
 



 
 
 
  



 

 

 

 

‘Lastenverschuiving tast evenals demokratisering de bestaande financieel-ekonomische 

machtsverhoudingen in hun grondslag aan. Er mag dan ook op hard verzet vanuit  

financiële instellingen en groot-industrie gerekend worden. Die hebben geen  

enkel belang bij onze voorstellen tot lastenverschuiving.’ 

 

Leo Jansen, voorzitter PPR-stichting 
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Overname van teksten uit de serie 'PPR-schriften' is 
toegestaan mits de bron duidelijk vermeld wordt. De 
redaktie stelt het bijzonder op prijs als publikaties, 
waarin sprake is van citering uit deze serie, worden 
opgestuurd. 
 
De serie ‘PPR-schriften’ wordt uitgegeven door de 
PPR-Studiestichting. Het doel is een PPR-visie te 
geven op vraagstukken van aktuele politiek. 
 
Het partijbestuur onderschrijft de visie van een 
lastenverschuiving van arbeid naar energie en kapitaal. 
In de uitwerking zal wel centraal moeten blijven staan 
dat de lagere inkomens hiervan niet de dupe mogen 
worden. Anders dan de schrijvers van dit PPR-schrift 
ziet het partijbestuur wel degelijk mogelijkheden in 
een woonlastensubsidie en de invoering van 
progressieve energie-tarieven. Ook de gevolgen van 
een verschuiving van direkte naar indirekte belastingen 
verdienen o.i. een uitvoerige diskussie. In de huidige 
situatie met grote inkomens-verschillen zijn daaraan 
immers grote risico's verbonden. De inhoud van dit 
schrift biedt een goede mogelijkheid om zo'n diskussie 
op gang te brengen, ook al kan het partijbestuur niet 
elke uitwerking van de basis-gedachte onderschrijven. 

Verantwoording 
Dit schrift is het resultaat van het werk en de 
diskussies in de PPR-scenario-werkgroep. In het 
bijzonder Erik Bolhuis, Willem Boomkens, Kees 
Clement, Dinand Maas, Rob Maas, Jaap Röell, Marten 
Vente en Rob Wark willen wij bedanken voor hun 
bijdrage. 
Leo Jansen, Wouter van Doorn, de PPR-energie-
groep en de redaktie van de PPR-schriften bedanken 
we voor hun kommentaar en de talloze suggesties voor 
verbeteringen. 

Erik Jansen en Piet Iedema 
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Voorwoord 
In de politiek kun je niet tevreden zijn met het 
aangeven van wat wenselijk is. Daarna komt een 
minder spektakulaire, maar daarom niet minder 
noodzakelijke taak voor een politieke groepering: 
aangeven hoe het wenselijke georganiseerd kan 
worden. 
Aan het eind van de jaren zestig gonsde het van de 
nieuwe ideeën. Zinvolle arbeid, produktie ingepast in 
de eisen die natuur en milieu stellen, een over-
zichtelijke en demokratische samenleving zonder 
vervreemding, eindelijk een rechtvaardige toedeling 
aan de Derde Wereld. Nadere analyse laat zien dat elk 
van deze doelstellingen en wenselijkheden op 
gespannen voet staat met de gangbare ekonomisch-
technologische ontwikkeling, gebaseerd op groei en 
vooruitgang. 
Groei en vooruitgang hebben ook in termen van 
welzijn aan een deel van de wereldbevolking veel 
profijt geleverd. De prijs daarvoor wordt echter steeds 
hoger. Zo hoog dat het profijt in zijn tegendeel 
omslaat. 
Groei en vooruitgang brengen in één samenhang met 
zich mee: grensoverschrijdende grootschaligheid, 
onoverzichtelijke komplexiteit, verdoorgevoerde 
specialisatie van de arbeid, afsplitsing en 'ontstaan' van 
vuil en onaangenaam werk, uitbuiting van machteloze 
(derde) wereldburgers en rampzalige inbreuken op 
natuur en milieu, opeenhoping van kapitaal en 
samenballing van financieel-ekonomische macht. 
Willen we iets van de PPR-doelstellingen waar-maken 
dan zal de ekonomische ontwikkeling moeten worden 
omgebogen. Waarheen? Dat weten PPR-mensen wel. 
Maar hoe? Bij het veranderen van de maatschappij 
denken progressieve mensen al gauw aan nieuwe 
regels en voorschriften. Deze zijn ongetwijfeld nodig. 
Maar zij zijn niet het enige en zeker niet het einde. 
Regels en voorschriften zijn niet genoeg. Er moet een 
klimaat zijn waarin naleving van regels en 
voorschriften wordt uitgelokt. En niet zoals nu nogal 
eens het geval is juist de overtreding. Zo'n klimaat 
wordt allereerst bepaald door de mentaliteit bij grote 
delen van de bevolking. Verandering moet gedragen 

worden. Mentaliteit is noodzakelijk maar niet 
voldoende. In de struktuur van de maatschappij zal een 
mentaliteit van verandering tot uitdrukking moeten 
kunnen komen. Ook in de financieel-ekonomische 
struktuur. 
Konkreet betekent dit dat financiële prikkels die 
mensen en organisaties krijgen in lijn moeten liggen 
met wat maatschappelijk en politiek wenselijk wordt 
geacht. En niet zoals nu het tegendeel. Enerzijds 
zeggen Kamers en regeringen het Waddengebied te 
willen beschermen, maar tegelijkertijd ontvangt een 
industrie die zich daar wil vestigen en desnoods binnen 
de perken vervuilt, een forse investerings-premie. 
Enerzijds is de werkloosheid een groot probleem, maar 
anderzijds worden arbeids-uitstotende innovaties met 
premies beloond. Zo zijn er talloze voorbeelden. In 
zo'n klimaat ontaarden regelgeving, voorschriften en 
de kontrole daarop in een loodzware burokratie, terwijl 
desondanks de werkzaamheid van de voorschriften 
niet gegaran-deerd kan worden. 
Hoe zal een ondernemer immers in zulke gevallen 
beslissen? Kan hij veel anders dan automatiseren als 
zijn kosten lager worden? Hoe moet hij rekening 
houden met de maatschappelijke kosten die alle 
ondernemers samen veroorzaken? Waar zal de 
konsument met een niet al te hoog inkomen zijn waren 
kopen? In de arbeidsintensieve winkel om de hoek, of 
bij een geautomatiseerd massabedrijf met de goedkope 
aanbiedingen? Hoe kan die konsument er rekening 
mee houden dat over een paar jaar de konkurrerende 
kleinwinkelier verdwenen zal zijn? 
Gewenste aktiviteiten en produkten worden 
onbetaalbaar wanneer ze arbeidsintensief zijn. In de 
ekonomie worden daar ‘oplossingen’ voor gevonden. 
Producenten en konsumenten ontdekken de ‘zwarte 
ekonomie’. De overheid zoekt het in ‘klussen met 
behoud van uitkering, in natuur- en kultuurbeheer en 
in de zorgsektor. Partikulieren in de bouw en de handel 
bijvoorbeeld. 

De zwarte ekonomie heeft een gigantische omvang 
gekregen en groeit nog steeds. Voorzichtige schat-
tingen wijzen op een half miljoen en misschien wel 
meer arbeidsplaatsen in de zwarte sektor. Voor een 
deel van de ekonomische problemen biedt de zwarte 
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ekonomie een oplossing. Een oplossing echter 
waartegen ten minste twee grote bezwaren bestaan. 

• Het is een ekonomie waarin bij uitstek het recht van 
de sterkste geldt. 
• Het massaal overtreden van sociale en ekonomische 
wetten leidt ook overigens tot normloosheid en eigen 
recht. 

Ook nu geeft de overheid zeer indringende financiële 
prikkels. Niet alleen met investeringspremies, maar 
vooral met de huidge verdeling van lasten over 
produktiefaktoren. Die werken nu sterk bevorderend 
voor kapitaals- en energie-intensieve produkties op 
grote schaal. Met alle gevolgen vandien. De struktuur 
van belasting- en sociaal premiestelsel is een 
weerspiegeling van financieel-ekonomische machts-
verhoudingen. Lastenverschuiving tast evenals de-

mokratisering de bestaande financieel-ekonomische 
machtsverhoudingen in hun grondslag aan. Er mag dan 
ook op hard verzet vanuit financiële instellingen en de 
groot-industrie gerekend worden. Die hebben geen 
enkel belang bij onze voorstellen tot lasten-
verschuiving. 

In een andere organisatie van de ekonomie is lastenver-
schuiving een draaipunt waarbinnen de financiële kant 
van het basisinkomen (een ander element in het 
zogenaamde PPR-scenario) versterkend werkt. 

Dit schrift is daarom van het grootste belang voor wie 
zich met het organiseren van een andere ekonomie wil 
bezig houden.  

Leo Jansen 
voorzitter PPR-Studiestichting 
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Inleiding 
In dit schrift wordt de lastenverdeling over de 
produktie-faktoren arbeid, kapitaal, energie en grond 
aan de orde gesteld. 
Wat we aantonen is dat met een andere verdeling van 
de kollektieve lasten een beter gebruik van die 
produktiefaktoren wordt bevorderd. Van een andere 
lastenverdeling gaat een remmend effekt uit op de 
uitstoot van arbeid en het zal een stimulans betekenen 
voor een spaarzamer gebruik van energie, 
grondstoffen, kapitaal en ruimte (grond). 
Een lastenverschuiving van arbeid naar het gebruik 
van energie, kapitaal en grond bevordert energie-
besparing, vergroot de inzet van duurzame 
energiebronnen en dringt milieuverontreiniging terug. 
Een lastenverschuiving stelt nieuwe randvoorwaarden 
aan produktie en konsumptie en zet aan tot 
veranderingen die samen met een eerlijker verdeling 
van ekonomische en politieke macht (demokrati-
sering), een rechtvaardiger inkomensverdeling (basis-
inkomen) en een rigoreuze verdeling van het werk 
(arbeidstijdverkorting) kunnen leiden tot een mens- en 
milieuvriendelijker samenleving. 

Lastenverschuiving vormde een wezenlijk onderdeel 
van het PPR-scenario zoals gepresenteerd met de 
verkiezingen van mei 1981.

1
 Het PPR-scenario 

omvatte een drietal aspekten: lastenverschuiving, her-
verdeling van werk en basisinkomen. 
Het basisinkomen en de arbeidstijdverkorting staan 
inmiddels binnen en buiten de partij volop in de 
belangstelling. 
Lastenverschuiving is daarentegen een beetje op de 
achtergrond geraakt. Ten onrechte. Het is één van de 
weinige ekonomische maatregelen die ons ter 
beschikking staan om een milieubeleid zoals door de 
PPR wordt voorgestaan te bevorderen. 
Lastenverschuiving maakt ook deel uit van het CE-
scenario van het Centrum voor Energiebesparing.

2
  In 

dit beleidsscenario, uitgewerkt in het kader van de 
Brede Maatschappelijke Diskussie over het energie-
beleid, zijn een aantal maatregelen opgenomen die 

overeenkomen met een lastenverschuiving zoals 
voorgesteld in het PPR-scenario. Het Landelijk Milieu-
Overleg

3
 van de samenwerkende milieu-organisaties 

heeft onlangs in een nota een ekonomisch beleid voor-
gesteld gebaseerd op het CE-scenario en aangevuld 
met extra investeringen voor energiebesparing en 
milieubehoud om op korte termijn de ekonomie nieu-
we impulsen te geven in de richting van een meer 
mens- en milieuvriendelijke produktiestruktuur. De 
PPR moet dat plan steunen. Ook daarom wordt het tijd 
dat de partij zich beraadt over de politieke en 
ekonomische gevolgen van een lastenverschuiving. Dit 
schrift probeert daaraan een bijdrage te leveren. 

Na een korte introduktie wordt ingegaan op de huidige 
ekonomische en maatschappelijke diskussie over de 
lastenverdeling en het ekonomische beleid. In het 
centrale deel van dit schrift staan de door ons 
voorgestelde maatregelen en hun gevolgen voor 
bedrijven en huishoudens. Speciaal zullen we daarbij 
ingaan op de effekten voor de koopkracht en de wijze 
van kompensatie. In de bijlage wordt aan de hand van 
een rekenvoorbeeld een overzicht gegeven van de 
financiële gevolgen voor overheid, bedrijven en 
huishoudens. 
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Arbeid, Kapitaal en Milieu 
In de gebruikelijke ekonomische terminologie heet het 
dat het totaal van onze nationale produktie van 
goederen en diensten wordt gerealiseerd met behulp 
van produktiefaktoren: arbeid (mensen die werken), 
energie, grond en kapitaal (geld, machines, 
gebouwen). Bij het al of niet aanwenden van meer of 
minder van deze produktiefaktoren spelen kosten-
overwegingen een belangrijke rol. De kostprijs wordt 
mede bepaald door de lasten die op de produktie-
faktoren gelegd worden. 

Lastenverdeling 
In onze marktekonomie wordt de produktie begeleid 
door de overheid die allerlei taken op zich neemt 
(wegen en andere gemeenschapsvoorzieningen). Dit 
kost geld, dat bijeengebracht wordt door heffing van 
premies en belastingen (de ‘kollektieve lasten’). Niet 
alleen begeleidt de overheid, zij beïnvloedt ook de 
produktie door de lastendruk op een bepaalde manier 
te verdelen over de produktiefaktoren. De overheid 
kan kiezen de kollektieve lasten te financieren uit 
belastingen en sociale premies op de lonen (op arbeid), 
of uit belastingen op de winsten van bedrijven, of uit 
belastingen op energie, of rechtstreeks uit heffingen op 
de inzet van machines en gebouwen (op kapitaal). 
 
In de praktijk, echter, is de toename van de kollektieve 
lastendruk de laatste jaren met name ten laste gekomen 
van de faktor arbeid. De arbeid is daardoor duurder ge-
worden, zodat bedrijven steeds meer investeren in 
arbeidsbesparende produktie. Gevolg: de werkgelegen-
heid neemt af en de toenemende werkloosheid ver-
hoogt andermaal de kollektieve lasten die door een 
steeds afnemend aantal werkenden moeten worden 
opgebracht. 
Grondstoffen, energie en kapitaal zijn relatief weinig 
belast. Mede daardoor wordt het westers konsumptie-
patroon in het algemeen gekenmerkt door een hoog 
energieverbruik, een grote verspilling van grondstoffen 
en een vervuiling van het milieu. De huidige belasting- 
en premieheffing heeft zo sterke negatieve gevolgen. 

Het is daarom voor de hand liggend om de lasten-
verdeling over de produktiefaktoren (arbeid, kapitaal, 
energie, grondstoffen en grond) opnieuw te bezien. 

Lastenverschuiving 
Wij stellen voor de lasten te verschuiven van arbeid 
naar de andere produktiefaktoren. Dit kan door de 
prijzen van de produktiefaktoren zodanig te 
veranderen dat het voordeliger wordt om bijv. met 
meer arbeid en minder energie te produceren. Deze 
maatregel beïnvloedt de produktie en de inzet van de 
diverse produktiefaktoren. Ook in de belasting op 
eindprodukten (BTW en accijnzen) kan verandering 
worden gebracht. Ook hier kunnen we arbeidsinten-
sieve produkten minder belasten en energie-intensieve 
produkten meer. Deze verschuiving beïnvloedt de 
samenstelling van het produktie- en konsumptiepakket 
(het gebruik van goederen en diensten). 
Een extra belasting op energie is natuurlijk niet nieuw. 
De huidige aardgasprijs bijvoorbeeld staat in geen 
verhouding tot de (zeer geringe) produktiekosten. Dit 
kan beschouwd worden als een belasting. Een 
energiebelasting die de afgelopen tien jaar vrijwel 
geheel aangewend is voor de financiering van de 
kollektieve uitgaven. In die tien jaar zijn met name de 
uitgaven voor de sociale zekerheid sterk gestegen. De 
aardgasopbrengsten lopen nu terug en tegelijkertijd is 
het regeringsbeleid er op gericht de bijdragen van de 
overheid aan de sociale fondsen te verminderen. Dit 
kan worden vermeden door de aardgasprijs te verho-
gen. Dit stuit echter op verzet, niet alleen van 
bedrijven maar ook van vakbonden en de linkse 
politieke partijen. Het gevolg is echter dat de 
werknemerspremies worden verhoogd en de 
uitkeringen worden gekort wat zeker niet ten goede 
komt aan de koopkracht van de lagere inkomens. 
We zullen nu eerst ingaan op de huidige ekonomische 
en maatschappelijke diskussie alvorens we een aantal 
konkrete maatregelen voor een lastenverschuiving 
zullen bespreken. 
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Traditionele oplossingen 
Eén van de grootste problemen waar onze samenleving 
op sociaal en ekonomisch gebied mee gekonfronteerd 
wordt is de enorme werkloosheid en de daarmee 
gepaard gaande stijgende uitgaven voor de sociale 
zekerheid. Afhankelijk van wat men als de oorzaak 
ziet worden verschillende remedies voorgesteld. 

 Loonmatiging en verlaging overheidsuitgaven 
Van werkgeverskant wordt voornamelijk gewezen op 
de hoge loonkosten. Hoge loonkosten beperken de 
ruimte voor investeringen en maken exportprodukten 
duurder. Het streven de loonkosten te verlagen is ook 
uitgangspunt geweest van het regeringsbeleid in de 
afgelopen jaren. Het afremmen van aktiviteiten 
gefinancierd uit de algemene middelen, het beperken 
van de overdrachtsuitgaven en het minder lenen van de 
overheid op de kapitaalmarkt zouden ruimte moeten 
geven voor nieuwe investeringen en ekonomisch 
herstel. 
Het bezuinigings- en loonmatigingsbeleid van de afge-
lopen jaren heeft niet geleid ten een opleving van de 
ekonomie. De bestedingen zakken verder in en de 
gemiddelde koopkracht daalt. Zozeer dat er steeds 
meer stemmen opgaan voor het stimuleren van de 
bedrijvigheid via een vergroting van de koopkracht. 
 

 Stimuleringsbeleid 
Voorstanders van een stimuleringsbeleid

4
 wijzen erop 

dat bedrijven tijdens een recessie niet zullen investeren 
ook al zijn de financiële middelen aanwezig. De 
winstverwachting is te gering en daardoor wordt er te 
weinig geïnvesteerd. De nadruk ligt in het 
regeringsbeleid tot dusverre teveel op een verschuiving 
van looninkomsten naar winsten ten behoeve van 
investeringen. Dit heeft weliswaar geleid tot lagere 
lonen maar niet tot hogere investeringen. 
Daarom wordt er, vooral ter linker zijde

5
, een stimule-

ringsbeleid voorgestaan, waarbij de nadruk niet alleen 
gelegd wordt op stimulering van de vraag, maar ook 
op het beïnvloeden van de richting van de ekono-
mische groei door een gericht en selektief inves-
teringsbeleid. Door selektieve groei, milieu-
bescherming en ontwikkelingsaktiviteiten ten behoeve 
van de Derde Wereld wil zo'n beleid de bij-effekten 
van een ongerichte ekonomische groei (aantasting 
milieu en vergroting van de kloof tussen rijke en arme 
landen) vermijden. 
Stimulering van de ekonomie is echter niet voldoende 
om de situatie van volledige werkgelegenheid te her-
stellen. Daarvoor is een rigoreuze arbeidstijdverkor-
ting nodig. De sterk gestegen werkloosheid is immers 
niet alleen het gevolg van een inzinking van de 
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konjunktuur of een te sterke koopkrachtsdaling. 
De konsumptieve bestedingen zijn de laatste jaren 
weliswaar gedaald en ook neemt de bedrijvigheid in 
sommige sektoren duidelijk af (bouw, scheepsbouw, 
textiel etc.). Maar, toch is de partikuliere konsumptie 
nog altijd hoger dan tien jaar geleden en ook de 
investeringen staan nog op een hoog peil. 

 Arbeidsproduktiviteit 
De explosieve stijging van de werkloosheid moet dan 
ook voor een aanzienlijk deel worden toegeschreven 
aan de toename van de omvang van de beroeps-
bevolking en aan de voortgaande stijging van de 
arbeidsproduktiviteit. 
De stijging van de arbeidsproduktiviteit wordt moge-
lijk gemaakt door technische vernieuwingen, maar 
deze worden op hun beurt sterk gestimuleerd door de 
kostenverhouding van de produktiefaktoren. We zei-
den het al eerder: arbeid is te duur en energie, 
grondstoffen en kapitaal worden stelselmatig te weinig 
belast. 
Uitstoot van arbeid leidt vanwege ons stelsel van 
sociale zekerheid tot een verhoging van de sociale 
premies. Met andere woorden, of mensen nu betaald 
werk verrichten of niet, ze zijn verzekerd van een 
inkomen. Beschikbare arbeidskracht kost altijd een 
minimale hoeveelheid geld (ter hoogte van uitkering), 
of er nu gebruik van wordt gemaakt of niet. Daarom 
zouden loonkostensubsidies arbeid in de produktieve 
sfeer kunnen houden. 
 
Nu is er natuurlijk een duidelijk spanningsveld tussen 
het voordeel van arbeidsbesparende investeringen voor 
een bedrijf en de nadelen voor het overig deel van de 
samenleving. Een bedrijf behaalt op korte termijn een 
extra financieel voordeel uit een arbeidsbesparende 
investering doordat het niet direkt voor het onderhoud 
van de nieuwe werklozen verantwoordelijk is en alleen 
op termijn nadeel ondervindt van de vraaguitval en de 
verhoogde werkloosheidspremies die van de vergrote 
werkloosheid het gevolg zijn. 
Door de huidige lastenverdeling wordt het bedrijf, niet 
zichtbaar en slechts indirekt, met de maatschappelijke 
kosten van de arbeidsuitstoot gekonfronteerd. Dit pleit 
voor een wijziging in de lastenverdeling.

6 
 

 Energie- en grondstoffenverbruik 
Ook van een andere zijde wordt gewezen op de 
ongunstige lastenverdeling over arbeid enerzijds en 
energie en grondstoffen anderzijds. Vanuit de milieu-
beweging wordt al jaren naar voren gebracht dat ons 
hoge energieverbruik grote maatschappelijke kosten 
met zich meebrengt. De kosten van de milieu-
vervuiling, de afvalverwijdering en de hinder van 
verkeers- en geluidsoverlast worden aan diegenen, die 
deze kosten veroorzaken maar zeer gedeeltelijk in re-
kening gebracht. 
Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de kosten van de 
gezondheidszorg ten gevolge van verkeersongevallen 
of slechte werkomstandigheden. Ook deze kosten 
worden via belasting en premieheffing voor een groot 
deel verhaald op de faktor arbeid en minder op 
bijvoorbeeld weggebruikers of op de inzet van 
gevaarlijke machines. 
De relatief lage energiekosten vormen ook geen stimu-
lans voor het doen van investeringen die nodig zijn om 
het energieverbruik te verminderen. Het energie-
verbruik blijft daardoor hoog. Dit geeft de elektrici-
teitsmaatschappijen gelegenheid veel geld te inves-
teren in centrale opwekking (kernenergie!) en deze 
maatschappelijke kosten via de tarieven op termijn 
door te berekenen. 
Het eerder genoemde CE-scenario biedt een alternatief 
voor het huidige beleid en toont aan dat met energie-
besparing en een gedecentraliseerde energie-opwek-
king een energievoorziening mogelijk is met minder 
risiko en geringere maatschappelijke kosten. 
Een andere lastenverdeling vormt eveneens een onder-
deel van dit beleid, o.a. in de vorm van een selektieve 
BTW: een hoger tarief op energie-intensieve en 
milieu-vervuilende produkten en een afschaffing van 
de BTW op aan konsumenten in rekening gebrachte 
dien-sten. 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat de huidige lasten-
verdeling de werkloosheid en het hoge energie- en 
grondstoffengebruik in sterke mate in de hand werkt. 
In het volgende hoofdstuk willen we daarom een 
lastenverschuiving uitwerken gericht op het goedkoper 
maken van arbeid en het duurder maken van energie en 
grondstoffen.  
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Een andere oplossing:  
lastenverschuiving 
 
Voor een lastenverschuiving gericht op een verandering 
in het gebruik van de diverse produktiefaktoren kan 
gekozen worden uit een groot aantal maatregelen. We 
bespreken hier de belangrijkste: 
 een verlaging van het werkgeversaandeel in de 
sociale verzekeringen; 
 een heffing op winst, investeringen of geïnvesteerd 
vermogen, afschaffing investeringspremies; 
 een heffing op grondgebruik; 
 een heffing op energie en grondstoffen. 

Ter bevordering van een verschuiving in het konsump-
tiepakket komen in aanmerking: 
 een ‘selektieve BTW’: een verlaging van de BTW 
op diensten en dienstverlenende bedrijvigheid en een 
BTW-verhoging op produkten; 
 een heffing op energie-intensieve en milieu-vervui-
lende produkten. 

Ten slotte kan gedacht worden aan: 
 een verlaging van de loon- en inkomstenbelasting; 
 een verlaging van de werknemerspremies; 
 een bijdrage in de vorm van een partieel 
basisinkomen.  

Deze laatste maatregelen dienen ter verlaging van de 
arbeidskosten van kleine zelfstandigen en ter 
kompensatie van kostprijs-verhogingen voor de 
huishoudens. Vooropgesteld moet worden dat 
lastenverschuiving iets anders is dan lastenverzwaring. 
Het resultaat van de maatregelen kan zowel voor alle 
bedrijven gezamenlijk als voor alle huishoudens 
gezamenlijk ‘budgettair-neutraal’ zijn. We gaan nu 
afzonderlijk op de maatregelen in: 

 Verlaging premiedruk en loon 
Een gehele of gedeeltelijke overheveling van de werk-
geverspremie voor de werknemers-verzekeringen 

(ZW, WAO, etc.), de volksverzekeringen (AOW, etc.) 
en de ziektekostenverzekeringen (Ziekenfonds, 
AWBZ) naar de overheid verlaagt de premiedruk op 
arbeid. Een volledige overheveling zal gezien het grote 
bedrag waar het om gaat (ca. 30 miljard in 1980) niet 
zo eenvoudig te realiseren zijn, want daar moeten voor 
de overheid weer andere inkomsten uit de bedrijven 
tegenover staan. 
Een begin kan daarom misschien beter gemaakt 
worden met alleen het verschuiven van het 
werkgeversaandeel in de premies van de volks-
verzekeringen en de ziektekostenverzekeringen naar de 
overheid. Deze premieheffing heeft relatief weinig met 
de arbeid of het produktieproces te maken en kan 
relatief gemakkelijk van de arbeid worden 
losgekoppeld. Verzekeringen die op de gehele 
bevolking van toepassing zijn, moeten ook uit de 
algemene middelen worden betaald. 
De sociale verzekeringen (ZW, WAO en WW) hebben 
meer relatie tot het werk: het is een inkomens-
verzekering voor als het werk door ziekte of 
werkloosheid wegvalt. 
Een variant op de premieverlaging is de gediffe-
rentieerde premieheffing. Per bedrijfstak wordt een 
aangepaste premiedruk gehanteerd. De binnenlandse 
marktsektor is in het algemeen arbeidsintensief. 
Verlaging van de premiedruk zal bijvoorbeeld daar 
moeten plaats vinden. Dat levert meer werk-
gelegenheid op. De arbeidskosten worden daar 
verlaagd waar het meeste werk behouden of gemaakt 
kan worden. Overigens werkt een bedrijf zelden alleen 
voor de export of alleen voor de binnenlandse markt. 
Bij een gedifferentieerde heffing kan dit extra proble-
men met zich meebrengen. 

 Kapitaalheffing 
Een kapitaalheffing kan velerlei vormen hebben. 
Welke variant de voorkeur heeft hangt sterk af van de 
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praktische uitvoerbaarheid. Ook de samenhang met 
andere beleidsmaatregelen kan aanleiding zijn tot een 
bepaalde keuze. 
Ten eerste kan de vennootschapsbelasting verhoogd of 
progressief gemaakt worden. Bedrijven die een grotere 
winst maken door de verlaging van de premieheffing 
(zie hierboven) leveren dit op deze wijze weer 
gedeeltelijk in. Terwijl anderzijds bedrijven die geen 
winst maken of door een energieheffing in de 
problemen komen niet op een andere wijze extra 
worden belast. 
Ten tweede kunnen investeringen worden belast. Te 
denken valt daarbij aan een selektieve heffing op 
investeringen die energie verslinden, natuur en milieu 
beginnen zouden een groot aantal subsidies op 
investeringen kunnen worden afgeschaft. 

Ten derde kunnen we denken aan een heffing op 
geïnvesteerd vermogen. Deze heffing zal in eerste 
instantie betrekking hebben op machines en andere 
produktiemiddellen en minder op investeringen in 
produktontwikkeling, opleiding en onderzoek. De 
heffing is vergelijkbaar met de onroerend-goed-
belasting. Deze vorm van heffing garandeert een 
redelijk konstante inkomensstroom. 
Overigens moet door verfijning van het instrumen-
tarium worden voorkomen dat ook nuttige 
investeringen (bijvoorbeeld in energiebesparing) 
worden afgeremd. 

 Heffing op grond 
Grond is een produktiefaktor waarvan de fysieke 
schaarste wel het meest direkt waarneembaar is. Dat 
uit zich in ons bestel in een toename van de waarde 
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van de grond. Tegenover deze waardetoename staat 
geen enkele produktieprestatie. Wie schaarse grond 
bezit kan slapend rijk worden. Een heffing op grond-
gebruik kan bijdragen aan een doelmatig grond-
gebruik. 

 Energieheffing 
Een eenvoudige manier om een energieheffing te 
realiseren is een verhoging van de aardgasprijs. De 
prijs van het aardgas is relatief laag ten opzichte van 
het buitenland en eveneens laag gezien de kwaliteit ten 
opzichte van andere energievormen. Een prijs-
verhoging stimuleert de energiebesparing en remt 
energie-intensieve produktie af. 
Een geleidelijke invoering en een gerichte 
financieringsregeling voor energie-intensieve bedrij-
ven waar een deel van de investeringen voor 
energiebesparing en omschakeling van het produktie-
proces mee betaald kan worden kan voorkomen dat 
deze bedrijven in de moeilijkheden komen en er 
kapitaalsvernietiging optreedt. 

 Selektieve BTW 
We stellen een verlaging voor van het BTW-tarief op 
dienstverlenende bedrijvigheid, en een verhoging van 
het BTW-tarief op produkten en goederen. We kennen 
nu twee BTW-tarieven: het 4%-tarief voor direkte 
levensbehoeften en enkele diensten en het 18%-tarief 
voor de overige produkten en diensten. Over kosten 
voor medische behandelingen wordt geen BTW 
geheven. 
Het voorstel is om de direkt aan de konsument in 
rekening gebrachte arbeid niet meer te belasten. Daar 
tegenover staat een verhoging van het hoge tarief. In 
verhouding met een aantal andere europese landen, 
zoals Frankrijk, Italië en Denemarken, is ons hoge 
BTW-tarief nog laag. Enige verhoging is dus nog 
mogelijk. Overigens is de speelruimte beperkt doordat 
Duitsland nu al een lager tarief kent. 

 Heffing op energie-intensieve en milieuvervui-
lende produkten 
Deze maatregel is uit het oogpunt van energie-
besparing en milieubehoud zeer aantrekkelijk. Het zal 
echter niet eenvoudig zijn een heffingsstelsel te 
ontwerpen dat op korrekte wijze de energie-inhoud en 

de milieu-schadelijkheid in rekening brengt. 
Eenvoudiger is een heffing op gas, elektriciteit en 
benzine. Een groot prijsverschil met het buitenland zou 
een praktisch probleem in de grensstreken kunnen 
vormen. 
 
De koopkracht 
Van belang is de invloed van de heffing en de selek-
tieve BTW op de koopkracht van de lagere inkomens. 
Bekend is dat lagere inkomens een relatief groter deel 
van hun inkomen uitgeven aan produkten terwijl de 
hogere inkomens relatief meer gebruik maken van 
diensten. De hogere inkomens profiteren dus meer van 
de prijsverlaging van diensten en de lagere inkomens 
ondervinden meer nadeel van de heffing op energie-
intensieve produkten. Kompensatie is dus nood-
zakelijk. Deze kan gevonden worden in de vorm 
waarin de heffing wordt gerealiseerd maar ook via een 
afzonderlijke maatregel. 

 Progressieve tarieven 
Bij de energieheffing kan gebruik worden gemaakt van 
een progressieve tariefstelling. Boven een bepaald 
normgebruik wordt het verbruik extra belast, 
daaronder daalt de prijs. Dit biedt de lagere inkomens 
inderdaad enige kompensatie. Ondanks het feit dat de 
energiekosten een aanmerkelijk deel van het inkomen 
in beslag nemen, ligt het verbruik in absolute zin lager 
dan bij hogere inkomensgroepen. 
 
Toch hebben we bezwaren tegen progressieve tarieven. 
Die richten zich in hoofdzaak tegen de praktische 
problemen die zullen optreden. Hoe verrekenen we de 
grootte van het huishouden en andere woon-
omstandigheden? Er is nogal een verschil tussen het 
stookgedrag van bejaarden die binnen zitten en jonge 
mensen die de hele dag werken. Ook het verschil 
tussen grote bedrijven die relatief minder energie 
verbruiken en kleine bedrijven die in absolute zin min-
der verbruiken is moeilijk hanteerbaar. 

 Woonlastensubsidie 
Omdat de energiekosten een aanmerkelijk deel van de 
woonlasten vertegenwoordigen ligt het voor de hand 
een kompensatie te bieden in de vorm van een 
woonlastensubsidie. 
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Deze bijdrage in de woonlasten zal afhankelijk moeten 
zijn van het inkomen en de samenstelling van het 
huishouden en van de overige woonomstandigheden. 
Dit duidt al enigszins de problemen aan die bij 
uitvoering verwacht mogen worden. De huur- en koop-
sektor hebben ieder hun eigen financiële problematiek 
en ook administratief lijkt de woonlastensubsidie een 
moeilijke zaak. 
Wel zou het wenselijk zijn dat de 'warmte-kwaliteit' 
van de huurwoningen beter verrekend wordt in de 
hoogte van de huur. Goed geïsoleerde huizen moeten 
een hogere huur krijgen dan slecht geïsoleerde. De 
verhuurder wordt dan direkter gekonfronteerd met de 
‘woonwaarde’ van zijn eigendommen. Ook een 
bijdrage in het isoleren van woningen voor hen die hun 
energiekosten niet kunnen opbrengen kan een vorm 
van kompensatie bieden. 

 Prijskompensatie 
De prijskompensatie is een mechanisme dat stijgingen 
van de prijsindex direkt vertaalt in halfjaarlijkse 
loonsverhogingen. Prijsverhogingen voor energie en 
grondstoffen worden op deze wijze gedeeltelijk 
afgewenteld op de loonkosten. Als zodanig is de 
prijskompensatie dus geen geschikt middel om 
energieprijsstijgingen te kompenseren. Tevens moet 
bedacht worden dat de prijskompensatie forser door-
werkt bij arbeidsintensieve bedrijven dan bij andere 
bedrijven. 

 Verlaging van de loon- en inkomstenbelasting 
Als vierde variant komt een verlaging van de 
loonbelasting in aanmerking. Dit kan bijvoorbeeld 
door het verhogen van de belastingvrije voet en/of het 
aanpassen van de inhoudingspercentages. Een nadeel 
is dat een aanmerkelijk deel van de lagere inkomens 
zoals studenten, part-timers, jeugdtoners en bejaarden 
weinig belasting betalen en daardoor misschien een te 
geringe kompensatie ontvangen. 

 Verlaging werknemerspremies 
Een vergelijkbare methode is het introduceren van een 
premievrije voet voor de premieheffing van de sociale 
verzekeringen. Ook hier geldt dat de kompensatie in 
sommige gevallen te gering kan blijken te zijn. 
Een ander nadeel kan mogelijk zijn dat door de 
premievrije voet twee inkomens per huishouden 
relatief minder premie gaan betalen dan huishoudens 
met één (hoger) inkomen. Hoe dit precies uitpakt is 
afhankelijk van de hoogte van de premievrije voet en 
de hoogte van de premiegrens. 

 Partieel basisinkomen 
Een laatste variant om koopkrachtverlies voor lagere 
inkomens te kompenseren is niet arbeidsgebonden, niet 
gebonden aan de koopkracht, woonomstandigheden of 
samenstelling van het huishouden en is ook niet 
gekoppeld aan het inkomen. Het is de kompensatie in 
de vorm van een partieel basisinkomen, dat aan 
iedereen boven een bepaalde leeftijdsgrens wordt 
uitgekeerd. In PPR-schrift nr. 7 wordt uitgebreid op de 
invoering van een (partieel) basisinkomen ingegaan. In 
dat schrift wordt ook direkt de relatie met 
arbeidstijdverkorting gelegd. Het partieel basis-
inkomen moet zodanig zijn dat de koopkrachtdaling 
voor de lagere inkomens volledig wordt vergoed. 
Dit geldt natuurlijk ook als we kiezen voor de premie- 
en belastingverlaging. De hoogte van de selektieve 
BTW en van de energieheffing op produkten moet 
voldoende zijn om er de kompensatie mee te kunnen 
financieren. 
We volstaan hier met het noemen van de mogelijke 
maatregelen en enkele voor- en nadelen. In de bijlagen 
wordt, uitgaande van enkele van deze maatregelen, een 
overzicht gegeven van de financiële gevolgen voor 
overheid, bedrijven en huishoudens. In het volgend 
hoofdstuk zullen we de kwalitatieve gevolgen van een 
lastenverschuiving behandelen. 
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Gevolgen van een lastenverschuiving 
 
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van een 
lastenverschuiving? 
Door de verlaging van de lasten op arbeid en op 
arbeidsintensieve produkten worden de produkten van 
de kleinschalige bedrijven in de landbouw, de 
woningbouw en de dienstverlening goedkoper. Dat 
pakt voor hen gunstig uit. De investeringen in 
gebouwen, machines en materiaal zullen bij deze 
bedrijven over het algemeen laag zijn en zo ook het 
energieverbruik. Het aantal werkuren is daarentegen 
vaak hoog. Als we arbeid goedkoper maken en grond-
stoffen en energie duurder, steunen we dit soort 
arbeidsintensieve bedrijvigheid en scheppen we 
nieuwe randvoorwaarden waardoor meer bedrijven 
hun bedrijfsvoering in kleinschaliger richting zullen 
bijstellen. 
Door een lastenverschuiving kunnen diensten 
goedkoper worden. Dit kan een vervanging van 
produkten door diensten uitlokken. Dit komt ten goede 
aan de kleinere winkelbedrijven, aan het openbaar 
vervoer, aan het repareren van duurzame goederen, aan 
hergebruik van materiaal, aan landschapsbeheer, aan 
monumentenzorg en aan renovatie van woningen en 
steden. Kortom, dit komt ten goede aan allerlei zaken 
die we graag willen bevorderen. Er komen op deze 
manier nieuwe arbeidsplaatsen bij. Verder maakt de 
duurdere energie investeringen in energiebesparing 
sneller rendabel en worden investeringen in energie-
intensieve produktieprocessen ontmoedigd. 
Eenzelfde verhaal gaat op voor alternatieve 
energiebronnen. Het gebruik van passieve zonne-
energie kan het energieverbruik voor woning-
verwarming gemakkelijk halveren. Het vraagt echter 
gigantische investeringen om onze huidige woning-
voorraad te verbeteren of te vervangen. 
Energiebesparing en toepassing van alternatieve 
energiebronnen verminderen de vraag naar energie van 
het centrale net. Toepassing van warmtekracht en 
windenergie versterkt de regionale distributie en 
ontneemt de ekonomische basis aan de gecentrali-
seerde machtsstrukturen die zo gunstig zijn voor de 

introduktie van kernenergie en het grootschalig 
gebruik van kolen. 
Ook hier zien we een verschuiving naar een meer 
gedecentraliseerde en kleinschaliger samenleving door 
een herverdeling van de lasten. Een scheefgegroeide 
ontwikkeling door een eenzijdige lastenafwenteling op 
arbeid kan weer worden bijgesteld. 
Als de ekonomische voorwaarden niet afgestemd zijn 
op een ander produktie- en konsumptiepatroon dan 
kunnen voorlichtingskampanjes en voorschriften het 
energieverbruik niet doen afnemen en leiden 
kleinschalige bedrijven een marginaal bestaan. Als de 
ekonomische voorwaarden worden bijgesteld, kunnen 
van de werking van het prijsmechanisme impulsen in 
een andere richting uitgaan. Gedragsveranderingen en 
een ander gebruik van produktie-middelen worden 
daardoor gestimuleerd. 

Moderne techniek 
Dat alles betekent voor de bedrijven geen stap terug in 
de tijd. Milieuvriendelijkheid en kleinschaligheid 
hoeven niet alleen geassocieerd te worden met oude 
ambachten. Ook de moderne techniek biedt vele 
mogelijkheden voor een andere bedrijfsvoering. 
Technische vernieuwing kan, behalve tot 
arbeidsbesparing, ook leiden tot besparingen op 
investeringen en energieverbruik. Dat hangt voor een 
belangrijk deel af van kostenfaktoren. 
Als arbeid goedkoper wordt, is verhoging van de 
arbeidsproduktiviteit van minder belang. Niet langer 
hoeft er alleen geïnvesteerd te worden in 
arbeidsbesparende technieken. Besparingen zullen 
eerder worden gericht op andere kostenposten als 
energie, grondstoffen en grondgebruik. Dat betekent 
onderzoek naar en ontwikkeling van produk-
tieprocessen die minder warmte en elektriciteit vragen. 
Produktontwikkeling die gericht is op het ontwerpen 
van produkten met een gering energieverbruik en die 
in de produktie gebruik maken van milieu-vriendelijke 
technieken en materialen. 
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Regulering en subsidies 
De voorgestelde lastenverschuiving heeft een aantal 
voordelen ten opzichte van wettelijke maatregelen, 
voorschriften en subsidieregelingen. 
Ten eerste kosten overheidsmaatregelen veel geld. 
Hogere overheidsuitgaven betekenen een lasten-
verhoging en die drukt onder de huidige omstandig-
heden juist weer op de arbeid. 
Ten tweede is niet alles via overheidsmaatregelen te 
realiseren. De overheid heeft geen onbeperkte macht 
en invloed om ontwikkelingen af te dwingen via 
wetten en voorschriften. Vooral op ekonomisch en 
technisch gebied is een omvangrijk apparaat nodig dat 
feitelijk altijd achter de ontwikkelingen aanloopt. Het 
is onmogelijk om de technische ontwikkeling te sturen 
en voorschriften op te stellen voor alle beslissingen in 
een produktontwikkelingsproces. 
Ook subsidies hebben zo hun nadelen. Een subsidie 
voor energiebesparing heeft twee effekten: het verlaagt 
het investeringsbedrag waardoor een deel van de 
drempel wordt weggenomen en het verhoogt het 
rendement van de rest van de investering. Het resultaat 
is een verlaging van de energiekosten. Via de 
belastingen wordt de subsidie verhaald op de 
arbeidskosten en precies het omgekeerde is bereikt van 
wat we willen: arbeid is duurder geworden en de 
energiekosten zijn afgenomen. Tot dat dit evenwicht 
zich weer hersteld heeft, wordt de energiebesparing 
stop gezet en de arbeidsuitstoot bevorderd. 
Subsidie heeft dan ook alleen zin in kombinatie met 
een lastenverschuiving. 
Gezien de nadelen van een te stringente regelgeving en 
een woud van subsidies geven wij de voorkeur aan 
overheidsmaatregelen die een ekonomisch kader 
scheppen waarbinnen ieder naar eigen verant-
woordelijkheid kan handelen. 

Gevolgen voor bedrijven 
Het kan zijn dat de loonkostenverlaging niet leidt tot 
een exportvergroting van arbeids- en kennisintensieve 
produkten terwijl de lastenverschuiving wel leidt tot 
een exportvermindering van energie-intensieve pro-
dukten, die nu een groot deel van ons exportpakket 
uitmaken. Dit kan een verminderde bedrijvigheid 
betekenen in de exportsektor. 

Die kan echter voor een deel gekompenseerd worden 
door een toename van bedrijvigheid gericht op de 
binnenlandse markt. Daardoor wordt een deel van de 
importen overbodig. Te denken valt aan een geringere 
auto-import doordat er meer gebruik wordt gemaakt 
van het openbaar vervoer. Ook kan door meer reparatie 
de levensduur van de auto worden verlengd. 
De energie- en kapitaalsintensieve bedrijven zullen het 
moeilijker krijgen vergeleken met de gunstige situatie 
waarin ze nu verkeren. Zij zullen gedwongen worden 
te investeren in energie- en kapitaalsbesparingen. 
Hierdoor zal de import van energie en 
kapitaalsgoederen afnemen. Daarbij komt nog dat 
lastenverschuiving zal leiden tot onderzoek en 
ontwikkeling binnen die sektoren die nu in het 
Nederlandse uitvoerpakket nog ondervertegen-
woordigd zijn. 
Over het geheel genomen kan daarom niet op 
voorhand worden voorspeld hoe de handels-
betrekkingen met het buitenland worden beïnvloed, al 
lijkt, vooral op korte termijn, een daling van zowel in- 
als uitvoer waarschijnlijk. Onze ekonomie zal daardoor 
minder gevoelig worden voor schommelingen in de 
omvang van de internationale handel. 

Gevolgen voor huishoudens 
De lastenverschuiving kan voor individuen grote 
gevolgen hebben. Dit is sterk afhankelijk van het 
leefpatroon. Iemand die in een landhuis woont en op 
zaterdag met de auto naar de stad gaat om 
boodschappen te doen om vervolgens zijn diepvries-
kist vol te laden, mag een koop-krachtdaling 
verwachten. 
De bejaarde in een kleine woning in de stad die 
aangewezen is op de buurtwinkels en op het openbaar 
vervoer zal zich veel prettiger voelen. Het is dus mede 
een individuele zaak, sterk afhankelijk van het 
konsumptiepatroon. Bovendien leiden de extra 
investeringen die van de gewijzigde kosten-
verhoudingen het gevolg (moeten) zijn tot een 
beperking van het vrij besteedbaar inkomen van de 
individuele konsument. Het al of niet kunnen 
aksepteren van deze beperking hangt samen met de 
vraag of we bereid zijn een deel van onze (hogere) 
inkomens te besteden aan werkgelegenheid, een 
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schoner milieu, een betere dienstverlening en leefbare 
binnensteden.  
 

Diskussie 
De voor- en nadelen van een lastenverschuiving zijn 
uitgebreid behandeld. De voorgestelde maatregelen 
zijn relatief eenvoudig te realiseren en passen binnen 
het huidige belastingstelsel. 
Het zal duidelijk zijn dat niet alle bedrijven even 
enthousiast zullen zijn voor een lastenverschuiving 
en met name voor energieheffing. 
Het is daarom van belang het arbeidsintensieve deel 
van de industrie ervan te overtuigen dat de huidige 
belastingheffing sterk in hun nadeel is en leidt tot 
onnodige werkloosheid. Ook vanuit de vakbeweging 
verwachten we daarom steun. Eindelijk worden er 
nieuwe kansen geschapen om de werkloosheid terug 
te dringen. Ook zal een lastenverschuiving organi-
saties op het gebied van milieubescherming, kring-
loopekonomie en alternatieve energie aanspreken. 

Direkte versus indirekte belastingen 
Een punt van diskussie kan zijn het groter aksent dat 
de lastenverschuiving legt op de indirekte belastingen 
(BTW, accijnzen en heffingen). In ons huidige stelsel 
is de opbrengst van de direkte belastingen (loon- en 
inkomstenbelasting) bijna drie keer zo groot als van 
de indirekte belastingen. Bij de direkte belastingen 
rekenen we dan ook de premieheffing. 
De direkte belastingen kunnen worden gezien als een 
belasting naar draagkracht en de indirekte belasting 
als een heffing naar koopkracht. 
Een verhoging van de indirekte belastingen tast de 
koopkracht aan. Daarom stellen we een kompensatie 
voor die voor iedereen even groot is, ofwel via een 
partieel basisinkomen, ofwel door middel van een 
verlaging van de direkte belastingen.  
Er is ook een andere reden om een verlaging van de 
direkte belastingen en een verhoging van de indirekte 
belastingen niet zondermeer af te wijzen. 
Het is namelijk zeer de vraag of de direkte belas-
tingen wel naar draagkracht geheven worden. 

Vermoedelijk niet. Wel door de gemiddelde loon-
trekker die een vast omschreven salaris verdient maar 
bij de vrije beroepen en de handel zijn er geen vaste 
inkomens en blijkt het vrij eenvoudig op een negatief 
belastbaar inkomen uit te komen. De meeste werk-
nemers betalen naar draagkracht, maar de ‘ongrijp-
baren’ in de sfeer van de vrije beroepen, grote zelf-
standigen en andere hogere inkomenstrekkers niet 
altijd.  
Het is daarom misschien goed uit te zien naar andere 
middelen om het principe van 'heffing naar draag-
kracht' te herstellen. Een van die manieren is wellicht 
het verhogen, van de indirekte belastingen. Deze 
belastingen zijn minder gemakkelijk te ontduiken en 
uiteindelijk kan de heffingsgrondslag zo gekozen 
worden dat juist de laagste inkomens er geen nadeel 
van ondervinden.  
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Stellingen 
1. Ondanks tien jaar milieubeweging en een ruime 
belangstelling voor de milieuproblematiek is er geen 
wezenlijke verandering te konstateren in ons 
produktie- en konsumptiepatroon. 
De levensstijl is niet wezenlijk verschillend met die 
van tien jaar geleden. Het energieverbruik is 
weliswaar de laatste jaren niet meer gestegen maar 
dit is mede te danken aan de geringe ekonomische 
groei en minder aan een wezenlijke besparing. Ook 
het gebruik van alternatieve energiebronnen is 
feitelijk nog zeer gering. Verder is de ekonomische 
situatie voor de kleine arbeidsintensieve bedrijven 
niet verbeterd. 

2. Het huidige ekonomische beleid, met bezuinigingen 
op energiebesparing, monumentenzorg en een 
geringe bouw-produktie, biedt geen perspektief op 
herstel van werkgelegenheid en een fundamentele 

heroriëntatie van de ekonomie. De huidige belasting- 
en premieheffing bevordert de uitstoot van arbeid. 
Investeringssubsidies bevorderen een grootschalige 
produktiestruktuur. 

3. Verandering van levensstijl (produktie en 
konsumptiepatroon, wordt pas mogelijk als dat 
ekonomisch niet afgestraft wordt. In de huidige 
omstandigheden zullen bedrijven arbeid vervangen 
als dit meer oplevert. 

4. De overheid kan via een wijziging van de 
belasting- en premieheffing de huishoudens en de 
bedrijven de 'financiële prikkels' bieden om hun 
konsumptie en produktie-patroon te veranderen. Deze 
methode heeft de voorkeur boven een 
overheidsregulering via regels en voorschriften. 

5. Lastenverschuivingen zullen gevolgen hebben voor 
huishoudens. Het beleid zal gericht moeten blijven op 
herverdeling van werk en inkomen. Daarbij moet de 
koopkracht van de laagst-betaalden onaangetast 
blijven. 
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Noten 
1. Enkele citaten uit de PPR-scenario-krant van mei 
1981: `Het is, in de huidige omstandigheden, van het 
grootste belang dat de kosten van de menselijke 
arbeid, de loonkosten, omlaag gaan. Zonder de 
koopkracht van de werknemers aan te tasten. Dat kan 
door er minder belasting en premies over te heffen. En 
dat kan weer door de belastingdruk te verschuiven. 
Naar het gebruik van energie en kapitaalsinvesteringen.' 
`De bedrijven betalen minder loonkosten en dat 
voordeel kan dan worden omgezet in meer werk en 
lagere prijzen. Die lagere prijzen komen ons goed uit 
omdat ze de hogere prijzen van produkten waar veel 
energie en kapitaalsinvesteringen meegemoeid zijn 
weer kunnen kompenseren, zodat de koopkracht 
gelijk blijft.' 
 
2. Het CE-scenario is een nadere uitwerking van het 
'vergeten scenario' van Theo Potma uit 1977. Het 
verwoordt een beleid gericht op energiebesparing (25% 
in het jaar 2000 ten opzichte van 1980), bevordering van 
warmtekracht koppeling, een grotere inzet van duurzame 
energiebronnen, extra milieubeleid en stimulering van 
de dienstensektor. Als aanvullende ekonomische 
maatregelen worden o.a. een hogere energieprijs en een 
afschaffing van de BTW-plicht voor de op de 
binnenlandse markt gerichte dienstensektor voorgesteld. 
De invoering van een premievrije voet in het inkomen 
moet de vergroting van de inkomensverschillen als 
gevolg van de diverse maatregelen kompenseren. 
Het CE-scenario is verkrijgbaar als Bijlage 5, deel 4 van 
het Tussenrapport van de Maatschappelijke Diskussie 
Energiebeleid en in beknopte vorm als het boekje 
'Groene ekonomie' van Wouter van Dieren e.a., Centrum 
voor Energiebesparing, Delft, 1983. 
 
3. In de nota van het Landelijk Milieu Overleg wordt 
evenals in het CE-scenario voorgesteld de arbeids-
intensieve binnenlandse sektoren te stimuleren door het 
verlagen van het BTW-tarief op arbeidsintensieve 
bedrijvigheid en diensten en het verhogen van dit tarief 
voor de toegevoegde waarde van kapitaal, grondstoffen 
en energie. Deze benadering levert ook meer werk-

gelegenheid op waardoor de kollektieve lastendruk kan 
verminderen en er geen noemenswaardige achteruitgang 
van het partikuliere konsumptiepatroon hoeft op te 
treden. 
LMO-nota '82, Landelijk Milieu Overleg, studiegroep 
milieu, ekonomie en werkgelegenheid, sept. 1982, 
Utrecht. 
 
4. Een stimuleringsbeleid wordt onder meer bepleit door 
W.B.J. Hempen in 'Naar een heroriëntering op het 
sociaal-economisch beleid', Economische Statistische 
Berichten (ESB), 24 februari en 3 maart 1982, en door 
C. van Ewijk e.a. in 'Bestedingsbeleid en werk-
gelegenheid in lange termijn perspektief', ESB van 24 
april en 5 mei 1982. Van Ewijk e.a. tonen aan dat een 
stimulering van de ekonomie in kombinatie met een 
werktijdverkorting met behoud van inkomen niet hoeft te 
leiden tot een sterke vergroting van het 
financieringstekort. 

5. In het 'Ontwerp-Aktieplan' van De Dialoog van 
Driebergen wordt voorgesteld de binnenlandse vraag te 
stimuleren door een vergroting van de koopkracht van 
de lagere inkomens, door een beperking van de 
woonlasten en een verschuiving in de premieheffing. De 
Dialoog van Driebergen is een werkgroep met leden uit 
vakbonden en linkse politieke partijen. 

6. Door W. Burger wordt in 'Investeren is te goedkoop', 
Intermediair 20 augustus 1982 aangetoond dat de 
massale uitstoot van arbeid een gevolg is van te hoge 
investeringen in de afgelopen decennia. Investeringen 
worden gesubsidieerd met de opbrengsten uit 
belastingen die mede op de faktor arbeid drukken. 
Daardoor is arbeid te duur en investeren te goedkoop. 
Burger bepleit een aanpassing van ons fiscale stelsel, 
met name een heffing op investeringen. 
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Bijlage 
Wij zullen de financiële gevolgen van een 
lastenverschuiving voor de overheid, de bedrijven en 
de huishoudens illustreren aan de hand van een 
voorbeeld. (De bedragen refereren aan 1980.) 
We zullen uitgaan van het volgende denkbeeldige 
pakket van maatregelen: 
 Het werkgeversaandeel in de volksverzekeringen 
en een deel van de ziektekostenverzekeringen 
(AWBZ) wordt overgenomen door de. overheid. 
Hiermee is een bedrag gemoeid van ca. 6,8 miljard 
gulden. 
 De WIR-premies worden afgeschaft en van de 
opbrengst wordt 2 miljard gebruikt als financierings-
steun voor energiebesparing in bedrijven. Daardoor 
ontvangen de bedrijven 2,3 miljard minder aan steun. 
 Een energieheffing van 20% die ongeveer 4,5 
miljard oplevert, maakt de lastenverschuiving voor de 
bedrijven kompleet. 
 Een selektieve BTW: een 4%-tarief voor de 
direkte levensbehoeften en voor een deel van de 
direkt aan de konsument in rekening gebrachte 
diensten en 24% voor de overige produkten. De 
huidhoudens betalen daardoor ca. 0,5 miljard minder 
BTW. 
 Een energie- en milieuheffing van ca. 20% op 
aardgas, elektriciteit, benzine en andere energie-
intensieve produkten. De huidhoudens betalen daar 
ca. 3,5 miljard voor. 
 Een kompensatie van f 250,‒ per volwassene en f 
125,‒ per kind per jaar via de premieheffing, 
kinderbijslag, inkomstenbelasting of een partieel 
basisinkomen. Totale kosten: een kleine 3 miljard 
gulden. 
 
In bijgaand overzicht zijn de direkte financiële 
gevolgen van deze maatregelen in beeld gebracht. 
Geen rekening is gehouden met de indirekte effekten 
zoals een toe- of afname van de werkgelegenheid, de 
konsumptie, besparingen, import of export, etc. en 
met het optreden van inverdieneffekten. Voor het 
berekenen van dergelijke effekten is een 

doorrekening met een ekonomisch model nood-
zakelijk, wat hier niet gedaan is. Alleen de 
lastenverschuiving zelf is in beeld gebracht. 
Voor de bedrijven betekenen de maatregelen een 
loonkostenverlaging van ca. 4% en een stijging van 
de energiekosten met ca. 20%. 
De huishoudens worden gekonfronteerd met een 
stijging van de kosten van levensonderhoud van ca. 
600 gulden. Voor een huishouden van twee personen 
met een bescheiden energieverbruik (minder dan 
4000 gulden per jaar voor gas, elektriciteit, benzine 
en andere energie-intensieve produkten) biedt de 
bijdrage voldoende kompensatie voor de gestegen 
kosten. 

Overzicht 
De getallen hebben betrekking op miljoenen guldens 
en de uitgaven in de linkerkolom van resp. de 
overheid (1), de bedrijven (2) en de huishoudens (3) 
komen redelijk overeen met de situatie in het jaar 
1980. De rechter kolommen geven dezelfde situatie 
weer maar nu met een lastenverschuiving. Alleen de 
lastenverschuiving zelf is in de cijfers tot uitdrukking 
gebracht, niet de verdere gevolgen. 
 

 

Toelichting 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: overheidsuitgaven 

2: uitgaven bedrijven aan belastingen en premies 

3: uitgaven huishoudens aan belastingen en premies 

4: totaal 

A. overheidsuitgaven anders dan B t/m I 

B. werknemers-verzekeringen: ZW, WW, WAO, 

WWV, etc. 

C. volksverzekeringen: AOW, AWW, AKW, 

KWL, etc. 

D. sociale voorzieningen (vangnet): ABW, WSW, 

IW, BKR, etc. 

E. ziektekostenverzekeringen: Ziekenfonds, 

AWBZ, IZRA, etc. 
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 1980  1980- LV   

Overheidsuitgaven 132.100 136.600  

Belasting ontvangsten 115.700 120.200  

Begrotingstekort 16.400 16.400  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 1980    1980-LV  

 1 2 3 4   1 2 3 4 

A 97.600 ‒ ‒   A 97.600 ‒ ‒  
B 6.100 16.900 7.000   B 6.100 16.900 7.000  
C 5.900 2.600 19.600   C 8.500 ‒ 19.600  
D 10.600     D 10.600 ‒ ‒  
E 3.800 7.700  6.200   E 8.000 3.500 6.200  
X 124.000 27.200 32.800 184.000  X 130.800 20.400 32.800 184.000 

           
F ‒ ‒ 39.400   F ‒ ‒ 36.400  
G 4.300 5.900    G 2.000 8.000 ‒  
H 3.800 10.900 23.800   H 3.800 15.400 26.800  
 ‒ 2.500 25.100   I ‒ 2.500 25.100  
Y 8.100 19.300 88.300 115.700  Y 5.800 26.100 88.300 120.200 

           
X 124.000 27.200 32.800   X 130.800 20.400 32.800  
Y 8.100 19.300 88.300   Y 5.800 26.100 88.400  
Z 132.100 46.500 121.100   Z 136.600 46.500 121.200  
           

F:  Inkomsten en loonbelasting, bij 1980-LV verminderd 

met de kosten van de kompensatie. 

G:  vennootschapsbelasting min de WIR-premies, gelden 

die bij de LV gedeeltelijk komen te vervallen. 

H: kostprijsverhogende belastingen: BTW, accijnzen en 

ook de energie- en milieuheffing is hierin onderge-

bracht. 

I: overige belastingen en niet-bel. ontvangsten: verm. 

bel. succ. r., div. bel., boetes, heffingen, 

aardgasbaten, etc. 

X4 = X1 + X2 + X3: totaal kollektieve uitgaven  
Y4 = Y1 + Y2 + Y3: totaal belastingontvangsten 
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Afkortingen: 
 
Z.W.  Ziektewet 
W.W. Werkloosheidswet 
W.W.V. Wet Werkloosheids Voorziening 
W.A.O. Wet op de 

Arbeidsongeschiktheidverzekering  
A.A.W. Algemene 

Arbeidsongeschiktheidwet  
A.O.W. Algemene Ouderdomswet 
A.W.W. Algemene Weduwen- en 

Wezenwet 
A.K.W. Algemene Kinderbijslagwet 
K.W.L.  Kinderbijslagwet voor 

loontrekkenden 
A.B.W. Algemene Bijstandswet 
W.S.W.  Wet Sociale Werkvoorziening 
I.W. Invaliditeitswet 
B.K.R Beeldende 

Kunstenaarsregeling  
Z.F.W. Ziekenfondswet 
A.W.B.Z. Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten 

Voor het overzicht geraadpleegde literatuur: 
Miljoenennota, CBS-publikaties, KIVI-rapport Arbeids-
struktuur en werkloosheid (1981), etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Eerder verschenen in deze serie: 
 
De PPR-schriften 1 t/m 5/ over respektievelijk vrede-
veiligheid, automatisering, energie, ontwikkelings-
samenwerking en woonbeleid/ zijn samen te verkrijgen 
voor f 10,—. Daarbij komt dan wel f 4,25 
verzendkosten. 

PPR-Schrift nr 6/ Buiten het Binnenhof/ over 
buitenparlementaire aktie/ is uitverkocht, maar zal bij 
voldoende gebleken belangstelling worden herdrukt. 

PPR-Schrift nr 7/ Basisinkomen/ is al twee keer 
herdrukt. Bram van Ojik beschrijft in dit schrift de 
voor- en nadelen van een basisinkomen en presenteert 
twee doorgerekende modellen. f 4,— plus f 1,60 
verzendkosten. 

PPR-Schrift nr 8/ Verdediging, een alternatief/ Je 
afzetten tegen kernwapens is niet voldoende. Het gaat 
om een strategie op weg naar sociale verdediging. Deze 
strategie wordt in dit schrift aangegven. f 3,50 plus f 
1,60 verzendkosten. 
 
De PPR-Studiestichting geeft ook uit: RADIKALE 
NOTITIES, het PPR-kaderblad. Vier keer per jaar 
worden aktuele thema's van verschillende kanten door 
auteurs van binnen en buiten de PPR belicht. Daarnaast 
recensies en uitgebreide berichten met name gericht op 
lokale en provinciale politiek. 
Tot nu toe verschenen: Links bezuinigen; De PPR op 
zoek naar iets nieuws; Werken in 't klein. In september 
1983 verschijnt een `media-nummer'. 
 
Abonnementen op Radikale Notities kosten f 25,  — per 
jaargang (vier nummers). Losse nummers zijn te 
verkrijgen voor f 7,10 (inklusief verzendkosten). 

Besteladres voor PPR-schriften en Radikale Notities:  

PPR-Studiestichting 
Singel 227 
1012 WG Amsterdam 
080-226018 
giro: 2144633 onder vermelding van het gewenste. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


