door de vrouwe–
lijke partner waardoor het reserveringsloon van de man niet a priori op
het niveau van het sociaal minimum blijft).

Het effect op de werkgelegenheid van vrouwen met een vaste partner
neemt in deze simulatie af als gevolg van een geringer inkomenseffect.
De doorzak van de lonen is hier namelijk aanzienlijk minder.

Zonder de a priori opgelegde invloed van de uitkeringshoogte op de
reserveringslonen becijfert Van Soest bij een verlaging van het
minimumloon met 30 procent de daling van de gemiddelde loonvoet van
mannen met en zonder vaste partner op omstreeks 12 procent. Met de a
priori opgelegde invloed blijft de doorzak voor de mannen zonder vaste
partner ruwweg gelijk, terwijl deze voor de mannen met een vaste
partner beperkt blijft tot omstreeks 3 procent.

Van Soest merkt hierbij op dat het door hem gehanteerde model aldus
toelaat dat de loonontwikkeling voor mannen met een gelijke produkti–
viteit toch verschillen kan gaan vertonen afhankelijk van de huishoudens–
situatie.

Met het model kunnen geen verdringingsprocessen in beeld worden
gebracht waarbij de voor de werkgever «duurdere» alleenverdiener wordt
vervangen door een alleenstaande.

Dat een dergelijke verdringing aanzienlijk zou kunnen zijn blijkt uit het
aantal van 47 000 mannelijke alleenverdieners met een loon dat in de
simulatie zonder invloed van de uitkeringshoogte op de reserverings–
lonen, onder het sociaal minimum zakt.

Ook om andere redenen dient bij het realiteitsgehalte van de gevonden
uitkomsten het nodige voorbehoud te worden gemaakt. Van Soest
onderstreept dat deze niet meer dan een grove indicatie geven over de
werkelijke gevolgen van de eventuele maatregelen.

3.5.4. Vergelijking van effecten en conclusies

Bij vergelijking van de door het CPB van Van Soest berekende effecten
van een verlaging van het minimumloon met 10 procent onder
handhaving van het sociaal minimum valt op dat de omvang van het
totale werkgelegenheidseffect (135 000 bij het CPB resp. 105 000 bij
Van Soest) elkaar niet veel ontloopt. Bij de samenstelling van dit effect is
evenwel sprake van aanzienlijke verschillen welke niet verenigbaar lijken.

Alleenstaanden

Het CPB raamt de stijging van de werkgelegenheid onder alleen–
staanden op 110000 a 140000. Bij Van Soest blijft deze stijging in de
simulaties met invloed van de uitkeringshoogte op de reserveringslonen
beperkt tot 29 000. Het CPB voert een drietal redenen aan om de in tabel
5 opgenomen lange termijn effecten als een bovengrens te beschouwen,
waaronder de onzekerheid of het arbeidsaanbod van alleenstaanden
toereikend is om de geraamde werkgelegenheidsgroei waar te maken. In
het licht van de door Van Soest berekende effecten krijgen deze reserves
van het CPB extra gewicht.
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Partners

Min of meer hetzelfde geldt spiegelbeeldig voor het relatief forse
effect dat Van Soest becijfert voor de werkgelegenheid onder vrouwen
met een vaste partner: 152 000 bij een verlaging van het minimumloon
met 30 procent en 62 000 bij een 10 procent verlaging. Het CPB komt
bij 10 procent verlaging uit op 20 a 50 000. Van Soest beklemtoont het
tijdgebonden karakter van de simulaties dat ook spreekt uit het
onderzoek van Van Soest en Kapteyn naar de relatie tussen minimum–
lonen, loonkosten en werkgelegenheid. De simulaties hebben hier
betrekking op 1987. Van Soest wijst erop dat in 1988-1990 de werkge–
legenheid onder vrouwen met 301 000 is toegenomen, waarvan 145 000
gehuwden. Het is daarom zeer wel mogelijk dat een belangrijk deel van
de vrouwen die in reactie op de minimumloonsverlaging geacht worden
een baan te vinden reeds een baan gevonden heeft.

De onzekerheid of het arbeidsaanbod van vrouwen met een vaste
partner toereikend is om de verwachte werkgelegenheidsgroei waar te
maken, kan daarom ook bij Van Soest als reden worden aangevoerd om
te spreken van maximumramingen, temeer daar ook de twee andere door
het CPB vermelde redenen (doorwerking naar minimum cao-lonen;
omvang doorzak) op het onderzoek van Van Soest van toepassing zijn.

Bij de geschatte sterke stijging van de werkgelegenheid onder
vrouwen met een vaste partner past nog een opmerking. Indien een
gehuwde vrouw thans gaat werken tegen het minimumloon ontvangt zij
bij toepassing van tariefgroep 1 f 8,40 per uur netto. In het
WRR-voorstel zou dit uurloon uitkomen op f 5,95. Bij deze uurlonen rijst
de vraag in hoeverre het reserveringsloon van de vrouw dat bepalend is
voor de beslissing om al dan niet wit te gaan werken, wordt beïnvloed
door het uurloon dat door zwart werken kan v orden verkregen.

Daarmee rekening houdend zou het effect dat het WRR-voorstel heeft
op de werkgelegenheid onder gehuwde vrouwen wel eens aanzienlijk
lager kunnen uitkomen, zodanig lager dat de negatieve effecten
verbonden aan loonniveaus die onder het c,ociaal minimum komen te
liggen de overhand krijgen.

Uitkeringslasten

In de simulaties van Van Soest worden de extra kosten van de
ingevoerde partneruitkering ruimschoots gecompenseerd door de
vermindering van het aantal uitkeringen als gevolg van de toegenomen
werkgelegenheid. Wanneer evenwel de reactie optreedt die het CPB
beschrijft, namelijk verdringing van kostwinners door alleenstaanden en
vrouwen, zijn de uitkeringslasten belangrijk hoger. De groep alleenver–
dieners die voor verdringing in aanmerking komt, becijfert Van Soest op
47 000. Gelet op de eerder gegeven beschouwing en over het reserve–
ringsloon mag de kans dat kostwinners die slechts een arbeidsinkomen
onder het uitkeringsniveau kunnen verwerven, opteren voor de uitkering,
niet worden uitgesloten. Daarmee is er het risico dat ook de uitkerings–
lasten als gevolg van dit voorstel zouden kunnen toenemen.

Onderzoeksresultaten in het algemeen

Zowel het CPB als Van Soest wijzen op onvolkomenheden in de
gevolgde onderzoeksmethode en beklemtonen het tentatieve karakter
van de berekeningen. Voorts is gebleken dat beide onderzoeksresultaten
elkaar zeker niet ondersteunen, waarbij zij beklemtoond dat de
bandbreedtes die volgen uit een confrontatie van beide onderzoeksresul–
taten aan de onderkant slechts bescheiden werkgelegenheidseffecten
laten zien. Ook het vele internationale onderzoek geeft aan dat het bij de
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relatie tussen uitkeringshoogte, minimumloon en arbeidsreacties gaat om
zeer moeilijk te voorspellen verbanden.

De discussie rond een eventuele verlaging van het minimumloon zou
sterk kunnen worden vergemakkelijkt door gedegen empirische onder–
grond. De analyses van het CPB en Van Soest geven inzicht in lange
termijn effecten uitgaande van verhoudingen zoals die golden in 1985
resp. 1987. Het is daarbij van belang te bedenken dat de gevonden lange
termijn effecten in hoge mate door de uitgangssituatie worden getekend.
Het probleem daarbij is dat juist deze uitgangssituatie volop in beweging
is. Vanaf het midden van de jaren tachtig is de werkgelegenheid tot en
met 1990 fors gestegen. De stijging van het minimumloon is als gevolg
van het toen gevoerde bevriezingsbeleid fors achtergebleven bij de
stijging van de gemiddeld verdiende lonen die op zich ook zeer gematigd
kan worden genoemd.

Een afdoende analyse rond de vraag in hoeverre het bevriezingsbeleid
heeft bijgedragen aan de totstandkoming van een gematigde loonontwik–
keling en tot werkgelegenheidsgroei heeft geleid, waarbij ook inzicht
wordt geboden in de vertragingen waarmee de werkgelegenheid op de
veranderingen in de loonstructuur reageert is op dit moment niet
voorhanden en is ook allerminst eenvoudig uitvoerbaar. Zolang zo'n
analyse niet voorhanden is past voorzichtigheid bij de vraag of de
werkgelegenheid en speciaal ook de werkgelegenheid van laag gekwalifi–
ceerden gebaat is bij verdere verlaging van het minimumloon zonder
evenredige daling van het sociaal minimum.

Samenvattend constateert het kabinet dat het naast elkaar leggen van
de onderzoeksresultaten weinig zekerheid verschaft over de omvang van
de verwachten positieve werkgelegenheidseffecten van het voorstel,
terwijl van de andere kant in de risico's in de sfeer van fraude en het
verdringen van alleenverdieners naar de uitkeringssfeer nog weinig
inzicht is verkregen.
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Bijlage 4. Voorgeschiedenis minimumloon

De WRR schenkt met het minimumloonvoorstel opnieuw aandacht aan
een vertrouwd vraagstuk. De discussie over het minimumloon kent
immers een lange voorgeschiedenis.

Ook de WRR maakt hiervan gewag, waarbij aandacht wordt besteed
aan de discussie zoals die is gevoerd vanaf het uitbrengen van het
SER-advies van 31 mei 1985 over de wettelijke minimumloonregeling. In
de jaren daarvoor was het minimumloon ook al in discussie. Begin jaren
tachtig werden de minimumjeugdlonen verlaagd. In de notitie
«Inkomensontwikkeling en –verdeling» van 8 december 1983 noemt de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderwerp tot
nadere bezinning hetzelfde voorstel als de WRR thans aanreikt (pag. 63
van voornoemde notitie). In één opzicht is er overigens sprake van een
verschil omdat de toeslag waarvoor een huishouden met meer dan één
persoon in aanmerking komt, aan de partner wordt toegekend. Dit lijkt
van weinig betekenis voor de marginale druk omdat elke toeslag, aan één
van de huishoudens-leden toegekend, wordt verminderd met een
eventueel extra inkomen in dat huishouden. Voorts zijn met ingang van
1984 het minimumloon en de minimumuitkeringen met 3% verlaagd.
Nadien is het onderwerp niet meer uit de lopende discussie verdwenen.
In de brief van 27 januari 1984 is het voorstel om het wettelijk
minimumloon te verlagen opnieuw aan de SER voorgelegd. Als bezwaar
van deze variant wordt telkens genoemd de toeslagen die nodig zijn om
werknemers die door verlaging van het minimumloon onder het sociaal
minimum geraken, voor dit nadeel te compenseren. Om te voorkomen
dat dergelijke toeslagen permanent nodig zijn wijst de minister in zijn
brief van 23 januari 1987 dan ook op de zgn. «inhaalvariant» waarbij
door indexatie van het WML en het niet indexeren van het sociaal
minimum de afstand zou worden gedicht. Ook in de Notities «Inkomens–
beleid 1988» en «1989» wordt in afzonderlijke hoofdstukken aandacht
besteed aan de minimumloonproblematiek. Tenslotte is in de zgn.
Paasbrief van het kabinet van 15 maart 1988 ook een voorstel gedaan
om het minimumloon te verlagen voor alle personen tot en met 26 jaar.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot o.m. de introductie van de Wet loonkos–
tenreductie op minimumloonniveau (WLOM).
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