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Summaryy in Dutch 
(Samenvatting) ) 

Ditt proefschrift gaat over openbare financiën en menselijk kapitaal. In-
vesteringenn in menselijk kapitaal zoals onderwijs en 'on-the-job training' 
hebbenn kosten. Er zijn indirecte kosten omdat men niet kan werken: het 
ge-derfdee inkomen. Daarnaast zijn er directe scholingskosten zoals boeken, 
collegegeld,, computers, en dergelijke. De baten van investeringen in menselijk 
kapitaall  zijn in belangrijk opzicht materieel in de vorm van hogere lonen. 
Daarnaastt zijn er ook immateriële baten zoals een prettig studentenleven, 
maatschappelijkee status en leukere banen. In dit proefschrift blijven de im-
materiëlee baten buiten beschouwing. De overheid beïnvloedt via het belas-
tingstelsell  en het onderwijsbeleid zowel de kosten als de baten van investerin-
genn in menselijk kapitaal: studiebeurzen verlagen de gederfde arbeidsinkom-
stenn tijdens het volgen van onderwijs; (progressieve) belastingen verlagen 
dee financiële opbrengsten van het volgen van onderwijs, maar beïnvloeden 
ookk de kosten omdat ze het gederfde inkomen tijdens de studie ook verla-
gen;; niet-kostendekkende collegelden vormen een subsidie op investeringen in 
menselijkk kapitaal; kapitaalbelastingen ontmoedigen besparingen in de vorm 
vann financieel kapitaal zodat substitutie naar besparingen in menselijk kapi-
taall  optreedt. 

Inn dit proefschrift wordt geanalyseerd hoe de overheid het belastings-
telsell  en onderwijsbeleid zo optimaal mogelijk kan inrichten. Een belangrijke 
redenn voor overheidsingrijpen in het onderwijs vindt zijn oorsprong in het 
falenn van kapitaal- en verzekeringsmarkten. Daarnaast poogt de overheid 
viaa het belastingstelsel de inkomensverdeling met economisch verstorende 
instrumentenn te beïnvloeden. 

Wee beschouwen deze vragen vanuit het perspectief van de moderne open-
baree financiën. Het belang van de benadering is dat ze rekening houdt met 
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dee onmogelijkheid om 'first-best' te bereiken. Dat is de situatie waarin de 
overheidd gelijktijdig al haar doelstellingen kan realiseren. Echter, de overheid 
heeftt geen perfecte controle over de economie. Daardoor ontstaan afruilen, 
zoalss de afruil tussen doelmatigheid en rechtvaardigheid. Daar waar 'first-
best'' overwegingen geen soulaas bieden, kunnen 'second-best' overwegingen 
verklaringenn bieden voor in de praktijk geobserveerd beleid. Er worden ver-
scheidenee theoretische modellen ontwikkeld die licht werpen op de optimale 
structuurr van belastingen, onderwijssubsidies en optimale financiering van 
(hoger)) onderwijs. 

Samenvattingg resultaten 

Optimalee belast ingen bij afwezigheid van onderwijssubsidies 

Inn hoofdstukken 2, 3 en 4 wordt geanalyseerd hoe de overheid het belasting-
stelsell  zou moeten inrichten indien haar instrumentarium beperkt is en ze 
niett beschikt over onderwijssubsidies. Dit geval komt overeen met het (ex-
treme)) geval dat de overheid niet kan observeren hoe veel en hoe hard mensen 
studeren.. In hoofdstuk 4 bespreken we ook het geval dat de overheid wel de 
beschikkingg heeft over onderwijssubsidies. In dat geval zijn onderwijssub-
sidiess een perfect instrument om de leerbeslissing te beïnvloeden aangezien 
dee overheid perfect de leerinspanningen van mensen kan observeren. In de 
werkelijkheidd zijn leerinspanningen echter imperfect observeerbaar. Daarom 
dragenn alle hoofdstukken bij aan een beter begrip van het optimale belas-
tingstelsel. . 

Inn hoofdstuk 2 breiden we het standaard model van optimale lineaire be-
lastingenn (vlaktaks) uit door de leerbeslissing, naast de arbeidsaanbodbeslis-
sing,, mee te nemen in de analyse. In het standaard, neoklassieke model is de 
verdiencapaciteitt van mensen een exogeen gegeven. Door uitbreiding met een 
leerbeslissingg wordt de verdiencapaciteit en daarmee de mate van inkomens-
ongelijkheidd endogeen. Arbeidsaanbod heeft nu zowel een kwantiteitsdimen-
siee (aantal gewerkte uren) als een kwaliteitsdimensie (hoeveelheid menselijk 
kapitaal).. Beide dimensies van arbeidsaanbod hangen in belangrijke mate 
samen.. Hoe meer men werkt gedurende het leven, hoe hoger de opbrengsten 
wordenn van investeringen in menselijk kapitaal. De reden is dat het geaccu-
muleerdee menselijk kapitaal een hogere 'bezettingsgraad' heeft. Omgekeerd 
geldtt hetzelfde. Hoe meer menselijk kapitaal er is vergaard, hoe duurder de 
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consumptiee van vrije tijd wordt. Loonvoeten per gewerkt uur stijgen indien 
menn meer is geschoold. De positieve terugkoppeling tussen leren en werken 
verhoogtt in belangrijke mate de belast ingelast iciteit van het inkomen. Met 
anderee woorden, het belastbaar inkomen daalt sterker in reactie op een ver-
hogingg van belastingen. De efficiëntiekosten van belastingheffing worden dus 
onderschatt indien men de endogeniteit van de leerbeslissing negeert. Door 
dee hogere efficiëntiekosten van belastingheffing verslechtert de afruil tussen 
rechtvaardigheidd en doelmatigheid en de overheid moet dus het belasting-
stelsell  minder progressief maken. Indien rekening wordt gehouden met de 
endogeniteitt van de leerbeslissing laten numerieke calculaties zien dat het 
optimalee belastingstelsel aanmerkelijk minder progressief is. 

Inn hoofdstuk 3 bespreken we de gevolgen van imperfecte kapitaalmarkt-
enn voor de optimale vlaktaks. Het belangrijkste verschil met hoofdstuk 
22 is dat mensen geen geld kunnen lenen als ze jong zijn om hun investe-
ringg in menselijk kapitaal te financieren. De kapitaalmarktimperfectie leidt 
tott onderinvesteringen in menselijk kapitaal, met name voor mensen van 
armee afkomst. We leiden af dat het optimale belastingstelsel progressief is 
uitt pure efficiëntie overwegingen, dus zelfs als de overheid geen inkomens 
will  nivelleren. Dit is contra-intuïtief omdat de gangbare mening is dat 
progressievee belastingen verstorend zijn en in het algemeen leiden tot ef-
ficiëntieficiëntie verliezen. De intuïtie voor dit resultaat is dat progressieve belastin-
genn inkomens herverdelen van oude, rijke mensen, naar jonge, arme mensen. 
Doorr deze herverdeling van inkomen over de levenscyclus zijn jongeren min-
derr gerantsoeneerd in hun inkomen en worden de averechtse gevolgen van 
dee kapitaalmarktimperfectie ondervangen. Zonder progressieve belastingen 
iss de leerbeslissing niet verstoord door het belastingstelsel, maar wel door de 
kapitaalmarktimperfectie.. Het heffen van progressieve belastingen zorgt voor 
eenn balans tussen beide verstoringen. Het verminderen van de verstoring in 
dee kapitaalmarkt, wordt afgewogen tegen de toenemende verstoring van de 
belastingheffing.. Numerieke berekeningen tonen aan dat de progressie in het 
optimalee belastingstelsel aanzienlijk toeneemt, zelfs als slechts de armste 25% 
vann de bevolking gerantsoeneerd is bij de leer beslissing. 

Inn hoofdstuk 5 is de opbrengst van investeringen in menselijk kapitaal 
onzekerr en is de verzekeringsmarkt imperfect. Diversificeerbare risico's die 
verbondenn zijn aan de investering in menselijk kapitaal zijn daardoor niet 
verzekerbaar.. Risicomijdende studenten eisen dan een hoger rendement op 
hunn investering in menselijk kapitaal als vergoeding voor de inkomensrisico's. 
Ditt resulteert in een maatschappelijke onderinvestering in menselijk kapitaal 
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omdatt de risico's op maatschappelijk niveau gedeeld kunnen worden. Ook 
hierr is in tegenstelling met de gangbare intuïtie een progressief belasting-
stelsell  optimaal. Een herverdelend belastingstelsel is een substituut voor de 
verzekeringg en ondervangt daarmee de verzekeringsmarktimperfectie. Pro-
gressievee belastingen herverdelen inkomens van geluksvogels naar pechvogels 
hetgeenn precies is wat een verzekering beoogt. Doordat de spreiding van 
toekomstigee inkomens met progressieve belastingen kleiner wordt, nemen in-
vesteringenn in menselijk kapitaal toe omdat de vereiste risicopremie op de 
investeringg daalt. Het ondervangen van de verzekeringsmarktimperfectie met 
progressievee belastingen geeft daarom net als bij de kapitaalmarktimper-
fectiee een welvaart s winst. 

Inn hoofdstuk 4 breiden we het model van hoofdstuk 2 uit met een niet-
linearee belastingstructuur met twee schijven (twee-traps taks). Bovendien 
latenn we nu ook kap itaalbel ast ingen toe als overheidsinstrument. naast de be-
lastingg op arbeidsinkomen. Dit stelt ons in staat om de optimale duale inkom-
stenbelastingg te bepalen. Tevens is het arbeidsaanbod van ongeschoolde ar-
beidd endogeen, in plaats van exogeen. We laten evenwel geen imperfecte 
kapitaal-- en verzekeringsmarkten toe. We laten zien dat de optimale belast-
ingstructuurr op arbeidsinkomen oplopende marginale tarieven kent. De be-
lastingg op geschoolde arbeid, de hoogste schijf, heeft als functie om inkomen-
songelijkheidd te verminderen, terwijl de belasting op laaggeschoolde arbeid, 
dee eerste schijf, wordt gebruikt om de verstorende effecten van belastin-
genn op de leerbeslissing te verminderen. Immers, hogere belastingen op 
laaggeschooldee arbeid verminderen gederfde inkomens tijdens het studeren 
waardoorr het aantrekkelijker wordt om te gaan leren. 

Dee belastingstructuur kent sterker stijgende marginale tarieven als het 
arbeidsaanbodd van ongeschoolde arbeid elastischer is. De reden is dat de 
overheidd met een afruil wordt geconfronteerd tussen enerzijds het elimineren 
vann belastingdistorsies op de leerbeslissing en anderzijds het verminderen 
distorsiess in het arbeidsaanbod van laaggeschoolden. Alleen als de kapitaal-
belastingg nul is, kosten van onderwijs volledig aftrekbaar zijn voor de arbei-
dsbelastingg en het arbeidsaanbod van laaggeschoolden compleet inelastisch 
is.. dan is een vlaktaks met constante marginale tarieven optimaal. Dan 
verstoortt alleen het tarief op geschoolde arbeid de leerbeslissing en is de 
belastingg op ongeschoolde arbeid een perfect instrument geworden om be-
lastingverstoringenn op de leerbeslissing als gevolg van inkomensherverdeling 
tee elimineren. 

Al ss belastingen op kapitaal hoger zijn, dan moet het tarief op arbeid ook 
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sterkerr oplopen. Door kapitaal te belasten wordt leren impliciet gesubsi-
dieerdd en zal er onder een vlaktaks (en aftrekbare scholingskosten) inefficiënt 
veell  geïnvesteerd worden in menselijk kapitaal. Door opbrengsten van in-
vesteringenn in menselijk kapitaal zwaarder te belasten worden de leerinspan-
ningenn ontmoedigd en de distorsie in de portfoliokeuze tussen besparingen in 
financiëlefinanciële en menselijke vormen weggenomen. 

Alss scholingsuitgaven niet aftrekbaar zijn dan is een duale inkomstenbe-
lastingg met positieve kapitaalbelastingen en oplopende tarieven in de arbeids-
belastingg optimaal. De reden is dat de kapitaalbelasting, de belasting op 
ongeschooldee arbeid complementeert bij het reduceren van de verstorende 
effectenn van herverdeling op investeringen in menselijk kapitaal. Door inzet 
vann kapitaalbelastingen wordt de druk om ongeschoolde arbeid te belasten 
minderr en worden distorsies van herverdelende belastingen over zowel de ar-
beidsmarktt en de kapitaalmarkt uitgesmeerd. 

Optimalee belastingen en onderwijssubsidies 

Inn hoofdstuk 4 laten we ook onderwijssubsidies toe als overheidsinstrument. 
Onderwijssubsidiess zijn nu een perfect instrument in de handen van de over-
heidd om distorsies op de leerbeslissing te elimineren. Dit is tevens equiva-
lentt aan het toelaten van aftrekbare scholingskosten. Beiden veronderstellen 
namelijkk dat leerinspanningen perfect observeerbaar zijn. We stellen ons de 
vraagg in hoeverre onderwijssubsidies, de optimale belastingstructuur van de 
twee-trapss taks op arbeid en kapitaalbelastingen beïnvloeden. 

Alss de overheid de beschikking heeft over onderwijssubsidies dan zal ze 
nochh ongeschoolde arbeid, noch kapitaal belasten om de belastingdistorsies 
opp de leerbeslissing te elimineren. Onderwijssubsidies hebben, in tegen-
stellingg tot belastingen op laaggeschoolde arbeid en kapitaalbeslatingen geen 
verstorendee effecten op arbeids- en kapitaalmarkten. Alle verstoringen van 
herverdelingg worden dus aan de consumptiezijde van de economie gelegd en 
allee productiebeslissingen zijn efficiënt. Tevens kent de twee-traps taks op 
arbeidd zeer stijl oplopende marginale tarieven. Het tarief in de eerste schijf 
iss nul. Dit is een speciale variant van een EITC (Earned Income Tax Credit) 
waarbijwaarbij ongeschoolde arbeid niet wordt belast. 

Dee economische intuïtie voor de een veel steilere twee-traps taks is dat niet 
allee inkomen het gevolg is van leerinspanningen maar ook van aangeboren 
talent.. De combinatie van onderwijssubsidies en progressieve belastingen 
ervoorr zorgt dat de overheid alle inkomen belast, inclusief de 'rents' van een 
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groterr aangeboren talent, terwijl alleen de inkomstenderving als gevolg van 
verminderdee leerinspanningen wordt gecompenseerd via onderwijssubsidies. 

Hoewell  onderwijssubsidies regressief zijn. omdat diegenen met een groter 
talentt en hoger levensinkomen meer leren, stellen ze de overheid in staat om 
veell  progressiever arbeid te belasten om zo uiteindelijke inkomensverschillen 
kleinerr te maken. Herverdeling van inkomens en onderwijssubsidies zijn dus 
Siamesee tweelingen. Berekeningen laten zien dat belastingverstoringen een 
aanzienlijkk deel van het huidige peil van onderwijssubsidies in veel OESO 
landenn kan rechtvaardigen. 

Optimalee studiefinanciering 

Inn hoofdstuk 5 wordt de vraag gesteld hoe de studiefinanciering er idealiter 
uitt zou zien. De meest gangbare rechtvaardiging voor onderwijssubsidies aan 
deelnemerss van hoger onderwijs is dat met name arme mensen geen toegang 
hebbenn tot de kapitaalmarkt om hun opleiding te financieren. Daarnaast 
eisenn risicomijdende studenten een hoger rendement op hun opleiding als er 
niet-verzekerbaree risico's van investeringen in menselijk kapitaal zijn. Ook 
hierr zijn met name mensen uit armere milieus de dupe omdat zij een hogere 
risicopremiee verlangen in het gangbare geval dat risico-aversie afneemt met 
hett inkomen. Falende kapitaal- en verzekeringsmarkten hebben twee hoofd-
oorzaken. . 

Inn de eerste plaats is het vrijwel ondoenlijk om financiële contracten 
afhankelijkk te maken van het toekomstig inkomen vanwege juridische restric-
ties.. Slavernij is afgeschaft en banken en verzekeringsmaatschappijen kun-
nenn moeilijk tot geen beslag leggen op iemands verdiencapaciteit. Studenten 
kunnenn geen aandelen op hun menselijk kapitaal uitschrijven om zo aan de 
benodigdee financiering van hun studie te komen. Ook is het verzekeren van 
inkomensrisico'ss niet mogelijk omdat verzekeringscontracten vereisen dat er 
inkomensafhankelijkee contracten geschreven worden. De geluksvogels moeten 
eenn verzekeringspremie betalen om de inkomensrisico's van de pechvogels 
tee dekken. Alleen onderwijsfinanciering door schuldcontracten is mogelijk 
omdatt deze niet afhankelijk zijn van de opbrengsten van de investering in 
menselijkk kapitaal. 

Schuldfinancieringg geeft aanleiding tot de tweede oorzaak voor falende 
kapitaalmarkten.. Banken verkeren in het ongewisse over de risico's die stu-
dentenn nemen bij de keuze van hun opleiding. Van een kale kip kun je 
niett plukken en daarom moeten banken de neerwaartse risico's van oninbare 
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schuldenn verhalen op diegenen die wel terugbetalen. Banken bereiken dit 
doorr middel van het in rekening brengen van een hogere rente. Dit heeft 
averechtsee selectie tot gevolg omdat de laag-risico studenten zich niet meer 
meldenn voor krediet bij banken als de rente te hoog wordt. Het gemiddelde 
risicorisico in de kredietportfolio van de banken stijgt en banken kunnen besluiten 
omm kredietkraan dicht te draaien. 

Inn hoofdstuk 5 laten we zien dat de overheid in belangrijke mate deze 
tweee hoofdoorzaken van falende kapitaal- en verzekeringsmarkten kan onder-
vangenn door studenten in staat te stellen hun opleiding te financieren door 
aandelenn op hun toekomstig inkomen te verkopen aan de overheid: een 'eq-
uityy participation' model. De reden is dat de overheid, in tegenstelling tot 
dee private sector, wel inkomensafhankelijke financiële contracten kan schrij-
venn via het belastingstelsel. De overheid kan via het belastingstelsel een 
claimm leggen op het toekomstige arbeidsinkomen van studenten. In essentie 
kann de overheid dankzij haar geweldsmonopolie de marktverstoring ophef-
fen.. Bovendien kan dan ook het inkomensrisico in toekomstige inkomens van 
studentenn verzekerd worden. Risicoselectie treedt niet op indien de over-
heidd groepen studenten weet te categoriseren in groepen studenten die een 
gelijkee verwachte opbrengst op hun investering hebben, maar wel een ver-
schillendd risico hebben. De reden is dat een 'equity participation' model 
geenn verstorende herverdeling inhoudt van laag- naar hoog-risico studenten, 
waardoorr de laag-risico studenten niet uitstappen. 

Aangetoondd wordt dat onderwijssubsidies ter ondervanging van kapitaal-
enn verzekeringsmarktimperfecties een zeer indirect instrument zijn om de on-
derinvesteringenn als gevolg van falende kapitaalmarkten en risico-aversie te 
ondervangen.. De reden is dat onder wij ssubsidies de spreiding in toekom-
stigee inkomens niet reduceren. Daarom kennen onderwij ssubsidies een groot 
doodd gewicht (misallocatie) omdat ook studenten met een voldoende veilig 
toekomstigg inkomen ervan profiteren. Onderwij ssubsidies moeten daarnaast 
gefinancierdd worden uit verstorende belastingheffing, hetgeen het instrument 
nogg kostbaarder maakt. 

Inn hoofdstuk 6 illustreren we de theorie van hoofdstuk 5. We analyseren 
eenn hervorming van het huidige studiefinancieringsstelsel naar een sociaal 
leenstelsell  of academicusbelasting waarin studenten aanzienlijke delen van de 
kostenn van onderwijs zelf financieren. Een academicusbelasting is een puur 
'equityy participation' model waarin ex-studenten gedurende hun werkzame 
levenn een hogere (constante) extra belasting over hun arbeidsinkomen be-
talen,, zonder dat terugbetalingen ooit stoppen. We nemen aan dat deel-
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namee aan het stelsel van de academicibelast ing vrijwilli g is. In een sociaal 
leenstelsell  betalen ex-studenten ook een constante extra belasting over hun 
inkomen,, maar de terugbetalingen worden gestaakt op het moment dat de 
leningg inclusief rente en risico/solidariteitsopslag zijn terugbetaald. Uit de 
risico/solidariteitsopslagg worden de kosten gefinancierd van die ex-studenten 
die.. gezien hun lage levensinkomen, niet voldoende kunnen aflossen. Een 
sociaall  leenstelsel is daarom een hybride financieel contract dat het midden 
houdtt tussen een schuldcontract en aandelencontract. 

Wee laten zien dat aanzienlijke besparingen op onderwijssubsidies mo-
gelijkk zijn terwijl de terugbetalinglasten in beide stelsels beperkt blijven. 
Hett garanderen van de toegankelijkheid voor armere studenten kan dus tegen 
aanzienlijkk lagere kosten. De reden hiervoor is tweeledig. In de eerste plaats 
wordenn er geen subsidies gegeven aan ex-studenten die. gezien hun hoge le-
vensinkomen,, prima in staat zijn om een deel van de kosten zelf te financieren. 
Tenn tweede, indien de risico's van het hebben van onvoldoende inkomen door 
studentenn onderling verzekerd worden, dan zijn subsidies overbodig geworden 
omm het onderinvesteringsprobleem vanwege risico-aversie op te lossen. 

Eenn optie om de risico's van niet-terugbetalen uit de algemene middel-
enn te financieren is ook onderzocht. Dan worden er nog steeds subsidies op 
onderwijss gegeven, maar die komen dan alleen terecht bij diegenen met een 
laagg levensinkomen en niet kunnen terugbetalen. De neerslag van onderwijs-
subsidiess ex post is dus rechtvaardiger dan van subsidies ex ante. 

Berekeningenn zijn uitgevoerd voor Nederland en we vinden dat een aca-
demicibelast ingg van circa 6% nodig is om alle onder wij ssubsidies af te schaf-
fenn en volledig private financiering van hoger onderwijs te krijgen. Een sociaal 
leenstelsell  kent hogere terugbetalingstarieven dan 6% omdat de veelverdie-
nendee afgestudeerden hun terugbetalingen staken indien hun schulden in-
clusieff  rente, risco- en solidariteitsopslag zijn terugbetaald. 

Hett belangrijkste onderscheid tussen een academicusbelasting en sociaal 
leenstelsell  is de mate van inkomenssolidariteit in het stelsel. We hebben 
latenn zien dat een academicusbelasting een speciaal geval is van een sociaal 
leenstelsell  met perfecte inkomenssolidariteit. Het onderscheid tussen beide 
stelselss blijk t in berekeningen echter tamelijk gradueel van aard. Een sociaal 
leenstelsell  convergeert bij relatief lage solidariteitspremies al snel naar een 
academicusbelasting. . 

Aangezienn de mate van inkomenssolidariteit in een academicusbelasting 
groterr is dan bij een sociaal leenstelsel, is er bij de academicusbelasting meer 
verzekeringg van inkomensrisico's. De hogere mate van inkomensverzeker-
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ingg kan aanleiding zijn tot averechtse selectie waardoor de laag-risco hoog-
inkomenn studenten niet mee willen doen met het stelsel. Ook moreel gevaar 
iss een potentieel groter probleem: meer verzekering maakt studenten on-
voorzichtigerr bij hun studiekeuzen omdat de negatieve consequenties afgewen-
teldd worden op prudentere studenten. 

Beleidsimplicaties s 

Watt kunnen beleidsmakers van dit boek leren? Met behulp van de inzichten 
uitt dit proefschrift kan op een aantal praktische beleidsvragen een antwoord 
wordenn gegeven. 

Minderr progressieve arbeidsbelastingen? 

Minderr belastingprogressie wordt vaak verdedigd met argumenten die verwij-
zenn naar de toegenomen internationale mobiliteit van hooggeschoolden, de 
internationaliseringg van de economie en het toegenomen belang van menselijk 
kapitaall  in de post-industriële economie. Al deze trends verhogen de facto 
dee effectieve belastingelasticiteit van geschoold arbeidsinkomen, waardoor 
dee afruil tussen doelmatigheid en rechtvaardigheid verslechtert en er minder 
inkomenn kan worden herverdeeld. 

Ditt boek ondersteunt pleidooien voor minder belastingprogressie echter 
maarr gedeeltelijk. Inderdaad is het zo dat de optimale belastingprogressie 
vermindertt indien men rekening houdt met de interdependentie van de kwan-
titeitt van het arbeidsaanbod (gewerkte uren) en de kwaliteit van het arbeids-
aanbodd (hoeveelheid shcoling en training). De reden is dat door deze inter-
dependentiee de efficiëntiekosten van belastingheffing stijgen. 

Indienn de overheid onderwijssubsidies bovendien (gedeeltelijk) zou ver-
vangenn door een 'equity participation' model van onderwijsfinanciering, dan 
vervallenn ook de argumenten voor progressieve belastingen om door middel 
vann belastingprogressie de economische verstoringen van falende kapitaal- en 
verzekeringsmarktenn op te heffen. 

Tegelijkertijdd neemt ook de vraag naar herverdeling toe. Inkomensongelijk-
heidd tussen geschoolde en ongeschoolde groepen van werknemers neemt toe 
doorr 'skill biased' technologische ontwikkeling, toegenomen internationali-
seringg en vrijhandel en complementariteit van kapitaal een hooggeschoolden 
inn productie. De vraag naar herverdeling zou dus moeten zijn toegenomen, 
hetgeenn pleit voor progressievere belastingen. 
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Tevenss willen veel Europese landen de benarde arbeidsmarktpositie van 
veell  laaggeschoolden verbeteren door vergroting van het inkomensverschil 
tussenn uitkeringen en laagbetaald werk via fiscale arbeidstoeslagen (EITC). 
Ditt heeft de onvermijdelijke prijs dat de prikkels verminderen om menselijk 
kapitaall  te vergaren omdat het belastingstelsel progressiever wordt. Deze 
negatievee prikkels op leerinspanningen dienen dan gecompenseerd te wor-
denn met hogere onderwijssubsidies om zo de verstorende effecten van sterker 
stijgendee marginale tarieven te mitigeren. Indien dit maar ten dele mo-
gelijkk is. omdat onderwij ssubsidies geen perfect over heidsinstrument zijn om 
leerinspanningenn te sturen, dan moeten belastingen op kapitaalinkomen toe-
nemenn om de belastingdruk op laaggeschoolden te verlichten en tevens de 
prikkelss tot vergaring van menselijk kapitaal in stand te houden. 

Inn ieder geval had de Nederlandse overheid het bij de laatste grote be-
lastingherzieningg beter kunnen doen door een EITC met afbouwtraject te 
combinerenn met onderwijssubsidies. Nu bevat het belastingstelsel een vlakke 
arbeidstoeslagg die niet wordt afgebouwd met het inkomen. De arbeidstoe-
slagg heeft een groot dood gewicht omdat niet alleen het arbeidsaanbod van 
laaggeschooldee arbeid wordt gestimuleerd, maar ook van hooggeschoolde ar-
beid,, wat onmiddellijk ten koste gaat van de herverdelende taak van het 
belastingstelsel.. Door onderwijssubsidies met een EITC te combineren, kan 
inn beginsel dezelfde vergroting tussen inkomen uit werk en een uitkering ge-
realiseerdd worden, tegen lagere efficiëntiekosten. Analoog kan gesteld worden 
datt er een groter inkomensverschil gerealiseerd had kunnen worden bij gelijk-
blijvendee distorsies van belastingprogressie. 

Lageree be las t ingen op kapitaal? 

Nogg veel sterker dan voor arbeid geldt dat belastinggrondslagen voor kapi-
taall  steeds mobieler worden door de ineternationalisering van de economie. 
Ditt vergroot de efficiëntieverliezen van het belasten van kapitaal. Tevens 
proberenn overheden met de opkomende vergrijzing private pensioenbesparin-
genn aan te moedigen. Dit beleid komt neer op lagere belastingen op kapi-
taalinkomen. . 

Wee hebben laten zien dat kapitaalbelastingen de prikkels versterken om 
menselijkk kapitaal te vergaren. Kapitaalbelastingen zijn een noodzakelijk 
kwaadd indien de distorsies van herverdeling door belastingen op hooggeschoolde 
arbeidd niet perfect kunnen worden weggenomen met onderwijssubsidies. 

Al ss het doel inderdaad is om investeringen in menselijk kapitaal aan te 
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moedigenn dan is het ontmoedigen van investeringen in financieel kapitaal een 
optie.. Lagere marginale tarieven op kapitaalinkomen, zoals we bij de laatste 
belastinghervormingg in Nederland hebben gezien, levert in ieder geval geen 
bijdragee aan het verbeteren van de prikkels om te investeren in menselijk 
kapitaal. . 

Verderr kan worden verwacht dat de fiscale subsidies op het eigen huis en de 
pensioenenn een serieuze distorsie veroorzaken in de prikkels om menselijk ka-
pitaall  te vergaren, met name voor werknemers in de latere fasen van hun le-
venscyclus.. Door stimulering van financiële besparingen worden besparingen 
inn menselijk kapitaal onaantrekkelijker. Tevens hebben oudere werknemers 
all  een relatief laag arbeidsaanbod, waardoor het rendement op investeringen 
inn menselijk kapitaal al lager is omdat menselijk kapitaal minder goed wordt 
benut. . 

Inn beginsel is er geen reden om kapitaalbelastingen in te zetten om vor-
mingg van menselijk kapitaal aan te moedigen als de overheid perfecte onder-
wijssubsidiess tot haar beschikking heeft. Onderwijssubsidies verstoren het 
spaargedragg niet terwijl kapitaalbelastingen dat wel doen. Kapitaalbelastin-
genn zouden inderdaad verlaagd kunnen indien onder wij ssubsidies simultaan 
wordenn verhoogd. Echter, indien onderwijs- en trainingsinspanningen maar 
beperktt gestuurd kunnen worden met subsidies dan verdient het geen aan-
bevelingg om kapitaalbelastingen te verlagen. 

Hervormm de studiefinanciering? 

Overhedenn kunnen budgettaire beperkingen bij de financiering van het hoger 
onderwijss verlichten door private contributies toe te staan. Ook zal kan ver-
minderingg van onderwijssubsidies bijdragen aan vergroting van de inkomens-
gelijkheidd omdat de verdeling de subsidies zeer ongelijk is. Hogere private 
bijdragenn worden ook veelal geassocieerd met het profijtbeginsel dat meer 
opgeldd doet in een samenleving die sterk individualiseert. Een manier om 
privatee contributies te verhogen is om een sociaal leenstelsel of academici-
belastingg in te voeren die ex-studenten betalen gedurende hun leven. 

Ditt proefschrift laat zien dat verhoging van private contributies via een 
sociaall  leenstelsel of academicusbelasting direct de bron van falende kapitaal-
enn verzekeringsmarkten aanpakt door liquiditeitsbeperkingen (voor arme stu-
denten)) op te heffen en de risico's bij terugbetaling af te dekken door inkomens-
afhankelijkee betalingen. 

Err zijn in beginsel geen onderwijssubsidies nodig om deze marktfalens op 
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tee heffen. De toegankelijkheid, met name voor studenten uit lage inkomen-
scategorieën,, kan dus gewaarborgd worden tegen lagere publieke kosten. 
Ditt geldt voor ieder niveau van onderwijssubsidies. De reden is dat dood 
gewichtt wordt vermeden door geen subsidies te geven aan studenten met een 
voldoendee hoog inkomen en voldoende laag risico in hun inkomen om zelf 
eenn aanzienlijk deel van de onderwijskosten te kunnen financieren. Daarom 
zijnn onderwijssubsidies een zeer imperfect instrument om falende kapitaal en 
verzekeringsmarkt-enn te corrigeren. 

Dee mate van inkomensverzekering bij een academicusbelasting is groter 
dann bij een sociaal leenstelsel. Daarom zijn problemen met averechtse selec-
tiee en moreel gevaar ook relatief groter bij een academicusbelasting dan bij 
eenn sociaal leenstelsel. De hoeveelheid inkomensverzekering die geboden kan 
wordenn hangt dus af van de mate waarin de verzekering aanleiding geeft tot 
uitvretersgedragg bij studenten en de mate waarin de laag-risco hoog-inkomen 
studentenn geneigd zijn om uit te stelsel te stappen. Als deze effecten belan-
grijkk zijn, wordt een sociaal leenstelsel een aantrekkelijker alternatief dan 
eenn academicusbelasting. Empirisch is weinig bekend van de importantie 
vann moreel gevaar en averechtse selectie. De overheid kan de informatie-
achterstandd die aan deze problemen ten grondslag liggen beperken door se-
lectiee aan de poort, temponormen, vermindering van drop-outs, terugbeta-
lingstarievenn die afhankelijk zijn van de studierichting (collegegeld differen-
tiatie)) en het integreren van de terugbetalingen in het belastingstelsel. 

Verminderr de subsidies aan hoger onderwijs? 

Pleidooienn voor vermindering van publieke subsidies aan hoger onderwijs en 
vergrotingg van de private bijdragen zijn veelal gebaseerd op het profijtbe-
ginsell  rechtvaardigheidsoverwegingen en grotere doelmatigheid. Bovendien 
staann de publieke uitgaven aan hoger onderwijs onder druk vanwege de uit-
gavenplafondss en EMU criteria, terwijl de instroom blijf t toenemen. Onder-
wijssubsidiess worden echter meestal gerechtvaardigd op basis van toeganke-
lijkheidsoverwegingenn (kapitaal- en verzekeringsmarktimperfecties), positieve 
externee effecten, niet-economische overwegingen ('merit good' argumenten) 
enn belastingdistorsies op leerinspanningen. 

Wee hebben laten zien dat onderwijssubsidies niet gerechtvaardigd kunnen 
wordenn op basis van kapitaal- en verzekeringsmarkt imperfecties. Daarvoor 
iss een academicusbelasting of sociaal leenstelsel het meest geëigende instru-
ment.. Bovendien kan men sceptisch zijn over het bestaan van grote positieve 
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externee effecten van hoger onderwijs. Desalniettemin kunnen onder wijssub-
sidiess wel bijdragen aan het verminderen van de negatieve prikkels van het 
belastingstelsell  op de leerbeslissing. Hoewel een aanzienlijk deel van de on-
derwijj  ssubsidies gerechtvaardigd kan worden op basis van dit laatste argu-
ment,, zijn onderwij ssubsidies in de praktijk veel groter. Uit doelmatigheids-
enn rechtvaardigheidsoverwegingen kan dus een reductie van onderwij ssubsi-
diess aan het hoger onderwijs gerechtvaardigd worden. 
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