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BIJLAGEN 

Bijlage B2.1 Constructie van indicatoren voor werkaspecten in 1995 

De constructie van indicatoren voor de verschillende werkaspecten is gebaseerd op 
zowel theoretische overwegingen als geconstateerde statistische samenhangen. 
Daarbij is de volgende procedure gevolgd. Door middel van factoranalyse is een eerste 
indruk verkregen van de factoren of dimensies waarin de werkaspecten uiteenvallen. 
Vervolgens zijn variabelen die op theoretische gronden geen deel kunnen of behoren 
uit te maken van een bepaalde dimensie, daaruit verwijderd en eventueel (als het om 
een, op theoretische gronden, cruciale variabele gaat) als aparte factor opgenomen. 
Daarna is per factor voor de resterende variabelen een niet-lineaire principale componenten
analyse (Princals) uitgevoerd om een genormaliseerde indicator te construeren. Hierbij 
worden de categoriewaarden van de afzonderlijke variabelen (bijv. 1 = helemaal mee 
eens; 2 = mee eens; 3 = mee eens noch mee oneens, enz.) op zodanige wijze getrans
formeerd dat de onderlinge samenhang tussen de variabelen die van dezelfde factor 
deel uitmaken maximaal is en de resulterende indicator genormaliseerd wordt (d.w.z. 
een gemiddelde van nul en een standaarddeviatie van één heeft). Indien een factor 
slechts uit één variabele bestaat, is geen principale componentenanalyse uitgevoerd (daar
voor zijn minimaal twee variabelen vereist), maar is de variabele wel genormaliseerd. 
Ten slotte is als overa//indicator voor de kwaliteit van de arbeid het gemiddelde over 
de afzonderlijke indicatoren berekend. Hierbij krijgt iedere factor of indicator dus 
(impliciet) een gelijk gewicht toebedeeld. 

Factoranalyse leverde een oplossing op met acht factoren met een eigenwaarde groter 
dan één. Na rotatie met de varimaxmethode bleken de items met betrekking tot het 
functieniveau (de vereiste opleiding en het beroepsniveau) enerzijds en de items met 
betrekking tot de fysieke arbeidsomstandigheden (stank of lawaai, zwaar werk, vuil 
werk en geen zittend werk) anderzijds één factor te vormen (tabel B2.1 ). Omdat het 
op theoretische gronden niet plausibel is om beide aspecten als één dimensie van de 
kwaliteit van de arbeid te beschouwen, zijn zij bij de constructie van de indicatoren 
met behulp van princals toch apart geanalyseerd. Het item uurloon bleek op geen van 
de factoren een lading van meer dan 0,4 te hebben. Gezien het theoretische belang 
van de beloning is het uurloon toch als een aparte indicator voor de kwaliteit van de 
arbeid meegenomen. 
Het item 'goede ontplooiingsmogelijkheden' heeft een gelijke lading van 0,5 op de 
factor arbeidsinhoud en de factor loopbaanperspectieven. Besloten is dit item alleen 
bij de indicator voor de loopbaanperspectieven mee te nemen. 
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Tabel B2.1 Geroteerde factormatrix van werkaspecten (vanmaxrotatie)3 

factor 

1 

interessant werk 0,65 

werk waarin men zelf beslissingen kan 

nemen 0,73 

werk waarvan men de resultaten ziet 0,62 

verantwoordelijk werk 0,74 

werk waarmee men iets betekent in de 

maatschappij 0,59 

beroepsniveau 0,66 

minimaal vereiste opleiding 0,68 

stank ot lawaai 0,67 

lichamelijk zwaar werk 0,71 

vuil werk 0,62 
zittend werk 0,69 

gevoel van eigenwaarde 0,78 

je maatschappelijk nuttig voelen 0,74 

invloed uitoefenen op belangrijke 

beslissingen 0,64 

voor vol worden aangezien 0,69 

goede promotiekansen 0,82 

werk waarin men zich kan ontplooien 0,50 0,50 

ploegendienst 0,57 

onregelmatige werktijden 0,79 

werktijdenregeling 0,79 

aantal uren werk per week 0,86 

tijdelijk werk 0,47 

flexibel werk 0,77 

netto-uurloon 

goede collega's 
contact met collega's is een voordeel 

van het huidige werk 0.52 

a Alleen factorscores groter dan 0,4 zijn vermeld-

Bron: LWW'95 

0.69 
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Bijlage B3.1 Decompositie van de socialezekerheidsquote 

De socialezekerheidsquote szq is gedefinieerd als het aandeel van de socialezeker-
heidsuitgaven szu in het nationaal inkomen Y: 

SZU (B3 1) 
szq = IDJ -U 

Y 

De socialezekerheidsuitgaven zijn gelijk aan het product van het aantal 
uitkeringsontvangers of 'inactieven' ; en de gemiddelde uitkering u, die 
per definitie gelijk is aan het product van de vervangingsratio r en het 
gemiddelde loon w: 

SZU=VU=ITW 
(B3.2) 

De arbeidsinkomensquote aiq is gedefinieerd als het quotiënt van het 
totale arbeidsinkomen L en het nationaal inkomen Y. Het totale arbeids
inkomen is weer gelijk aan het product van het aantal werkenden of 
'actieven' a en het gemiddelde arbeidsinkomen of loon w: 

. L a-w (B3.3) 
aiq= —= 

Y Y 

Hieruit volgt onmiddellijk: 

a-w (B3.4) 
Y--

aiq 

Substitutie van (B3.2) en (B3.4) in (B3.1) en herschikking van 
de termen resulteert in: 

i-rw i . (B3 5) 
szq= =—-raiq ' ' 

œwlaiq a 
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Bijlage B3.2 Het effect van een externe schok op de loonvorming, scholing en het arbeidsaanbod 

In drie verschillende situaties die in hoofdstuk 3 zijn besproken, is het effect van (een 
verandering in) de gemiddelde belasting- en premiedruk tegengesteld aan het effect 
van (een verandering in dezelfde richting in) de marginale belasting- en premiedruk. 
In feite zijn dit steeds varianten op het inkomens- en substitutie-effect, zoals die bekend 
zijn uit de neoklassieke theorie van het consumentengedrag. 

B3.2.1 Loonvorming 
Uitgangspunt is het vakbondsmonopoliemodel, waarin de vakbond eenzijdig het loon 
bepaalt en de werkgever vervolgens op basis hiervan de optimale werkgelegenheid 
vaststelt. 
Stel, de doelstellingsfunctie V van de vakbond is: 

V = V(l, vv-9) (B3.6) 

waarin / de werkgelegenheid is, vv de brutoloonvoet en 9 de verschuldigde loonbelasting 
en sociale premies. V heeft de gebruikelijke eigenschappen van een nutsfunctie, dat wil 
zeggen dat de eerste orde afgeleiden positief zijn (Vj = dV/dl > 9 en Vi = dV/d(w-9) > 0), 
de eigen tweede orde afgeleiden negatief (V// = d V/dl < 9 en V22 = d V/9(w-9) < 9) 
en de kruiselingse tweede orde afgeleide niet negatief (V/2 = d"V/dId(w-Q) > 9). Dit 
laatste betekent dat naarmate de werkgelegenheid groter is, men niet minder waarde 
gaat hechten aan het nettoloon en vice versa; hetgeen plausibel is. 9 is een monotoon 
stijgende functie van w en van de externe economische omstandigheden x: 9 = Q(w, x), 
met 9| = dd/dw > 9 en 92 = dQ/dx > 9. Een hogere waarde van x duidt derhalve op een 
verslechtering van de economische omstandigheden die tot een hogere belastingdruk 
leidt. Als ook de marginale lastendruk bij een economische verslechtering stijgt, geldt 
9,2 = 329/awa.v>0. 
Stel verder dat de vakbond er rekening mee houdt dat de werkgelegenheid /, die door de 
werkgever wordt bepaald, afhangt van de hoogte van het brutoloon w en van de externe 
omstandigheden x: I = l(w,x), met // = dl/dw < 9, h = dl/dx < 9 en //2 = 3 l/dwdx < 9. 
De niet-positieve kruiselingse afgeleide betekent, dat de gevoeligheid van de werk
gelegenheid voor externe schokken niet kleiner wordt naarmate het loon hoger is. 
Als de vakbond in staat is om zelf de hoogte van de loonvoet te bepalen, zal hij trachten 
Vte maximaliseren. De eerste orde afgeleide van de doelstellingsfunctie is dan gelijk 
aan nul: 

dV/dw = 9 =1 V, • /, + V2 • (1-9,) = 9 (B3.7) 

De tweede orde voorwaarde voor een maximum luidt: 

d2V/dw2<0=*D = Vu (h)2+ Vj/n +2 Vi2 (I-81) /) + V22 (1-6,)2 < 9 
(B3.8) 
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Stel nu dat zich een exogene schok voordoet (dx > 0) waardoor de werkgelegenheid 
/ (ex ante) daalt en de belastingdruk 8 stijgt. Differentiatie van vergelijking (B3.7) 
levert dan op: 

Ddw + (V|/,2 + V, 1/1/2 - Vi2/i92 + V12/2 (I-81) - V22 02 (l-0i) - V2 812) dx = 0 
(B3.9) 

Voor de reactie van het loon op een externe schok geldt dan: 

dw/dx = - [Vi/,2 + (V) 1/1 + V,2(1-0|)) h - Vi 012 - (V22(l-0i) + Vn /1) 92] / D 
- - - + -

(B3.10) 

In het algemeen kan niet worden bepaald of een negatieve externe schok die leidt tot 
een kleinere werkgelegenheid en een hogere belastingdruk, een opwaartse of neer
waartse druk op de lonen uitoefent. De eerste term tussen de rechte haken betreft het 
effect van de externe schok op de gevoeligheid van de werkgelegenheid voor het loon. 
Als door de schok de werkgelegenheid sterker reageert op veranderingen in het loon 
(/12 < 0) zal de vakbond zijn looneis matigen: eenzelfde 'loonoffer' levert dan immers 
meer werkgelegenheid op. De tweede term heeft betrekking op het (directe) effect van 
de externe schok op de werkgelegenheid: naarmate de schok (bij een gegeven loon) 
tot een groter werkgelegenheidsverlies leidt (/2 < 0), verschuift de voorkeur van de 
vakbond sterker naar werkgelegenheidsbevordering en zal men een minder hoog loon 
eisen. De derde term betreft het effect van de schok op de marginale lastendruk. 
Naarmate de marginale druk sterker stijgt (0|2 > 0), levert een gegeven brutoloonstijging 
netto minder op en verschuift de voorkeur naar meer werkgelegenheid. Ten slotte geeft 
de laatste term het effect op het loon via de gemiddelde lastendruk weer. De vakbond 
tracht de netto-inkomensverslechtering als gevolg van de lastenstijging (02 > 0) te 
compenseren door een hoger (bruto)loon te vragen. 
Als een externe schok alleen de werkgelegenheid vermindert, maar geen effect heeft 
op de lastendruk (1\2 < 0 en /2 < 0, maar 0 !2 = 02 = 0). gaat hiervan een matigend 
effect op het loon uit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een sectorspecifieke schok 
waarvan de macro-economische gevolgen te verwaarlozen zijn. Als alleen de marginale 
lastendruk stijgt, terwijl de werkgelegenheid en de gemiddelde lastendruk gelijk blijven 
(012 > 0, maar l\2 = 12 = 62 = 0), wordt de loonstijging eveneens gematigd. Als echter 
alleen de gemiddelde lastendruk stijgt, terwijl de werkgelegenheid en de marginale 
lastendruk gelijk blijven (02 > 0, maar li2 = h = 612 = 0), gaat hiervan een opwaartse 
druk op de lonen uit. 

Bovenstaande afleiding heeft enkele beperkingen. De belangrijkste daarvan is de ver
onderstelling dat er sprake is van een vakbondsmonopolie, dat wil zeggen dat de loon
vorming volledig door de vakbond wordt bepaald. Koskela en Vilmunen (1996) tonen 
aan dat ook in een right-to-managemodél (waarin daadwerkelijk over het loon wordt 
onderhandeld) en in een efficient-bargainmodd (waarin zowel over het loon als over 
de werkgelegenheid wordt onderhandeld) een stijging van de gemiddelde lastendruk 
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en een stijging van de marginale lastendruk een tegengesteld effect hebben. Ook in 
deze gevallen oefent een hoger marginaal belastingtarief een negatief effect op het 
loon en een positief effect op de werkgelegenheid uit. 

B3.2.2 De scholingsinspanning 
Stel, een persoon met een oneindige tijdshorizon besteedt de eerste t perioden aan 
scholing en de rest van zijn leven aan arbeid. Stel verder dat het toekomstige loon w 
een monotoon stijgende functie is van het aantal perioden dat hij/zij scholing heeft 
gevolgd, d.w.z. w = w (t), met w' = dw/dt > 0. Over dit toekomstige loon is men een 
belasting 8 schuldig, die niet alleen afhankelijk is van de hoogte van het loon, maar 
ook van de (exogene) 'toestand van de wereld' x: 6 = Q(w,x). Als men, zolang men stu
deert, geen inkomen ontvangt, en toekomstig inkomen waardeert volgens een concave 
nutsfunctie (/ die wordt verdisconteerd tegen een rentevoet r, luidt de te maximaliseren 
W/è-riffienutsfunctie: 

U=$~u[w(t)-d(w(t)j)] e~ndx = u[w(t)-Q(w(t)jc)] e~n (B3.ll) 

Hierbij wordt, zonder verlies aan algemene geldigheid, verondersteld dat het nut in de 
periode waarin men studeert (x < t) gelijk is aan nul. 
Maximalisatie van U naar t resulteert in: 

M ' ( 1 - G I ) H ' - / - M = () (B3.12) 

Hierin is 8j = dQ/dw, het marginale belastingtarief. De tweede orde voorwaarde voor 
een maximum luidt: 

D = u" ( 1-9|)2 (u')2 - u' 9u(w')2 + u' (1-60 w" - r u (1-9,) w' < 0 (B3.13) 

Stel nu dat zich een externe schok voordoet (dx > 0), waardoor de gemiddelde en/of 
marginale belastingdruk stijgt, dat wil zeggen 02 = dQ/dx > 0 en/of 812 = d'Qldwdx > 0. 
Differentiëren van vergelijking (B3.12) naar.Y levert dan op: 

D dt/dx - u' u ' 8,2 - {«"(1-8!) w'-r u'}d2 = 0 (B3.14) 

Hieruit volgt: 

dt/dx =[u' w' 012 + {H"(1-8 | )M- ' - / -« ' }82] /D (B3.15) 

Na substitutie van vergelijking (B3.12) kan deze ook worden geschreven als: 

dt/dx =[w'6i2-(l +R)rt2V u'/D (B3.16) 

waarin R = — u"u/(u')~, dat is de maat voor de relatieve risicoaversie. 
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Aangezien u'/D < O en w' > O leidt een stijging van de marginale lastendruk (0|2 > 0) 
tot minder tijdsinvestering t in scholing. Aangezien R > 0 vormt een stijging van de 
gemiddelde lastendruk (62 > 0) juist een prikkel om meer tijd in scholing te investeren. 

Lin (1998) geeft een meer verfijnde analyse van de effecten van belastingen op de 
investering in scholing, waarbij tevens rekening wordt gehouden met besparingen, het 
effect daarvan op de rentevoet en de aanwending van de belastinginkomsten door de 
overheid. Als de belastingopbrengsten niet worden teruggesluisd naar dezelfde burgers 
die ze hebben opgebracht, wordt de uitkomst bepaald door de vraag of de besparingen 
toe- of afnemen als de belastingen stijgen. In het eerste geval nemen de investeringen 
in scholing toe, in het tweede geval nemen ze af. 

B3.2.3 De afweging Tussen werk en vrije tijd 
Stel, een persoon maximaliseert zijn nutsfunctie U: 

U=U(l,y) (B3.17) 

Hierin is / het aantal uren vrije tijd (0 < l < T, met T het totale aantal beschikbare uren, 
bijv. 7 x 24 = 168 per week) en y het netto-inkomen. U heeft de gebruikelijke eigen
schappen van een nutsfunctie, dat wil zeggen dat de eerste orde afgeleiden positief zijn 
({/l = dU/dl > 0 en U2 = dU/dy > 0), de eigen tweede orde afgeleiden negatief 
(U\\ =d U/dl < 0 en U22 = 3 U/dy < 0) en de kruiselingse tweede orde afgeleide 
niet negatief {U\2 = d2U/dldy > 0). Het netto-inkomen y is gelijk aan: 

y = (T-l)w-Q((T-r)w,x) (B3.18) 

waarin w het bruto-uurloon is, 8 de verschuldigde loonbelasting en sociale premies en 
de externe economische omstandigheden. Maximalisatie van de nutsfunctie U naar / 

onder de budgetrestrictie (B3.18) geeft als resultaat: 
x 

Ui-U2(l-Qi)w = 0 (B3.19) 

De tweede orde voorwaarde voor een maximum luidt: 

D= L /n -2L/ , 2 ( l - e i )v r+( / 2 2 ( l - e i ) 2 vr 2 <0 (B3.20) 

Stel opnieuw dat de externe omstandigheden x verslechteren (dx > 0) waardoor de 
gemiddelde en/of marginale lastendruk stijgt (G2 > 0 en/of 9,2 > 0). Differentiëren van 
(B3.19) naar x levert op: 

Ddl/dx- t/12 02+ w U2 612 + (l-0i) w U22 82 = 0 (B3.21) 

Hieruit volgt: 

dl/dx = [{f/12 - (1-8,) w U22} 82 - w U2 9,2]/D (B3.22) 
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Een stijging van de gemiddelde lastendruk (02 > 0) resulteert in een afname van het 
aantal uren vrije tijd dat men 'consumeert', /, afnemen, aangezien t/12 - 0~9i) w t/22 
> 0 en D < 0. Men biedt zich dan voor meer uren aan op de arbeidsmarkt. Een stijging 
van de marginale lastendruk (912 > 0) heeft het tegenovergestelde effect, aangezien 
-w U2 < 0. De hoeveelheid vrije tijd / neemt toe en het aantal aangeboden uren arbeid 
neemt af. 

Wanneer men de afweging tussen werk en vrije tijd en die tussen scholing en werk in 
een beslissing combineert, ontstaat een erg gecompliceerde differentievergelijking. 
Aangezien een stijging van de gemiddelde lastendruk het aantal gewerkte uren en 
daarmee het in de toekomst te verdienen inkomen verhoogt, versterkt dit het positieve 
effect van een hogere gemiddelde lastendruk op de investering in scholing. Voor een 
stijging van de marginale lastendruk geldt het omgekeerde. 
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Bijlage B4.1 Constructie van schalen voor het objectieve en subjectieve welzijn voor attitudes 

B4.1.1 Subjectief welzijn 
Het subjectieve welzijn wordt in LWW'95 gemeten met een reeks vragen over de 
tevredenheid van de respondenten met uiteenlopende aspecten van het leven. De vraag 
luidt: 
In welke mate bent u tevreden met: 
- uw dagelijkse bezigheden? 
- uw financiële positie? 
- uw maatschappelijke positie? 
- het leven dat u op het ogenblik leidt? 
- uw vrienden- of kennissenkring? 
- uw naaste familieleden (ouders, kinderen)? 
- de maatschappij waarin wij leven? 
- uw woonsituatie? 
- de mogelijkheden van onderwijs en opleiding die u hebt genoten? 
- uw jeugdjaren die u thuis hebt doorgebracht? 
- uw gezondheid? (Buitengewoon tevreden, ..., buitengewoon ontevreden.) 

Omdat de tevredenheid met de gezondheid sterk blijkt samen te hangen met twee andere, 
meer 'objectieve' vragen over de gezondheid, is dit item gebruikt als indicator voor het 
objectieve welzijn (zie § B4.1.2). Uit een factoranalyse van de overige tien items, 
blijkt dat deze in twee factoren (met een eigenwaarde groter dan 1) uiteenvallen 
(tabel B4.1). 

Tabel B4.1 Geroteerde factormatrix van het subjectieve welbevinden (vanmaxrotatie) 

factor 1 

(tevredenheid met de huidige leefsituatie) 

tevredenheid met: 

de dagelijkse bezigheden (werk, school, huishouden) 0,717 
de vrienden- of kennissenkring 0,241 
de naaste familieleden (ouders, kinderen) 0,024 
de financiële positie 0,714 
de maatschappelijke positie 0,790 
de maatschappij waarin wij leven 0,376 
het leven dat men op het ogenblik leidt 0,804 
de woonsituatie 0,403 
de mogelijkheden van onderwijs en opleiding die men heeft genoten 0,258 
de jeugdjaren die men thuis heeft doorgebracht. 0,073 

Bron: SCP (LWW'95) 

factor 2 

0,155 

0,579 

0,768 

0,031 

0,124 

0,189 

0,144 

0,168 

0,443 

0,708 

Op de eerste factor scoren de eerste vier items (dagelijkse bezigheden, financiële positie, 
maatschappelijke positie, het leven dat men leidt) het hoogst, op de tweede factor scoren 
alleen de items familie, vrienden- en kennissenkring en kinderjaren hoog. Aangezien dit 
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geen factoren zijn die veel verband lijken te houden met al dan niet werken, is besloten 
om alleen op basis van de eerste dimensie een schaal te construeren die als de tevreden
heid met de huidige leefsituatie kan worden aangeduid. Deze indicator, die derhalve de 
items voor tevredenheid met de dagelijkse bezigheden, de financiële positie, de maat
schappelijke positie en het leven dat men leidt, omvat, heeft voldoende betrouwbaarheid 
(Cronbachs a = 0,78). De indicator is, evenals bij het objectieve welzijn, geconstrueerd 
met behulp van een Princalsanalyse, waardoor er sprake is van een genormaliseerde 
variabele. 

B4.1.2 Objectief welzijn 
Bij de constructie van de indicator voor het 'objectieve welzijn' is de leefsituatie-index 
van het SCP als uitgangspunt genomen. Zoals aangegeven in de hoofdtekst zijn, deels 
op theoretische gronden, deels vanwege het ontbreken van de benodigde gegevens in 
het beschikbare databestand LWW'95, enkele leefsituatieaspecten samengevoegd of 
verwijderd. Dit geldt voor de aspecten 'wonen', 'bezit duurzame consumptiegoederen', 
'mobiliteit' en 'vakantie', die elk een indicatie zijn voor de materiële welvaart en daarom 
zijn vervangen door het nettomaandinkomen. Het aspect 'sportbeoefening' is verwijderd 
omdat LWW'95 daarover geen informatie bevat. Tot slot is aan de leefsituatie-index 
een indicator voor de maatschappelijke invloed of betrokkenheid toegevoegd. 
Per leefsituatieaspect zijn in het databestand LWW'95 variabelen gezocht die daarvoor 
een geschikte indicator lijken te zijn. Vervolgens is door middel van factoranalyse 
nagegaan of deze variabelen ook statistisch gezien één factor vormen. Wanneer dit 
niet het geval was, zijn de variabelen met een geringe factorscore buiten beschouwing 
gelaten of zijn, wanneer de variabelen in meer dan een factor uiteenvielen, meerdere 
indicatoren geconstrueerd. Per indicator is door middel van een niet-lineaire principale 
componentenanalyse (Princals) een genormaliseerde of gestandaardiseerde schaal 
geconstrueerd. Hierbij worden de categoriewaarden van de afzonderlijke variabelen 
(bijv. 1 = helemaal mee eens; 2 = mee eens; 3 = mee eens noch mee oneens, enz.) op 
zodanige wijze herschaald dat de onderlinge samenhang tussen de variabelen die van 
dezelfde factor deel uitmaken maximaal is en de resulterende indicator genormaliseerd 
wordt (d.w.z. een gemiddelde van nul en een standaarddeviatie van één heeft). Indien 
een factor slechts uit een variabele bestaat, is geen principale componentenanalyse 
uitgevoerd (daarvoor zijn minimaal twee variabelen vereist), maar is de variabele wel 
genormaliseerd. Ten slotte is als overa//indicator voor het (objectieve of subjectieve) 
welzijn het gemiddelde over de afzonderlijke indicatoren berekend. Hierbij krijgt iedere 
factor of indicator dus (impliciet) een gelijk gewicht toebedeeld. 
Hieronder wordt de constructie van de verschillende indicatoren in meer detail 
beschreven. 

1. inkomen 
Nettomaandinkomen (berekend op basis van informatie over loon, sociale uitkeringen 
en winst van de respondent; geen informatie over het inkomen van de partner of andere 
leden van het huishouden): genormaliseerd. 
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2. gezondheid en stress 
LWW'95 bevat drie algemene vragen over de gezondheid en de zogenaamde korte 
VOEG. De algemene vragen luiden: 

Hoe is over het algemeen uw gezondheid? (Heel goed, ..., slecht.) 
- Wilt u zeggen in hoeverre u zich door uw gezondheidstoestand belemmerd voelt 

in uw dagelijkse doen en laten? (Altijd, ..., nooit.) 
In welke mate bent u tevreden met uw gezondheid? (Buitengewoon tevreden, ..., 
buitengewoon ontevreden.) 

De VOEG (Vragenlijst over ervaren gezondheid) omvat elf psychosomatische klachten 
en wordt doorgaans als een indicator voor 'stress' beschouwd. Het gaat achtereenvolgens 
om: een opgezet of drukkend gevoel in de maagstreek, kortademigheid, pijn in de borst 
of hartstreek, moeheid, hoofdpijn, maag van streek, verdoofd gevoel of tintelingen in de 
ledematen, zich gauwer moe voelen dan men normaal acht, duizeligheid, lusteloosheid 
en 's ochtends moe en niet uitgerust opstaan. 
Bij factoranalyse bleken de drie algemene gezondheidsvragen en de 11 VOEG-items 
uiteen te vallen in drie factoren met een eigenwaarde groter dan één. De drie algemene 
vragen scoren het hoogst op de eerste factor, de VOEG-items voornamelijk op de 
tweede en derde factor. Daarom is besloten twee aparte indicatoren te construeren, 
een voor de gezondheid in het algemeen (bestaande uit de eerste drie vragen) en een 
voor stress (bestaande uit de elf VOEG-items). De a voor de algemene gezondheids-
indicator bedraagt 0,88 en voor de stressindicator 0,81, hetgeen zeer bevredigende 
waarden zijn. 

3. sociale contacten 

LWW'95 omvat een groot aantal vragen over sociale contacten, zoals de frequentie 
van, de tevredenheid met en het persoonlijke karakter van het contact met familieleden, 
buren, en vrienden en goede kennissen, de tevredenheid met de vrienden- of kennissen
kring en de naaste familieleden in het algemeen, enkele opvattingen over de buurt 
waarin men leeft ('Het is niet gemakkelijk contact te krijgen met de mensen hier', 'Ik 
heb hier best een leuke kennissenkring', 'De mensen zijn hier over het algemeen erg 
vriendelijk en bereid je te helpen'), het bezit van een telefoon en een geheim telefoon
nummer, en een specifieke set vragen om sociaal isolement te meten (de zg. UCLA-
schaal). Uit factoranalyse blijkt dat deze 21 variabelen niet tot één indicator voor de 
sociale contacten zijn te herleiden, maar in zeven factoren met een eigenwaarde groter 
dan één uiteenvallen. De meeste factoren zijn (ook na rotatie) niet te interpreteren als 
indicatoren voor sociale contacten in het algemeen, maar betreffen specifieke aspecten, 
zoals het contact met familie of met buren. Omdat een algemene indicator voor sociale 
contacten wordt gezocht, is besloten om uitsluitend de UCLA-schaal voor sociale iso
lement te gebruiken. Deze omvat de volgende zes items: 

Er zijn mensen met wie ik goed kan praten (ja, soms, nee). 
Ik voel me van andere mensen geïsoleerd (ja, soms, nee). 
Er zijn mensen bij wie ik terechtkan (ja, soms, nee). 
Er zijn mensen die me echt begrijpen (ja, soms, nee). 
Ik maak deel uit van een groep vrienden (ja, soms, nee). 
Mijn sociale contacten zijn oppervlakkig (ja, soms, nee). 
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Ook de betrouwbaarheid van deze schaal houdt, met een Cronbachs a van 0,70, echter 
niet over. 

4. maatschappelijke betrokkenheid, vrijetijdsactiviteiten en maatschappelijke 
participatie 
In LWW'95 zijn negen vragen opgenomen die enig inzicht bieden in de sociale 
betrokkenheid en activiteiten van de respondenten. Omdat bij voorbaat niet geheel 
duidelijk was voor welke leefsituatieaspecten deze een indicator vormen, zijn ze 
gezamenlijk geanalyseerd. Het gaat om de volgende vragen: 

Bent u lid van een vakbond (of wel eens lid geweest)? (Ja, nee.) 
In hoeverre bent u geïnteresseerd in politieke onderwerpen? (Zeer, matig, niet.) 
Hebt u in mei 1994 gestemd bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer? (Wel, 
niet, mocht nog niet stemmen.) 
Bent u lid van een vereniging, bijv. een sportvereniging, muziek- of toneelvereniging 
e.d.? (Ja, nee.) 
Heeft u hobby's? (Ja, nee.) 
Hoe vaak gaat u, alleen of met anderen, uit? (Vaak, niet zo vaak, bijna niet, nooit, 
wisselt.) 
Hebt u vaak, soms, zelden of nooit tijd, waar u geen raad mee weet? (Vaak, soms, 
zelden, nooit.) 
Doet u wel eens onbetaald vrijwilligerswerk? (Ja, nee.) 
Voor hoeveel uur ongeveer per week doet u vrijwilligerswerk (Minder dan één 
uur, ..., vijftien uur of meer.) 
Beschouwt u uzelf als behorende tot een kerkgenootschap, godsdienstige groepering 
of religieus levensbeschouwelijke groep? (Ja, nee.) 
Hoe vaak gaat u in het algemeen naar de kerk/naar bijeenkomsten? (Minimaal één 
keer per week, ...., zelden of nooit.) 

De twee vragen over vrijwilligerswerk zijn samengevoegd tot één variabele die deel
name aan en intensiteit van vrijwilligerswerk combineert; hetzelfde is gedaan bij de 
twee vragen over kerkelijkheid (lidmaatschap en frequentie kerkbezoek). 
Factoranalyse leverde vervolgens drie duidelijk te onderscheiden en interpreteren factoren 
op. De drie vragen over vakbondslidmaatschap, politieke interesse en opkomst bij de 
Tweede-Kamerverkiezingen leveren een indicator op voor de maatschappelijke betrok
kenheid. De betrouwbaarheid van deze schaal is echter gering. De drie vragen over 
lidmaatschap van een vereniging, hobby's en uitgaan, vormen een indicator voor de 
vrijetijdsactiviteiten, met eveneens een geringe betrouwbaarheid. Ten slotte blijken 
deelname aan vrijwilligerswerk en kerkelijkheid vrij nauw samen te hangen, en deze 
worden daarom als een indicator voor maatschappelijke participatie beschouwd. De 
vraag over verveling (tijd waarmee men geen raad weet) blijkt op elk van de drie factoren 
lager dan 0,4 te scoren en is daarom verder buiten beschouwing gelaten. 
De betrouwbaarheid van deze drie indicatoren laat helaas te wensen over: Cronbachs 
a bedraagt achtereenvolgens 0,36, 0,36 en 0,22. Omdat geen andere indicatoren voor 
deze drie leefsituatieaspecten beschikbaar zijn, moet niettemin met deze geringe 
betrouwbaarheid genoegen worden genomen. 
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Tabel B4.2 Indicatoren voor het objectieve welzijn 

indicator items Cronbachs a 

inkomen nettomaandinkomen 

algehele gezondheid - hoe is over het algemeen uw gezondheid? 

- in hoeverre voelt u zich door uw gezondheidstoestand belemmerd 

in uw dagelijkse doen en laten? 

- in welke mate bent u tevreden met uw gezondheid? 

0,88 

stress een opgezet of drukkend gevoel in de maagstreek 

kortademigheid 

pijn in de borst of hartstreek 

moeheid 

hoofdpijn 

maag van streek 

verdoofd gevoel of tintelingen in de ledematen 

zich gauwer moe voelen dan men normaal acht 

duizeligheid 

lusteloosheid 

's ochtends moe en niet uitgerust opstaan 

0,81 

sociaal isolement - er zijn mensen met wie ik goed kan praten 

- ik voel me van andere mensen geïsoleerd 

- er zijn mensen bij wie ik terechtkan 

- er zijn mensen die me echt begrijpen 

• ik maak deel uit van een groep vrienden 

- mijn sociale contacten zijn oppervlakkig 

0,70 

maatschappelijke 

betrokkenheid bent u lid van een vakbond (of wel eens lid geweest)? 

in hoeverre bent u geïnteresseerd in politieke onderwerpen? 

hebt u in mei 1994 gestemd bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer? 

0,36 

vrijetijdsactiviteiten - bent u lid van een vereniging, bijv. een sportvereniging, muziek- of 

toneelvereniging e.d.? 

- heeft u hobby's? 

- hoe vaak gaat u, alleen of met anderen, uit? 

0,36 

maatschappelijke 

participatie doet u wel eens onbetaald vrijwilligerswerk? 

voor hoeveel uur ongeveer per week doet u vrijwilligerswerk? 

beschouwt u uzelf als behorende tot en kerkgenootschap, godsdienstige 

groepering of religieus levensbeschouwelijke groep? 
hoe vaak gaat u in het algemeen naar de kerk/naar bijeenkomsten? 

0,22 

Bron: SCP (LWW'95) 
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B4.1.3 Samenhang lussen subjectief en objectief welzijn 
Tabel B4.3 laat de samenhang tussen het objectieve en het subjectieve welzijn zien op 
basis van de correlatiecoëfficiënten tussen de afzonderlijke indicatoren van het objectieve 
welzijn en de verschillende tevredenheidsaspecten en tevens tussen de algemene, 
samenvattende indicatoren voor het objectieve en het subjectieve welzijn. 

Tabel B4.3 Pearson-correlatiecoëfficiënten tussen de indicatoren voor het objectieve ; en het subjectieve welzijn 

indicatoren objectief welzijr i 

maat- vrije-

schappelijke tijds- maat

indicatoren subjectief sociaal- betrok- activi- schappelijke objectief 

welzijn: inkomen gezondheid stress isolement kenheid teiten participatie welzijn 

dagelijkse bezigheden 0.32 0,22 0,24 0,21 0,07 0,15 0,07 0,28 

financiële positie 0.09 0,16 0,19 0,16 0,13 0,20 0,07 0.29 

maatschappelijke positie 0,08 0,25 0,25 0,26 0,12 0,20 0.09 0.36 

het leven dat men op het 

ogenblik leidt 0.01 0.28 0,28 0,23 0,07 0,21 0,05 0.33 

tevredenheid met de 

huidige leefsituatie 0,07 0,29 0,31 0,28 0,12 0,24 0,09 0,40 

Bron: SCP (LWW'95) 

B4.1.4 Arbeidsethos 
Uit een factoranalyse van de tien items die betrekking hebben op de houding tegenover 
arbeid, blijkt dat deze in drie factoren uiteenvalt. Na rotatie kunnen deze factoren worden 
geïnterpreteerd als respectievelijk de opvatting dat arbeid een plicht is, de centraliteit 
van arbeid in het leven en de instrumentele betekenis van arbeid als bron van inkomen 
(tabel B4.4). 

Tabel B4.4 Geroteerde factormatrix van opvattingen over het belang van arbeid (na varimaxrotatie)3 

factor 1 : factor 2: factor 3: 

arbeid als centraliteit instrumentele 

plicht van arbeid betekenis 

eigenlijk moest iedereen kunnen kiezen of hij wil werken of niet -0,56 

als je niet wilt werken, profiteer je van anderen 0,67 

je hoeft niet per se te werken om nuttig bezig te zijn -0,67 

werken is alleen maar een manier om geld te verdienen 0.75 

werken moet altijd op de eerste plaats komen, ook als het minder 

vrije tijd betekent 0.45 0,51 

als iemand van het leven wil genieten, moet hij bereid zijn er hard 

voor te werken 0.58 

werken is een plicht die je hebt tegenover de maatschappij 0,75 

doen waar je zin in hebt. kun je pas als je je plicht hebt gedaan 0,70 

er zijn nog belangrijker dingen in het leven dan werken -0,74 
als ik genoeg geld had om van te leven, zou ik niet willen werken 0,70 

a Alleen factorscores hoger dan 0,4 zijn vermeld. 

Bron: SCP (LWW'95) 
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Hoewel het arbeidsethos in drie dimensies uiteenvalt, blijkt een schaal die uit alle tien 
items bestaat toch een redelijke betrouwbaarheid te hebben (Cronbachs a = 0,65), 
zodat het verantwoord is om ook een algemene indicator voor het arbeidsethos te 
gebruiken. Zowel voor de afzonderlijke dimensies als voor de algemene indicator zijn 
met behulp van niet-lineaire principale componentenanalyse (Princals) gestandaardi
seerde schalen geconstrueerd. 

B4.1.5 Calculerende houding 
De negen items die deel uitmaken van de schaal voor een calculerende houding 
('self-serving orientation') blijkt bij factoranalyse in twee dimensies uiteen te vallen. 
Aangezien de eerste dimensie 37% van de totale variantie verklaart, is het verantwoord 
om, met behulp van Princals, één schaal voor de calculerende houding te construeren. 
Cronbachs a bedraagt voor deze schaal 0,78, hetgeen op een hoge mate van betrouw
baarheid duidt. 
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Bijlage B4.2 Gedetailleerde scores op het objectieve welzijn 

De tabellen B4.4 en B4.5 geven de gedetailleerde scores van de diverse categorieën 
werkenden en niet-werkenden op de vragen die betrekking hebben op het objectieve 
welbevinden. In deze tabellen zijn overigens ook items opgenomen die niet zijn 
gebruikt bij de constructie van de indicatoren voor het objectief welzijn. Dit geldt 
voor de sociale contacten, het aantal uren vrijwilligerswerk en verveling. Zie voor de 
constructie van deze indicatoren bijlage B4.1. 
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Tabel B4.4 Objectief welbevinden van verschillende clusters werkenden (in procenten). 1995 

cluster 4 

cluster 1 cluster 2 cluster 3 staf-en werkenden, 

deeltijdwerk handarbeid dienstenwerk kaderfuncties onbekend totaal 

gezondheid 

gezondheidstoestand is (heel) goed 83 84 79 91 83 84 

nooit belemmerd door gezondheid 54 67 71 74 68 68 

(zeer) tevreden met gezondheid 85 84 76 82 81 81 

sociale contacten 

ontmoet wekelijks familieleden 68 76 68 56 61 63 

ontmoet wekelijks vrienden/goede 

kennissen 70 73 61 63 57 61 

heeft wekelijks contact met buren 55 48 46 39 49 47 

bespreekt persoonlijke problemen 

met familie 64 64 62 62 55 59 

bespreekt persoonlijke problemen 

met vrienden/goede kennissen 69 64 66 70 6063 

bespreekt persoonlijke problemen 

met buren 21 9 15 12 9 11 

voldoende contact met familie 82 85 70 87 81 81 

voldoende contact met vrienden 

/kennissen 80 80 78 76 78 78 

voldoende contact met buren 93 93 89 90 87 89 

heeft telefoon en geen geheim 

nummer 88 78 82 87 86 85 

maatschappelijke betrokkenheid 

momenteel lid van een vakbond 10 39 19 31 27 27 

lid geweest van een vakbond 24 7 18 12 17 16 

matig/zeer in politiek geïnteresseerd 71 73 77 91 75 76 

gestemd bij de TK-verkiezingen 

van mei 1994 77 78 67 89 76 77 

vrijetijdsactiviteiten 

lid van een vereniging 40 54 62 61 53 54 

heeft hobby's 90 92 93 100 88 91 

gaat vaak uit 16 31 29 39 23 26 

maatschappelijke participatie 

doet vrijwilligerswerk 30 27 19 33 24 25 

doet minimaal 5 uur per week 

vrijwilligerswerk 2 8 2 4 6 5 

bezoekt de kerk of godsdienstige 

bijeenkomsten 21 27 12 24 24 23 

verveling 
verveelt zich nooit 68 71 64 67 68 68 

Bron: SCP (LWW'95) 
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Tabel B4.5 Objectief welbevinden van verschillende categorieën niet-werkenden (in procenten), 1995 

arbeids huis
onge gepen vrouw/ s 

werkloos schikt sioneerd -man i 

gezondheid 

gezondheidstoestand is (heel) goed 76 19 84 77 
nooit belemmerd door gezondheid 60 17 61 61 
(zeer) tevreden met gezondheid 73 25 89 79 

sociale contacten 

ontmoet wekelijks familieleden 61 70 53 71 
ontmoet wekelijks vrienden/goede 

kennissen 67 54 50 61 
heeft wekelijks contact met buren 53 54 48 61 
bespreekt persoonlijke problemen 

met familie 58 52 36 62 
bespreekt persoonlijke problemen 

met vrienden/goede kennissen 68 50 41 63 
bespreekt persoonlijke problemen 

met buren 14 10 8 17 
voldoende contact met familie 82 82 87 78 
voldoende contact met vrienden/ 

kennissen 83 

voldoende contact met buren 88 

heeft telefoon en geen geheim 

nummer 71 

maatschappelijke betrokkenheid 

momenteel lid van een vakbond 14 

lid geweest van een vakbond 24 

matig/zeer in politiek geïnteresseerd 71 

93 

100 

91 

87 
91 

84 

overig niet-
scholier/ niet- werkend 
student werkend totaal 

90 79 71 
63 60 55 
91 79 73 

56 69 67 

88 64 64 
50 55 56 

75 61 60 

90 64 65 

27 18 16 
79 

77 

79 

72 

89 
91 

85 

82 

14 40 2 1 12 8 
35 37 15 7 23 20 
68 76 58 84 61 65 

gestemd bij de TK-verkiezingen 

van mei 1994 

vrijetijdsactiviteiten 

lid van een vereniging 

heeft hobby's 

gaat vaak uit 

maatschappelijke participatie 

doet vrijwilligerswerk 

doet minimaal 5 uur per week 

vrijwilligerswerk 

bezoekt de kerk of godsdienstige 

bijeenkomsten 

66 81 73 73a 80 75 

42 34 54 44 64 48 46 
80 80 90 87 97 89 87 
16 14 29 15 36 22 19 

22 28 54 38 31 38 34 

9 15 14 12 2 9 11 

20 41 38 37 28 28 33 

verveling 
verveelt zich nooit 40 59 

a 14% van de scholieren/studenten mocht nog niet stemmen. 

Bron: SCP (LWW'95) 

78 70 36 72 61 
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Bijlage B5.1 Gevoeligheid van deTheil- en Ginicoëfficiënt 

Champernowne (1974) heeft voor zes verschillende inkomensmaatstaven (waaronder 
de Gini- en Theilcoëfficiënt) op basis van ruim honderd verschillende theoretische 
inkomensverdelingen de gevoeligheid van de maatstaven voor extreem hoge, extreem 
lage en meer gematigde inkomens onderzocht. Daaruit komt onder meer naar voren 
dat de Theilcoèfficiënt relatief gevoelig is voor zeer hoge inkomens en de Ginicoëfficiënt 
voor meer gematigde inkomens. Over de gevoeligheid voor de lage inkomens kan 
Champernowne geen uitspraak doen. 
In deze bijlage wordt getracht nader inzicht te krijgen in de relatieve gevoeligheid van 
de Theilcoëfficiënt en de Ginicoëfficiënt voor hoge en lage inkomens. 

De Theilcoëfficiënt is gedefinieerd als: 

" Y. NY. 

De partiële afgeleide van de Theilcoëfficiënt naar een willekeurig inkomen Y, is dan 
(bedenk dat dY/clY,•= 1): 

dT 1 „ NY. f Yk NYk Y 
= — (In + 1) + > ( - — In - — ) 

dY. Y Y Ü Y2 Y Y2 

i NY. 1 NY. 
= _L (in l+l-T-1) = - (In '-T) 

Y Y Y Y 

Hieruit kan de elasticiteit van Theil t.o.v. het inkomen K, worden berekend: 

NYt 

T Y AT Y l n ^ (B5.1) 
E T ^ -1 — = -L ( — - 1) Y' T dY. Y T 

Deze elasticiteit is positief indien Y, > e1-Y/N en negatief indien F, < e 'Y/N. 
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De Ginicoéfficiënt kan worden geschreven als: 

. N N i y-l N t N N-\ 

INYttU jl 2NYÜU J 2NY k^U J 

De partiële afgeleide naar een willekeurig inkomen Yj is dan: 

dYt 2NY2 k-i ;=i J # F ^ *5?i 

= -lG + ' - 1 - ^ ' = 1 (2i-N-l _ G) 

Y NY Y N 

Hierbij wordt verondersteld dat de rangorde van de individuele inkomens Yk niet ver
andert; hetgeen plausibel is indien het om een marginale verandering van F, gaat. De 
elasticiteit van Gini t.o.v. het inkomen F, is: 

EG s ^j_dG_ = £« ,2i-N-l _ . . (B5.2) 
Y' GdY. Y NG 

Deze elasticiteit is positief indien i > !/2N(\+G) + l/2 en negatief indien 
i< V2M1+G) + V2 

De relatieve gevoeligheid van de Theilcoëfficiënt en de Ginicoëfficiënt voor hoge en 
lage inkomens kan worden uitgedrukt in de verhouding tussen de elasticiteit van beide 
coëfficiënten: 

ET 

In ' 
Y -1 

T 

NY. 
In ' 

Y 
2i-N-\ 

- T 
G 

EG 2i-N-l 

NY. 
In ' 

Y 
2i-N-\ T 

- G 

(B5.3) 

NG N 

Als Yj zeer klein is (F, i 0), tendeert de teller van dit quotiënt naar -°° en de noemer 
naar-1-G+l/iV (immers i —» 1). Het quotiënt zelf tendeert dan naar °°, dat wil zeggen 
dat de Theilcoëfficiënt gevoeliger is voor veranderingen in (zeer) lage inkomens dan 
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de Ginicoëfficiënt. Als F; zeer groot is (Yt -> °°), tendeert de teller van dit quotient 
naar °° en de noemer naar 1 -GAIN (immers i -> N). Het quotiënt zelf tendeert dan 
opnieuw naar », dat wil zeggen dat de Theilcoëfficiënt ook gevoeliger is dan de 
Ginicoëfficiënt voor veranderingen in (zeer) hoge inkomens. Stel ten slotte dat Yt zich 
in het midden van de inkomensverdeling bevindt. Schrijf Yt = ü+ß) Y/N, waarin ß een 
klein positief of negatief getal is. Stel verder dat i een perunage k verschilt van de 
mediane persoon, dat wil zeggen i = ll2(N+\) + kN. Dan is het quotiënt gelijk aan: 

ln(l+ß) - TG _ P TG 

EG 2kN G T 2k G T 

N 

Als k * V2G heeft dit quotiënt een eindige waarde. Voor ß = T is het quotiënt zelfs bij 
benadering gelijk aan nul, zodat de Ginicoëfficiënt rond deze waarde veel sterker 
reageert op inkomensveranderingen dan de Theilcoëfficiënt. Hiermee is aangetoond 
dat de Theilcoëfficiënt in vergelijking tot de Ginicoëfficiënt relatief gevoeliger is voor 
veranderingen in (zeer) hoge en (zeer) lage inkomens dan voor veranderingen in de 
middeninkomens. 
Hierbij moet echter wel de kanttekening worden gemaakt dat de Theilcoëfficiënt ook 
rond of iets boven de mediaan van de inkomensverdeling gevoeliger is dan de Gini
coëfficiënt. Immers, als i « l/2N(l+G) + lh (d.w.z. k = G/2) is de elasticiteit van de 
Ginicoëfficiënt praktisch gelijk aan nul, terwijl de elasticiteit van de Theilcoëfficiënt 
bij dit inkomen, doorgaans negatief zal zijn (dit geldt indien F, < e -Y/N voor 
, = '/:/V(l+G) + '/2). 

Tabel B5.1 Quotiënt van de inkomenselasticiteit van de Theilcoëfficiënt en de Ginicoëfficiënt naar percentiei van de 

verdeling van de voltijdlonen, 1972,1984 en 1994 

quotiënt van de elasticiteit vanTheil en Gini 

percentiel 

5 

10 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

70 

75 

80 

90 
95 

1972 1984 1994 

1,11 1,26 1,07 

0,92 1,05 0,96 

0.68 0,96 0,91 

0,65 0,97 0.92 

0,64 1.00 0,95 

0,75 1,18 1,13 

1,51 1,90 1,19 

-0,64 -3,45 -3,28 

0,04 -0,08 -0,11 

0,15 0,21 0,17 

0,24 0.42 0.34 

0,44 0,79 0,69 

0,63 1,12 0,94 

Bron: SCP 
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In tabel B5.1 is op basis van vergelijking (B5.3) het quotiënt van de inkomenselasticiteit 
van de Theilcoëfficiënt en die van de Ginicoëfficiënt berekend bij verschillende per-
centielen van de verdeling van de brutovoltijdlonen in Nederland in een drietal jaren. 

Deze tabel bevestigt de conclusie dat de Theilcoëfficiënt in vergelijking met de Gini
coëfficiënt relatief gevoelig is voor veranderingen in de laagste en de hoogste inkomens. 
Het middengebied waarbinnen de Theilcoëfficiënt ook relatief gevoelig is, blijkt echter 
vrij groot te zijn. In dit gebied is overigens de gevoeligheid van beide coëfficiënten 
erg klein, zodat de verhouding niet zoveel betekenis heeft. In verhouding tot de Theil
coëfficiënt is de Ginicoëfficiënt het gevoeligst rond het eerste kwartiel (25e percentiel) 
en tussen ruwweg het zevende en het negende deciel (70e - 90e percentiel). Tussen 
het zesde en zevende deciel is het teken van beide elasticiteiten veelal tegengesteld: 
een inkomensstijging in dit gebied resulteert volgens de Ginicoëfficiënt in een grotere 
ongelijkheid en volgens de Theilcoëfficiënt in een kleinere ongelijkheid. 
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Bijlage B5.2 Inkomensveranderingen en inkomensongelijkheid 

B5.2.1 Verandering van de Ginicoëfficiënt hij stijging van één inkomen 
De Ginicoëfficiënt is gedefinieerd als: 

. N N 

2N2n M J-i 

waarin Y, het inkomen van persoon i is, N het totale aantal personen en |i het gemid
delde inkomen (d.w.z. IYi/N). Stel dat de inkomens Yt in oplopende volgorde zijn 
geordend, d.w.z. Y]<Y2<..<YN. Stel verder dat een willekeurig inkomen Yk stijgt naar 
Y'k, terwijl alle andere inkomens gelijk blijven, zó dat Y,<Yk<Yi+! (l>k). Noem de 
nieuwe waarde van het gemiddelde inkomen u' en de nieuwe waarde van de 
Ginicoëfficiënt G'. Dan is: 

G' = ±G + -4-[ t (Ti-Y) + t (YrYk) - EiY.-Y) 
11' N2fi' M;Mt i=M ''=1 

= AG + -L-[(l-l-(N-l))Yk - (k-i-(N-k))Yk + 
n' N2n' 

,-=] i=jfc+1 i=/+l 

= JLG + - J — ^ / - i v - i x r / - ^ ) + 2(/-*)r4 - 2 £ r,] 

= Ü G + _J-[(2f-JV-l)AFA + 2(l-k)(Yk-Ykl)] 
n' N2\i' 

waarin 

kl 
Y = — y Y. 

kl i ^ ^ ' 

dat wil zeggen het gemiddelde inkomen van de personen k+\ tot en met /. 
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De verandering van de Ginicoëfficiënt is dan gelijk aan: 

-[(2l-N-l)AYk + 2(l-k)(Yk-Ykl)] AG = G'-G = ^-^G + 
\k' N2fi' 

AY y y (B5.4) 
-[-G-N + 21-N-l + 2(l-k)-±—-] 

N2ii' Ar, k 

Hieruit volgt (aangezien A^>0): 

Y..-Y 
AG<0 ~ / + (l-k)^L < ĜV + AM_ = N(G + l) + l 

AYk 2 2 2 (B5.5) 

Aangezien Y u>Yk en l>k, is een voldoende voorwaarde voor een afname van de 
inkomensongelijkheid: 

1 * 2 (B5.6) 

Omdat G>0, is hieraan zeker voldaan indien / tot de onderste 50% ({N+\)I2) van de 
inkomensverdeling behoort, dat wil zeggen indien Y'k niet groter is dan het mediane 
inkomen. 

Een bijzonder geval doet zich voor indien: 

Yu - Idl = Yk + V2AYk
 (B5-7) 

Het gemiddelde inkomen over het gehele traject [Yk+/ , Y,\ is dan gelijk aan het 
gemiddelde van het oude en het nieuwe inkomen van persoon k. Indien beide inkomens 
niet al te veel verschillen en de inkomensverdeling een gelijkmatig verloop heeft, zal 
hieraan bij benadering zijn voldaan. De voorwaarde van vgl. (B5.5) verandert dan in: 

/ — < -(N(l+G) + 1) - l+k < W(l+G) + 1 ( B 5 8 ) 
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Als de inkomensverdeling op het traject [Yk+i , Yt] convex is. is Yk, > Yk +
 [/2AYk en is 

vgl. (B5.8) een voldoende voorwaarde. Aangezien G > 0 is het voor een vermindering 
van de ongelijkheid dan voldoende dat l+k < N+\ ofwel / - (N+\)I2 < (N+l)/2 - k, 
dat wil zeggen dat persoon k zich na de stijging van zijn/haar inkomen maximaal even 
ver boven de mediaan bevindt als hij/zij zich aanvankelijk onder de mediaan bevond. 

B5.2.2 Verandering van de Ginicoëfficiënt bij toetreding van een nieuw 
inkomenstrekker 

Stel vervolgens dat er een nieuwe persoon tot de populatie toetreedt (bijv. iemand die 
werk vindt) die een inkomen YN+I gaat verdienen. De nieuwe waarde van de 
Ginicoëfficiënt is in dit geval: 

AM AM 

G' = ' 
2(N 

N2pL 

- 1 ) V 1 = 1 7-1 

^ _ G + — - — Y \Y -Y\ 
+ i ) V ( # + i ) V i--i (yV 

De verandering van de Ginicoëfficiënt is dan 

A G = ( - J ^ L • • i ) G + — I ^ x x ^ - r j 

(TV+1)V (/V+1)V M 

= ! [(N2ix-(N+l)V) G + El^+rFj] (ß 5 9> 

[-(ivM+(N+i)^+1) G + EIV.-^I] 
2, , / (//+ir/A 

Deze verandering is positief indien: 

i=l 

l f | r , r r J > ( 1 . E ] ! k ) G 
XT Z_ / I AM i1 v xi.. 

Stel dat de nieuwe inkomenstrekker in de rangorde van inkomens een positie inneemt 
tussen persoon *: en persoon k+l, dat wil zeggen: Yk <YN+/< Yk+j. Dan kan het linkerlid 
van vergelijking (B5.10) als volgt worden herschreven: 
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/V/X ,=] /V/x I=1 I=jfc+, 

T ) - [ - E ^ + E ^ • + ( M * - * ) ) ^ ] 

A'M /=i i ^ i (B5.ll) 
1 (v _ o r v\ - N~2kv i 2Ä: ^t n 2£. Y

N+i 

y v / x ( " ^r i} " ~^rVi : " 77 " ( irjr 

M W /x 

Hierin is K = ^ F. 
N 

C 

het totale inkomen van de populatie vóór toetreding van de nieuwe inkomenstrekker 
N+\ en . 

het gemiddelde inkomen van de k personen die een lager inkomen hebben dan de 
nieuwe inkomenstrekker. Substitutie van vergelijking (B5.11) in vergelijking (B5.10) 
geeft als voorwaarde voor een toename van de inkomensongelijkheid: 

1 - LtL + UYN,rYk > ( i + N+i YN^ G 

fi N fi / V / x 

( l + ^ i G ) Z ^ i < l -G + 2*W^ 
N fi N fi 

Aangezien de laatste term van het rechterlid niet negatief is, is een voldoende voor
waarde voor een toename van de inkomensongelijkheid: 

yv+i *V,i ï G I -G 
( 1 ~ T T G ) < 1 - G <=> Y < fi » /x 

A' M " + 1 . JV+1 1+G ( B 5 " 1 2 ) 

1+ G 
N 
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Aangezien de Ginicoëfficiënt van de verdeling van voltijdlonen in Nederland circa 
0,14 bedraagt, neemt de loonongelijkheid toe indien een nieuwe werknemer een loon 
gaat verdienen dat lager is dan driekwart (0,86/1,14 = 0,75) van het gemiddelde loon. 
Aangezien vergelijking (B5.12) een voldoende en niet een noodzakelijke voorwaarde 
betreft, zal de ongelijkheid ook bij een iets hoger loon van de nieuwkomer nog kunnen 
toenemen. 

B5.2.3 Verandering van de Theilcoëfficiënt bij stijging van één inkomen 
De Theilcoëfficiënt is sedefinieerd als: 

" Y NY. T • £ 7 ,n(V> 

waarin F, het inkomen van persoon i is, N het totale aantal personen en Y het totale 
inkomen van deze N personen. De individuele inkomens zijn niet geordend naar 
grootte. Stel dat het inkomen van een willekeurig persoon 1 stijgt van Yj naar Y'j. 
Geef de nieuwe waarde van het totale inkomen aan met Y'. De nieuwe waarde van de 
Theilcoëfficiënt is dan gelijk aan: 

, " Y NY. Y! NY! Y, NY, 
T1 - E —, ln(—'-) + —M—p) - - ln(—l) 

i=\ Y1 Y' Y' Y1 Y' Y' 

" Y Y. NY. Y Y! NY! Y. NY, 
= Y — — l - ln( '-•—) + — ln( -) - -1 ln( l-) 

U y' Y Y Y' Y' Y' Y' Y1 

Y Y Y Y! NY! Y, NY, 
= — T + — ln(—) + — ln( -) - — ln( -) 

y/ y/ y/ y/ y/ y/ y/ 

Hieruit kan de verandering van de Theilcoëfficiënt, A7", worden berekend als: 

Ay y r Ar NY[ Y, Y[ 
AT = T'-T = -—T + — ln(—) + — ln( -) + - L ln(—) 

Y' Y' Y' Y' Y' Y' y, ( B 5 1 3 ) 

Ay NY{ Y Y Y] y/ 
= ïL [ln(—i)-71 + — ln(-L) + -4 ln(^) 

Y' Y1 Y1 Y' Y' Y, 

Deze verandering is negatief (de inkomensongelijkheid neemt af) dan en slechts dan 
als aan de volgende voorwaarde is voldaan: 
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NY Y Y Y. Y Y AY Y, AY 
ln( !-) < T - — l n ( — ) - — l n ( — ) = T- _ l n ( l — ) - - J - l n ( l + — ) 

Y' AY y' AY Y AY Y' AF Y 

Aangezien ln(l+jc) < x voor alle x > -1 en x ^ 0, geldt: 

A F ° K ' A r " + F, AF r ' AF F, " y ' y ' 

Dus een voldoende voorwaarde voor AT < 0 is: 

. ^K, ' T A F NY{ f , f , (B5.14) 
ln( ) < T - «• < <?' ' «• F, <e -F 

F ' Y' Y' 

waarin Y de relatieve verandering van Y is (AY/Y') en F het gemiddelde inkomen in 
de nieuwe situatie. Indien slechts één inkomen Y/ verandert en de populatie N groot 
is, is Y in de praktijk te verwaarlozen klein en is Y/ < e Y een voldoende voorwaar
de opdat de Theilcoëfficiënt daalt. 

B5.2.4 Verandering van de Theilcoëfficiënt bij toetreding van een nieuwe 
inkomenstrekker 

Stel vervolgens dat er een nieuwe persoon tot de populatie toetreedt (bijv. iemand die 
werk vindt) en een inkomen YN+/ gaat verdienen. De nieuwe waarde van de Theil
coëfficiënt is in dat geval: 

, M Y (N+l)Y. £ J Y Y. NY. /u+i y 
T' = Y -L ln(- Li) = Y _L_i ln( l.£LïL.JL) 

M Y' Y' H Y' Y Y N y' 

Y' Y' Y ,-,, y' NY' 

Y' Y' Y NY' 
De verandering van de Theilcoëfficiënt is dan: 

AT - (JL-DT + I™ I n ( ^ i ) + in(^l^) 
Y' Y' Y m ' (B5.15) 

Y,,., NY,,., (N+l)Y 

Y' Y m ' 
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Stel dat het inkomen van de nieuwe persoon, Y^+i. een fractie a van het gemiddelde 
inkomen van de 'oude' populatie bedraagt, dat wil zeggen Yfj+i = a Y/N. Dan kan de 
verandering van de Theilcoëfficiënt ook worden geschreven als: 

Ar = —— (Ina-T) + ln(^—!-) (B5.16) 
N+a N+a 

T 

Het valt eenvoudig in te zien dat AT < 0 voor onder meer a = 1 en a = e . Als a zeer 
klein is, is Arechter positief, want: 

De afgeleide van AT naar a is: 

dAT N n ^ 1 1 N n _ 
= (\na-T) + - = (lna-7) 

da (N+a)2 N+a N+a (N+a)2 

Deze is negatief voor a < e . Hieruit volgt dat toevoeging van een nieuw inkomen aan 
de inkomensverdeling in een grotere inkomensongelijkheid resulteert indien dit nieuwe 
inkomen kleiner is dan een bepaalde waarde Y* = cc* Y/N die onder het gemiddelde 
van de inkomensverdeling ligt (a* < 1 ). Hoe hoog a* is, hangt af van de grootte van 
de oorspronkelijke inkomensongelijkheid. (In principe hangt a* ook af van de omvang 
van de populatie N, maar bij grote waarden van N is de exacte omvang niet van belang.) 
De waarde oc* kan niet analytisch in de waarde van T worden uitgedrukt, maar alleen 
numeriek worden bepaald. In tabel B5.2 wordt voor enkele waarden van de Theil
coëfficiënt de 'kritische' waarde a* vermeld: 

Tabel B5.2 Kritische waarden bij toevoeging van een nieuw inkomen aan de inkomensverdeling bij gebruik van de 

Theilcoëfficiënt3 

Theil (T) kritische waarde (oc*) 

0,1 0,660 

0,15 0,605 

0,2 0,564 

0,25 0,531 

0,5 0,424 

1 0,318 

a Toelichting: indien de verhouding tussen het nieuwe inkomen en het gemiddelde inkomen kleiner is dan de kritische waarde, 
neemt de Theilcoëfficiënt toe 

Aangezien de Theilcoëfficiënt van de verdeling van de voltijdlonen in Nederland iets 
meer dan 0,1 bedraagt, leidt toevoeging van een nieuw loon tot een grotere ongelijk
heid indien dit loon minder dan twee derde (0,66) van het gemiddelde loon bedraagt. 
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Bijlage B5.3 Simulatie van het effect van enkele inkomensveranderingen op de 
inkomensongelijkheid 

B5.3.1 Verandering van de Ginicoëfficiënt als het inkomen van drie groepen verandert 
Stel dat de populatie uit drie groepen bestaat, de blijvend werklozen U, de werkvinders 
E en de blijvend werkenden W. Het aandeel van de drie groepen in de populatie is 
respectievelijk nu, nE en nw (nu+nE+nw = 1) en het inkomen van de leden van iedere 
groep in verhouding tot het gemiddelde inkomen van de totale populatie is respectievelijk 
v;. v/ en YU. Alle leden van een groep hebben hetzelfde inkomen. In de beginsituatie is 
\( = v/ < yu, dat wil zeggen de blijvend werklozen en de werkvinders ontvangen een 
gelijke uitkering die lager is dan het loon van de werkenden. In de nieuwe situatie, als 
de werkvinders werk hebben gevonden, geldt y'y < y'E < y'w, met y'u < yLi en y'E > yE: 
de werkvinders zijn in inkomen vooruitgegaan en verdienen ten hoogste evenveel als 
de 'oude' werkenden, en de blijvend werklozen zijn achteruitgegaan. 
In de beginsituatie is de Ginicoëfficiënt in dit geval gelijk aan: 

c = éZ Eb, 2Nr~--^--' yj' ' U,E,W U,E,W 

= -(nE+nw)nuyu + (nu-nw)nEyE + (nu+nE)nwyw 

De verandering van de Ginicoëfficiënt is dan: 

AG = -(nE+nw)nuAyu + (nu-nw)nEAyE + (nu+nE)nwAyw 

Aangezien »uAyi +n,A\,.r{-nwAyw = 0 en nu+nE+nw= 1, kan dit worden herschreven 
als: 

AG = -(nE+nw+nu+nE)nuAyu + (nu-nw-nu-nE)nEAyE 

= '(UnE)nuAyu - (1 -nu)nEAyE (B5.16) 

De inkomensongelijkheid wordt dan kleiner (AG < 0) indien: 

nEAyE > - i ^ £ HatyB l-n„ 
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De gezamenlijke (relatieve) inkomensvooruitgang van de werkvinders moet dus een 
fractie (1 +nE)l{\-ny) groter zijn dan de gezamenlijke (relatieve) inkomensachteruitgang 
van de blijvend niet werkenden. 

B5.3.2 Verandering van de Theilcoëfficiënt als liet inkomen van drie groepen 
veranderl 

De drie groepen worden op dezelfde wijze gedefinieerd als hierboven. De 
Theilcoëfficiënt is dan gelijk aan: 

T = nuyu\n yv + nEyE\n yE + nwyw\n yw 

Als de nieuwe waarden van de variabelen met een accent (') worden aangegeven, is de 
verandering van de Theilcoëfficiënt: 

A r = nJy'uln y'u~ yv
 ln yJ + néyE

 ln yE - yE
 ln >£> + nw&w ln >v - yw

 ln >v) 

= nßy'u-yu)ln y ' u + yv
 ln (—)) + nßyE~yE>ln yÉ + yE

 ln (—)) 
yu yE 

i 
+ « H X ö V - J V ) l n yw + yw

 ln (—)) 

>v 

Definieer Ayx = y'x-yx en yx = Ayx I yx waarin X voor U, E of W staat en bedenk dat 
nwAyw = -nr/Ayy - nEAyE . Dan kan A7 worden herschreven als: 

/ / 
AT = >iuAyuln (-7) + nEAy£ln (-f) + n(jyuln (l+yJ + n

EyE
 In (l+yE^ 

yw yw (B5.18) 
+ nwyw ln (1 +yw) 

Aangezien ln ( 1 +.v) < x voor x > -1 en x * 0, geldt: 

yv yE 

AT < nuAyu ln (—) + nEAyE ln (—) + ndyu yv + n£yE yE + nwyw y\ 

yw yw 

yv yE 

= nuAyu ln (—) + n£AyE ln (—) + n ^ + nEAyE + nwAyw 

yw yw 

= nuAyuln (-7) + nAyE
 ln (-7) 

yw yw 
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Aangezien 

/ / / / 
yu y E , , . ,yus , ,yE. „ 
— < — < 1 en dus In ( — ) < In ( — ) < O 

/ / / / 
yw yw yw yw 

is een voldoende voorwaarde voor AT < 0: 

In (—) 

nBAyE > j - nu^yXJ (B5.19) 

In (—) 
yw 

Voor kleine x geldt ln(l+x) = x, zodat vgl. (B5.19) bij benadering de noodzakelijke 
voorwaarde is voor A7<0 als de relatieve inkomens van de drie groepen slechts weinig 
veranderen. 
Bedenk verder dat (als y'g < y'w): 

r ty'u\ 
In (—) 

yw 

> 1 / 

In ( ^ ) 
yw 

Om aan voorwaarde (B5.19) te voldoen moet de gezamenlijke inkomensvooruitgang 
van de werkvinders dus in ieder geval groter zijn dan de gezamenlijke inkomensachter
uitgang van de blijvend werklozen. 
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Bijlage B5.4 Decompostie van de verandering van de Thetlcoëfficiënt 

Indien de totale populatie bestaat uit N deelpopulaties ; met een populatieaandeel H„ 
een gemiddeld inkomen ,u, en een binnengroepsongelijkheid 7), kan de Theilcoëfficiënt 
T worden geschreven als: 

N . nu. il. 

Hierin is jl het gemiddelde inkomen van de totale populatie, dat wil zeggen: 

M = T,nkjx 
N 

VI II 

k=\ 

Een verandering van de Theilcoëfficiënt, AT, kan in beginsel exact worden ontleed 
(gedecomponeerd) in de veranderingen van de samenstellende delen, dat wil zeggen 
de populatieaandelen van de bevolkingscategorieën n„ het gemiddelde inkomen van 
deze categorieën /i, en de ongelijkheid binnen deze categorieën T,. Omdat ook het 
gemiddelde inkomen van de totale populatie /i verandert als het gemiddelde inkomen 
of het populatieaandeel van een van de categorieën verandert, levert dit echter een 
zeer gecompliceerde decompositie op. Daarom wordt hier de voorkeur gegeven aan 
een benadering van de verandering van T op basis van de partiële afgeleiden. 

Mookherjee en Shorrocks (1982) geven een exacte decompositie van een alternatieve 
ongelijkheidsmaatstaf behorende tot de familie van entropiematen. namelijk de gemid
delde logaritmische afwijking. Deze is gedefinieerd als / = X; «, (ln(/x//i,-)+//). Omdat 
ook deze decompositie tamelijk gecompliceerd is, geven zij de voorkeur aan een 
benadering die uit eenvoudiger termen bestaat. Hoewel zij dit niet expliciet opmerken, 
komt hun benadering erop neer dat zij de partiële afgeleiden van / naar respectievelijk 
«,-, jU, en Ij als termen in hun decompositie gebruiken. Het enige verschil is dat zij 
Aln jij niet benaderen door l//i,-A/i,. 
Aangezien de decompositie van de Theilcoëfficiënt vanwege de extra term fijji nog 
aanzienlijk gecompliceerder is, valt een benadering in het geval van de Theilcoëfficiënt 
zeker te prefereren boven een exacte decompositie. Uit de kwantitatieve analyses blijkt 
bovendien dat het deel van de verandering in T dat door onderstaande benadering niet 
wordt 'verklaard', vrijwel steeds verwaarloosbaar klein is. 

Om de partiële afgeleiden van T te kunnen berekenen, dient men er rekening mee te 
houden dat indien /i, of rij verandert, ook jj. en de n '̂s (fc*/) veranderen: 
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( a ) „ . S5.~ÎH - ! ^ 1_"< - ^ - # 
TV dNt N N2 N dni l -n , 

dnk dnk ON dNt Nk ^ N nk 

dni dN dNt dni /v2 I n l - n 

/-^ f djx A nknk i " ii-ii 

i=i dni k-uk,i l-n. l - n k=lMi l-n. 
Ju 

—— = n. 
rfu- ' 

De partiële afgeleiden van T naar respectievelijk n„ /t, en 7} zijn dan: 

(fl, f = !ämül)+Ti) - £ - ^ i - G n A • Tk) 
on, M M t=u*i u ( l - n ) u 

ti(l-n(.) t=i /x ti l - n . i=i M
2 

tl,- tl, 1 tt -u u - u 
.(ln(-Li)+r) - ——T - ' T 

ii(l-n,.) u l -n , u ( l -n , ) u ( l -n , ) 

-^-üni^T-T-uJL) - - ^ (lnA+ü-l) + -£-ÇrrT) 
t i ( l - n ) ii u. u(l-n,.) ti u ; ju(l-n.) 

(B5.20) 

(») ^ - = ̂  (in(^)+r.+i) - J : ^ « : » ) + rj - £ 
o>, M " *=i u 2 M *=i /z2 

"i M,- •A n , u , n. u 
_i[to(rt)+r+i-r-£-Eï] = -i [in(-ï-i; 
ß P * = 1 u u u 
a r _ »,•/*, 

07, " u 

Analoog aan Mookherjee en Shorrocks wordt de verandering van T benaderd door de 
gemiddelde waarden van de afgeleiden als termen in de decompositie te gebruiken '. 
Hierbij wordt de partiële afgeleide naar het populatieaandeel in twee componenten 
verdeeld: 

^-v M, M u M 
^T " E [ ^ f L - T a n ( - ) + - - l ) An, + —p—(T.-T) An, 

,=, fijl-n) p p. M(l-",) ( B 5 2 1 ) 

", M, nu. 
+ - i ( lnA+r . -70 A/i. + -^AT] 

M M M 

?8 BIJLAGEN 



Hierin geeft een streep boven een term aan dat het om de gemiddelde waarde gaat, dat 
wil zeggen A =1/2(A+A'), waarin A de oorspronkelijke en A' de nieuwe waarde van 
een variabele is. 
De eerste twee termen van vergelijking (B5.21) vormen de bijdrage aan de verandering 
van de totale ongelijkheid van de veranderingen in de populatieaandelen van de 
bevolkingscategorieën (An,), de derde term is de bijdrage van de veranderingen in het 
gemiddelde inkomen van de categorieën (A/i,) en de vierde term is de bijdrage van de 
veranderingen in de inkomensongelijkheid binnen de categorieën (de binnengroeps
ongelijkheid Ar,). 

Uit de eerste term van deze decompositie blijkt dat groei van het aandeel van categorie 
i in de totale populatie (Arc,>0) in een toename van de totale inkomensongelijkheid 
resulteert indien het gemiddelde inkomen van categorie i, /j„ verschilt van het gemid
delde inkomen van de totale populatie, n? 
Stel dat het gemiddelde inkomen van categorie i niet al te veel verschilt van het 
gemiddelde inkomen van de gehele populatie. Als ^,=(l+ß,)/i, is de eerste term van 
vergelijking (B5.21) gelijk aan: 

M,- M, a l + ß 1 
— - L - ( l n ( - L ) + i i - l ) A/i,. = — l i ( l n ( l + ß , ) + - ! — 1) An. 
fid-n,) n M, l-n. ' 1+ß, 

1+ß ß. 1+ß. ß. ß2 ( B 5 2 2 ) 

= _ l i ( l n ( l + ß j ) - T l L . ) An. = —l i (ß —IL-) An.= -IL- An. 
l -n 1+ß, ' l-n. H' 1+ß/ ' l-n. ' 

Een verandering in het populatieaandeel van categorie /' draagt dan in sterkere mate bij 
aan een toename van de totale ongelijkheid naarmate het inkomen van de betreffende 
categorie sterker afwijkt van het gemiddelde inkomen van de totale populatie en naar
mate het aandeel van de categorie in de totale populatie groter is. 

Uit de tweede term van vergelijking (B5.21) volgt dat groei van het aandeel van cate
gorie /' de ongelijkheid verkleint indien de binnengroepsongelijkheid 7", kleiner is dan 
de totale ongelijkheid T. 

Indien het gemiddelde inkomen van categorie i stijgt (AjU,->0), zal de totale inkomens
ongelijkheid T afnemen indien ln(#//x) + Tt - T < 0 ofwel HJIJJ. < exp(7-r,), zo blijkt 
uit de derde term van vergelijking (B5.21). Als de binnengroepsongelijkheid gelijk is 
aan de totale ongelijkheid leidt een stijging van het gemiddelde inkomen van categorie 
(' dus tot een kleinere totale ongelijkheid indien dit gemiddelde inkomen lager is dan 
het gemiddelde inkomen van de totale populatie. Is de inkomensongelijkheid in cate
gorie i kleiner dan de totale ongelijkheid (d.w.z. T-Tj>0) dan kan ook stijging van een 
bovengemiddeld inkomen nog in een afname van de totale ongelijkheid resulteren. 

De bijdrage van een verandering in de binnengroepsongelijkheid (de vierde term) is 
ten slotte evenredig aan het inkomensaandeel van de betreffende categorie in het tota
le inkomen van de populatie. Toename van de binnengroepsongelijkheid gaat, ceteris 
paribus, altijd gepaard met een toename van de totale ongelijkheid. 
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Bijlage B5.5 Decompositie van veranderingen in de armoede-incidentie 

Om de decompositie van de verandering in de armoede-incidentie af te leiden, wordt 
eerst een hulpstelling bewezen. 

Hulpstelling B5.1 
Stel C = A x B, dan is de verandering van C gelijk aan: 

AC = BAA + AAB (B5.23) 

Hierin geeft een accent (') de 'nieuwe' waarde van een variabele aan en een streep 
boven een variabele het gemiddelde van de 'oude' en de 'nieuwe' waarde, bijvoorbeeld 

Ä=I/:(A+A/). 

Bewijs: 

AC = C'-C = B'A'-BA = (B+AB)iA+AA)-B-A 
= BA+B-AA+A-AB+AB-AA-BA = (B+ViAByAA + (A+ViAAyAB 

= BAA + ÄAB 

Q.E.D. 

Het totale aantal armen P kan als volgt worden berekend: 

P = NaPa + Nipt 

Hierin zijn Na en Nj respectievelijk het aantal actieve en het aantal inactieve huishoudens 
en ptl resp. p, de armoede-incidentie onder actieve resp. inactieve huishoudens. Geef 
met p, na en n, het aandeel van resp. de armen, de actieven en de inactieven in de totale 
populatie aan. De armoede-incidentie p is dan: 

p = HaPa + n,pi 

Met behulp van vergelijking (B5.23) kan de verandering in de armoede-incidentie, Ap, 
als volgt worden herschreven: 

^P = FlaAPa + PaAna + " , A ^ , + P ^ i 

= ha^Pa + flAP, + (Pa-P^a + Pf-^+An^ (B5.24) 

= naAPa + h£Pi - (PrPjAna 
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want A«,+A/?a=0. Een streep boven een variabele geeft opnieuw aan dat het om de 
gemiddelde waarde gaat. 

Vergelijking (B5.24) kan worden gegeneraliseerd voor een willekeurig aantal groepen 
waaruit de populatie is samengesteld. Stel: 

N 

P = E nfj 
7=1 

waarin nj het aandeel van groep ;' in de totale populatie is en pj de armoede-incidentie 
van groep j . De verandering van p kan dan als volgt worden 'gedecomponeerd': 

Ap = E (fl/ipj + pAnß 
7=1 

/v N N (B5.25) 
= E nAp: + P E A n; + E (PrP)Ani 

7=1 7=1 7=1 

/v yv 

7=1 7=1 

aangezien XjAn; = 0. 
Uit vergelijking (B5.25) volgt dat toename (afname) van de armoede-incidentie in een 
bepaalde categorie j proportioneel met het (gemiddelde) populatieaandeel van deze 
categorie doorwerkt in de totale armoede-incidentie. Stel, dat een bepaalde categorie 
25% van de populatie uitmaakt en dat de armoede onder deze categorie met 4 procent
punten stijgt, dan neemt daardoor de armoede-incidentie van de totale populatie met 
0,25 x 4 = 1 procentpunt toe. 
Toename (afname) van het aandeel van een categorie j in de totale populatie leidt tot 
een toename (afname) van de armoede onder de totale populatie indien de armoede-
incidentie in deze categorie groter is dan het gemiddelde voor de gehele populatie en 
leidt tot een afname (toename) van de armoede indien de armoede-incidentie in deze 
categorie kleiner is dan het gemiddelde. Stel, dat het aandeel van categorie) in de 
totale populatie groeit van 25% naar 30%, terwijl de armoede-incidentie in deze categorie 
10 procentpunten boven het gemiddelde ligt, dan neemt de armoede onder de totale 
populatie met 0,10 x 5 = 0,5 procentpunt toe. Overigens zal in dit laatste geval het 
populatieaandeel van een of meer van de andere categorieën moeten afnemen, hetgeen, 
afhankelijk van de relatieve armoede in die categorie(ën), zowel een positief als negatief 
effect op de totale armoede kan hebben. 
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Bijlage B5.6 Vergelijking van loongegevens AVO en CBS 

In onderstaande tabellen worden de cijfers over het gemiddelde en de ongelijkheid 
van de voltijdlonen naar sector vergeleken die zijn berekend op basis van het Aanvullend 
Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) en de loonstatistieken van het CBS, voor de 
jaren 1983/1984 en 1991. De verschillen zijn over het algemeen niet al te groot, zodat 
het AVO een voldoende betrouwbare bron lijkt voor een analyse van de ontwikkeling 
van de loonongelijkheid. 

Tabel B5.3 Het gemiddelde voltijdloon naar bedrijfstak op basis van het AVO en van de loonstatistieken van het CBS, 
1983/1984 en 1991 (x 1.000 gulden) 

bedrijfstak AVO'83 CBS (1984) AVO'91 CBS (1991) 

landbouw 32,5 44,5a 49,2 52,4 a 

delfstoffenwinning, openbare nutsbedrijven 44,3 66,5 

industrie 41,5 44,4 58,1 50.3 

bouw 41,1 42,4 51,1 48,2 

handel, horeca 37,4 39,1 49,9 44,7 

transport, opslag, communicatie 41,3 45.6 60,4 54,3 

bank- en verzekeringswezen 49,1 50,2 69,1 58,4 

overige dienstverlening 44,9 44,5 59,9 53,0 

totaal 42,8 44,1 58,6 51,2 

a Landbouw en delfstolfenwinning tezamen. 

Bron: SCP (AVO'83 en '91), CBS (a 1984, b 1994) SCP-bewerking 

Tabel B5.4 Ongelijkheid voltijdlonen (Theilcoëfficiënt) op basis van het AVO en van de loonstatistieken van het CBS. 
1983/1984 en 1991 

bedrijfstak AVO'83 CBS (1984) AVO'91 CBS (1991) 

landbouw 0,076 0,027 a 0,104 0,072a 

delfstoffenwinning, openbare nutsbedrijven 0,030 0,051 

industrie 0,091 0,085 0,111 0,099 

bouw 0,080 0,049 0,065 0,048 

handel, horeca 0,113 0,129 0,119 0,143 

transport, opslag, communicatie 0,050 0,063 0,099 0,070 

bank- en verzekeringswezen 0,105 0,142 0,113 0,177 

overige dienstverlening 0,087 0.082 0,096 0,088 

totaal 0,093 0,090 0,108 0,107 

a Landbouw en delfstoffenwinning tezamen. 

Bron: SCP (AVO'83 en '91), CBS (a 1986, b ' 994) SCP-bewerking 
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Bijlage B5.7 Gegevens voor de macroanalyse van de loonongelijkheid 

Onderstaande tabel bevat de tijdreeksen van de variabelen die zijn gebruikt in de macro
analyse van de ontwikkeling van de loonongelijkheid tussen 1972 en 1994 (§ 5.8). 

Tabel B5.5 Gegevens voor de macroanaiyse van de oonongelijkheid 1970-1 

hbo/ 

394 

netto 

1970-1 

hbo/ arb. in com weten

ver- wo: pro- voer or- mer ove schap. 

loonongelijkheid vang- vol bol bo/ duc- lage gani- ciële rige leiding-

(gecorrigeerd voor min. ings- tijd vbo/ hbo/ vbo/ tivi- lonen satie- dien dien dien gev. 

jaar reeksbreuken loon ratio aanen mavo wo mavo teit landen graad sten sten sten functies 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1970 64,0 75,7 3742 3047 458 0,150 5,5 4,9 33,2 52,4 29,1 23,3 

1971 60,6 76,2 3770 3019 501 0,166 4,9 4,4 33,9 53,6 29,5 24,1 17,0 

1972 0,163 0,133 61,0 76,3 3728 2917 539 0,185 5,0 4,1 35,0 54,7 29,6 25,1 17,6 

1973 0,183 0,130 62,2 77,1 3733 2872 578 0,201 5,8 4,5 35,5 55,2 29,7 25,4 18,3 

1974 0,177 0,136 59,8 80,8 3730 2820 622 0,221 6,3 5,9 35,8 55,9 29,9 25,9 19,5 

1975 0,161 0,127 63,5 85,4 3712 2748 664 0,242 2,2 5,0 36,3 56,9 30,2 26,7 20,8 

1976 0,142 0,118 67,3 86,1 3707 2726 680 0,249 3,8 5,2 36,2 57,8 30,5 27,3 20,4 

1977 0,144 0,102 64,4 85,8 3737 2713 693 0,255 2,7 5,9 36,7 58,6 30,9 27,7 20,0 

1978 0,140 0,095 65,9 86,4 3770 2633 721 0,274 3,0 5,4 36,5 59,1 31,2 27,9 20,6 

1979 0,144 0,094 64,8 85,8 3827 2576 754 0,293 1,5 6,5 35,8 59,6 31,7 27,9 21,2 

1980 0,130 0,104 64,4 85,7 3845 2484 785 0,316 0,3 7,6 35,3 60,3 32,0 28,3 22,1 

1981 0,122 0,105 62,9 85,4 3770 2331 807 0,346 0,6 7,9 34,5 61,4 32,1 29,2 22,9 

1982 0,125 0,092 62,1 85,0 3642 2193 825 0,376 1,0 8,2 34,9 62,2 32,1 30,1 23,8 

1983 0,122 0,088 63,3 85,5 3527 2079 842 0,405 4,0 9,1 33,7 63,0 32,6 30,5 24,7 

1984 0,110 0,092 60,9 84,0 3497 2048 889 0,434 4,1 9,5 32,1 63,3 33,0 30,3 25,0 

1985 0,111 0,101 59,8 82,4 3557 2041 947 0,464 3,6 9,2 30,6 63,5 33,3 30,2 25,3 

1986 0,125 0,096 58,9 81,2 3609 2059 997 0,484 2,1 5,4 29,9 63,3 33,6 29,7 26,9 

1987 0,122 0,103 58,1 81,2 3646 2063 1049 0,508 -0,3 5,3 29,5 63,2 34,0 29,2 28,6 

1988 0,131 0,104 57,2 80,5 3677 2072 1097 0,529 0,6 5,5 29,1 63,1 34,4 28,7 29,1 

1989 0,129 0,107 56,1 78,6 3716 2096 1149 0,548 4,0 5,8 29,2 63,0 35,2 27,8 29,6 

1990 0,132 0,107 54,6 78,0 3780 2120 1214 0,573 2,6 5,6 28,9 63,0 36,0 27,1 30,0 

1991 0,141 0,107 54,6 77,7 3804 2110 1239 0,587 0,8 5,5 29,2 63,4 37,0 26,4 30,5 

1992 0,136 0,102 54,1 77,5 3812 2095 1293 0,617 -0,2 5,2 29,9 63,7 37,8 25,9 31,4 

1993 0,134 0,107 53,2 76,6 3753 2005 1349 0,673 0,8 6,0 30,5 64,3 38,4 25,9 31,1 
1994 0,133 0,104 52,2 75,8 3666 1651 1296 0,785 1,9 6,4 30,9 64,9 39,1 25,8 31,9 

1 Gini 
2 Theil 
3 in procenten van het gemiddelde loon 
4 minimumuitkering in procenten van 0,8 < het gemiddelde loon 
5 x 1.000 
6 x 1.000 
7 x 1.000 
8 groei BBP per uur 
9 in procenten van het BBP 
10 in procenten van de werkzame beroepsbevolkinç 
11 in procenten van het aantal voltijdbaner 
12 in procenten van het aantal voltijdbaner 
13 in procenten van het aantal voltijdbaner 
14 in procenten van de werkzame beroepsbevolkinç 

Bron: CBS, CPB; SCP-bewerking 
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Bijlage B6.1 Twee toekomstscenario's 

Ter illustratie van de twee toekomstige marsroutes die in de paragrafen 6.7 en 6.8 
zijn beschreven, worden in deze bijlage enkele tentatieve berekeningen gepresenteerd. 
Deze pretenderen niet een nauwkeurige vooruitberekening van de twee besproken sce
nario's te zijn, maar slechts een globale indicatie van de gevolgen op langere termijn 
van een beleid dat minder op verhoging van de arbeidsparticipatie en meer op stij
ging van de arbeidsproductiviteit is gericht. In beide berekeningen komt de uitgangs
situatie vrij nauw overeen met de feitelijke situatie in het jaar 2000. In beide scena
rio's wordt verondersteld dat de economische groei (d.w.z. de jaarlijkse groei van het 
BBP-volume) 2,5% bedraagt. In het participatiescenario is deze groei het resultaat 
van 1% werkgelegenheidsgroei en 1,5% productiviteitsstijging per jaar, in het pro-
ductiviteitsscenario groeit de werkgelegenheid daarentegen met slechts 0,5%, maar 
de productiviteit met 2% per jaar. Het aantal inkomenstrekkers (personen met een 
uitkering uit arbeid of een sociale uitkering) neemt in beide scenario's met 1% per jaar 
toe. Verder is veronder-steld dat een (gemiddelde) uitkering een derde van het gemid
delde loon bedraagt, dat de brutoloonkosten 75% van het BBP bedragen en dat de 
overheidsuitgaven exclusief sociale zekerheid 25% van het BBP bedragen. 
Tabel B6.1 geeft de belangrijkste uitkomsten van beide scenario's in de jaren 2005, 
2010 en 2015. 

In het participatiescenario groeit de werkgelegenheid in hetzelfde tempo als het tota
le aantal inkomenstrekkers en dus ook als het aantal uitkeringsgerechtigden, zodat de 
i/a-ratio, de socialezekerheidsquote en de collectievelastendruk gelijk blijven. Zowel 
het brutoloon als het nettoloon en de netto-uitkeringen, stijgen dan even snel als de 
arbeidsproductiviteit, dat wil zeggen met 1,5% per jaar. 
In het productiviteitsscenario blijft de werkgelegenheidsgroei achter bij de groei van 
het aantal inkomenstrekkers, waardoor het aantal uitkeringsgerechtigden sterker 
stijgt. Ondanks de lichte stijging van de nettoparticipatiegraad stijgen derhalve ook de 
i/a-ratio, de socialezekerheidsquote en de collectievelastendruk. Het brutoloon stijgt 
evenals de arbeidsproductiviteit met 2% per jaar. Het nettoloon en de netto-uitkerin
gen blijven daar, als gevolg van de stijging van de lastendruk, iets bij achter, maar 
stijgen met 1,76% per jaar toch sneller dan in het participatiescenario. 
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Tabel B6.1 Twee toekomstscenario's. 2000-2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

jaar 

2000 10,4 6,4 4,0 900 140 62,5 59,4 15,6 40.6 105 65 22 

participatie-

scenario 

2005 10,9 6,7 4,2 1,01 0 151 62.5 61,0 15.6 40.6 113 70 23 

2010 11,5 7,1 4,4 1,150 162 62,5 63,0 15.6 40.6 122 76 25 

2015 12,1 7,4 4,6 1,30 0 175 62.5 66,8 15,6 40.6 131 81 27 

productiviteits-

scenario 

2005 10,9 6,6 4,4 1,010 155 66,6 59,5 16,6 41,6 116 71 24 

2010 11,5 6,7 4,8 1,150 171 71,6 59,9 17,7 42,7 128 78 26 
2015 12,1 6,9 5,2 1,30 0 188 75,1 62,0 18,8 43,8 141 85 28 

1 inkomenstrekkers ( x 1 min. I 
2 werkgelegenheid (: < 1 min.) 

3 uitkeringsgerechtigden (x 1 min.) 

4 BBP (x 1 mld. gld.) 

5 arbeidsproductiviteit per arbeidsjaar (x 1,00C gld.) 

6 i/a-ratio (%) 

7 nettoparticitpatiegraad (%) 

8 socialezekerheidsquote (% BBP) 

9 cid (% BBP) 

10 brutoloon (x 1.000 gid.) 
11 nettoloon (x 1.000 gld.) 

12 nettouitkering (x 1.000 gld.) 

Bron: SCP 
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Noten 

Het gebruik van de gemiddelde waarde valt te rechtvaardigen op grond van de middelwaardestelling, 
die voor een willekeurige functie f(.) luidt: Af/x) = f(x + Ax)-I(x) = f (x + 0Ax)-Ax, met O<0<1. Door 
als benadering de afgeleide van f in het punt x+ V2Axte berekenen, is de maximale fout in het 
argument van de functie V A X , terwijl deze fout maximaal Ax kan zijn als men de afgeleide in het 
beginpunt (x) of het eindpunt (x+ Ax) berekent. 

Dit kan men als volgt inzien. Definieer een functie f(x) = In x+ 1/x- 1. Dan is f(1) = 0 en f'(x) = 
1/x- 1/x2 = (x-1)/x^ De afgeleide is dus positief indien x> 1 en negatief indien x< 1. Derhalve is 
f(x) > 0 voor alle x * 1. 
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