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1 INLEIDING1' 

De laatste jaren komen meer en meer grote koppeibaasaffaires aan het licht, 

waarbij voor miljoenen aan belasting en premies soeiale verzekeringen is 

onbdoken. Om deze malafide onceraanneming tegen te gaan is medio 1982 de 

Wet ketenaansprakelljkheid (Wka) ingevoerd. Deze wet ateit de hoofd- 

aannemer aansprakelijk voor de betaling van sociale verzekeringspremies 

en loon- en omzetbelaating bij onderaanneming en het ter beachikking 

atellen van arbeidskrachten. Deze aansprakelijkheid strekt zich uit tot de 

afdrachtplicht van alle onderaannemera aan wie de hoofdaannemer en zijn 

onderaannemers het werk uitbesteden. ledere onderaannemer is op zijn beort 

weer aansprakelijk voor al zijn onderaannemers en de eventueel door deze 

onderaannemers geoontracteerde onderaannemers. Er is aldus een keten van 

aansprakelijke aannemers^ . Bij invoering van de Wka werd verondersteld 

dat van deze aansprakelijkheid een preventieve werking zou uitgaan. De 

hoof daannemer zou zijn onderaannemers zorgvuldiger selecteren. 

De Sociale Verzekeringsraad CSVr) kreeg op 20 juli 1981 het verzoek van de 

toenmalige Minister van Sociale Zaken a.i. zorg te dragen voor de evaluatie 

van de Wka. De minister voldeed daarmee aan een verzoek van de Tweede 

Kamer. Bij de behandeling van de wet had deze om een evaluatie van de 

werking en van de effected gevraagd. De SEO heeft in opdracht van de SVr 

een onderzoek verricht naar de meeropbrengst van premies werknemers- 

verzekerlngen in de bouwnijverheid3). Dit artikel bevat onder meer een 

aanduiding van het hiervoor ontwikkelde regressiemodel dat ook meer in 

het algemeen zinvol lijkt te xunnen worden toegepast bij een economische 

1) Dit artikel is een enigszins gewijzigde versie van een paper 
gepresenteerd op de Nationals Onderzoekdag Economic, mei 1986, Tilburg. 

2) De in de Wka opgenomen bepalingen ter zaxe van de omzetbexasting zijn 
niet van toepassing verklaard doordat voor de omzetbeiasting een 
andere regeling is gei'ntrodueeerd. Dit is de Verleggingsregeling omzet¬ 
beiasting tVrob), die inhoudt dat bij onderaanneming en bij het ter 
beschikking stellen van arbeidskrachten de heffing wordt verlegd van oe 
onderaannemer die de belaste prestatie verricht naar de aannemer die 
deze prestatie afneemt. Zie voor meer informatie over de Wka: Sociale 
Verzekeringsraad (1984a, 1984b), Verhe^l (1984), Westen (1982), Bijl 
e.a. (1983) en Federatie van Bedrijfsverenigingen e.a. (1982). 

3) Van dit onderzoek is verslag gedaan in Bosch, Broek en Van den Noord 
(1985). 
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evaluatie van fraudebestrijding. Eerst wordt in Paragraaf 2 ingegaan op de 

metingsproblemen bij dit soort onderzoek. Vervolgens worden er in 

Paragraaf 3 hypothesen opgestela over de (te verwachten) effeoten van ae 

Wka. Paragraaf 4 bespreekt het regressiemodei dat op deze hypothesen is 

gebaseerd, waarna in Paragraaf 5 de sohattingsresultaten worden gegeven. 

Paragraaf 6 ten slotte bevat de conclusies. 

2 MEETPROBLEMEN 

Algemeen wordt verwacht dat door de Wka hoofdaannemers van hun onder- 

aannemers voortaan een correct betalingsgedrag eisen met betrekking tot 

premies sooiale verzekeringen en belastingen1*) . In dat geval zal er 

sprake zijn van een vergroting van de afdracht van premie- en belasting- 

gelden door onderaannemers. Dit zal zich onder andere uiten in een meer- 

opbrengst van gei'nde bedragen. De effectiviteit van de Wka komt dus mede 

tot uitdrukking in de omvang van deze meeropbrengst. 

Indien wij zouden leven in een statisohe wereld waarin slechts e6n 

verandering optreedt: de invoering van de Wka op 1 juli 1982, dan zou de 

meeropbrengst eenvoudig zijn af te lezen uit de omvang van de verandering 

in de totale premie- en belastingopbrengsten (zie Figuur 1). In 

werkelijkheid is dit natuurlijk niet zo eenvoudig. De premie- en belasting¬ 

opbrengsten vertonen steeds schommelingen. Deze kunnen worden toegeschreven 

aan een aantal oorzaken waaronder: 

- algemeen economische factoren zoals conjunctuur- en sei zoensfiuctuaties 

in de werkgelegenheidsontwikkeling; 

- de premievaststelling: schommelingen als gevolg van wijzigingen in de 

hoogte van de premiepercentages en van veranderingen in de premie- 

inkomensgrenzen; 

- inkomenspolitieke maatregelen: wijzigingen in het fiscale regime 

waaronder veranderingen in de belastingvrije voet en in de tarieven. 

4) Zie Sooiale Verzekeringsraad ( 1984c). 
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Daarbij komt nog dat ook waarnaningsfouten het beeld vertekenen. 

Figuur 1 Tijdpad van premie- c.q. belastingopbrengsten in een statische 
wer eld 

premie- 
opbrengsten 

1 jull 1962 t -* 

eventuele toename van 
prerme-opbrengsten door 
introductie van de 
regaling 

Een zuivere meting van de meeropbrengst kan worden verkregen met een 

regressiemodel, waarin de bovenstaande faotoren zijn opgenomen. Er kan 

worden gekozen voor een macro-economische of voor een micro-economische 

benaderingS). De eerste maakt gebruik van geaggregeerde gegevens, 

terwijl de tweede gebruik maakt van gegevens per bedrijf. De micro- 

eoonomische benadering heeft daardoor als voordeel, dat daarin bedrijfs- 

specifieke faotoren kunnen worden opgenomen, zoals de bedrijfsvereniging 

(bedri jfstak) waartoe de onderneming behoort (i.v.m. premiepercentages), de 

loonstruotuur van de onderneming (in verband met franchises en premie- 

inkomensgrenzen) en de arbeidsintensiteit van de onderneming (in verband 

met de premiebasis)^). 

5) Zie voor een vergelijking van micro- en maero-economische evaluatie- 
teohnieken Blommenstein (1983;. 

6j Zie Douben (1976, 1979). 
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Daarnaast kent de mioro-eoonomische benadering ook een aantal teperkingen, 

waarvan de beiangrijkste zijn: 

1. De relevante gegevens per bedrijf zijn alleen beschikbaar voor de werk- 

nemersverzekeringen (en dus niet voor de volksverzekeringen en de 

omzetbeiasting); 

2. Er moet worden volstaan met steekproefsgewijs onderzoek, zodat de 

generaliseerbaarheid van de resultaten ter disoussie kan staan. 

De micro-economische benadering lijkt niettemin gesohikter dan de macro- 

benadering. 

3 HERVERDELING VAN WERKZAAMHEDEN EN BETALINGSGEDRAG 

3,1 De hoofdaannemer 

De hoofdaannemer zal, indien hij een contract nil sluiten met een ondei— 

aannemer, een afweging maken tussen de hoeveelheid en kwaliteit van het 

werk alsmede de prijs en de levertijd. Door de invoering van de Wka zal hij 

daarnaast de financidle schade die hij kan lijden bij een eventuele aan- 

sprakelijkstelling in die afweging betrekken. Daarbij zal hij onder meer 

inschatting maken van: 

- de kans dat de onderaannemer fraudeert; 

- de kans dat de frauderende onderaannemer wordt gepakt; 

- de kans dat hij zelf aansprakelijk zal worden gesteld. 

Naar verwachting zuilen de hoofdaannemers streven naar een zorgvuldige 

selectie van contract partners. Daarbij is een aantal strategieen 

denkbaar"'. Zo kan de hoofdaannemer streven naar het vermijden van enig 

risico, bijvoorbeeld door niet of nauwelijks werk uit te besteden. Een 

andere strategie is dat onderaannemers hun hoof daannemers verzekeren door 

het coliectief opbouwen van een waarborgfonds of een onderlinge waarborg- 

maatschappij®). 

7) Zie voor een nadere uitwerking Sas OSS1*). 
6; Aan de waarborgfondsen is extra aandacht geschonKen in een afzonderlijk 

onderzoekrapport: Sociale Verzekeringsraad (1985;. 
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Diverse onderzoeKresultaten^) geven eehter aan dat hoof daannemers 

overwegend gebruik zullen maken van een jurldische indekkingsstrategie. 

Deze houdt in dat de hoofdaannemer met de cnderaannemer Kan overeenkomen 

dat het premie- en belastingaandeel van de ioonsom, die onderdeel uitmaakt 

van de aanneemsom, wordt gestort op een geblokkeerde rekening (g- 

rekening) bij tank of giro1^). Deze g-rekening kan alleen worden gebruikt 

voor betalingen aan fiscus of bedri jfsvereni ging, of voor het 

"doorschuiven" van gelden naar een g-rekening van een onderaannemer op een 

lagere plaats in de keten. Fiscus en bedrijfsvereniging hebben het eerste 

pandrecht op het saldo van de g-rekening. 

Naar verwaehting zullen onderaannetners als gevolg van de juridische 

indekkingsstrategie van hoofdaannemers worden gedwongen tot het aanhouden 

van een g-rekening. Alleen als de onderaannemers een vaste relatie 

onderhouden met een of meerdere hoofdaannemers kunnen ze hieraan ontkomen. 

Onderaannemers zonder g-rekening zullen minder werkzaamheden krijgen 

toebedeeld. Deze werkzaamheden worden overgenomen door bedrijven met een 

g-rekening. Alhoewel de bedrijven met een g-rekening niet perse bonafide 

hoeven te zijn, zal deze verschuiving van werkzaamheden naar verwaehting 

tot gevolg hebben dat er meer belasting- en premiegelden worden ontvangen. 

3.2 De onderaannemer 

Indien de Wka aan haar doelstellingen beantwoordt zal er sprake zijn van 

een produktieverschuiving bij onderaannemers van de informele naar de 

formele sector. Deze verschuiving van werkzaamheden zal dan eveneens een 

meeropbrengst van belasting- en premiegelden opleveren. Dit effect zal zich 

vooral voordoen in de groep (potentieel) malafide onderaannemers. Deze 

9) Zie Economisch Instituut Bouwnijverheid (198A en 1985) en Geeraerts en 
Izeboud (1985). Uit deze onderzoeken blijkt dat het merendeel van de 
bedrijven gebruik maakt van de mogelijkheid cm een deel van de aanneem¬ 
som te storten op een geblokkeerde rekening; zie voorts noot 10. 

10; De geblokkeerde rekening is onderdeel van het wettelijk aangeboden 
instrumentarium dat voorts bestaat uit verklaringen inzake betalings- 
gedrag en het collectief opbouwen van een waarborgfonds . 
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bonafide en malifide bedrijven niet duidelijk te trekken valt. Hat is 

vrijwei oniaogeiijk om te achterhalen of en in weike mate een bedrijf 

malafide is. Het is daarentegen wel mogelijk op grond van bepaalde 

KenmerKen de kans dat een bedrijf fraudeert giobaai aan te geven. Op 

grond van interviews met deskundigen (zie onderzoekrapport; 

Bosch e.a. '985) wordt een verhoogde fraudekans toegekend aan: 

- 'relatief) arbeidsintensieve bedrijven; 

- bedrijven met de BV als reehtsvorm; 

- bedrijven met een relatief hoog personeeisverloop; 

- relatief kleine bedrijven. 

In elk van de vier groepen zal zieh naar verwachting een herverdelings- 

effeot voordoen. De vier genoemde kenmerken sluiten elkaar niet uit. Het is 

dus mogelijk dat een bedrijf van meerdere groepen deel uitmaakt. 

k HET REGRESSIEMODEL 

Op grond van het voorgaande is een regressiemodel geformuleerd waarmee een 

globale indioatie kan worden verkregen van de meeropbrengst van premies 

werknemersverzekeringen (ZFW, ZW, HW en WAO) ten gevolge van de Wka, voor 

bedrijven uit een nader aan te duiden steekproef. 

Voor de formulering van het regressiemodel wordt uitgegaan van het 

contrasterende gedrag van twee groepen actores. Van de ene groep wordt, op 

a priori gronden, verwacht dat deze invloed ondervindt van een bepaalde 

toestandswijziging, terwijl de andere groep voor deze toestandswijziging 

ongevoelig is (controlegroep) ■ Voor de bepaling van de meeropbrengst van 

de Wka moet de groep bedrijven worden aangeven, waar de Wka invloed heeft 

en waar de meeropbrengst zieh (naar verwachting) concentreert. Op grond van 

het hiervoor gestelde wordt aangenomen dat dit het geval is bij de groep 

bedrijven met een g-rekening en bij de groep(en) bedrijven die een of meer 

van de in Paragraaf 3-2 genoemde overige kenmerken bezit. De controlegroep 

is dan de groep bedrijven die geen g-rekening bezit en die aan geen van de 

vier bcvengenoetr.de overige kenmerken voldoet. 

Op basis van deze uitgangspunten is een regressiemodel geformuleerd dat 



82 

wordt weergegeven door de onderstaande vergeiijking: 

Li(t) - Li(t-I) 

Ai(t-1) 
bQ + bi Darbi + bj 

Ai(t- 

WiCt-l) 
b3 DbVi + bi, -♦ b5 Dg^ * Uj 

waarin: 

Li 

b 

Hi 

Da^bj 

Dbvj 

Dgi 

ui 

= verzekerd loonbedrag ZFW, ZW, WW, of WAO in oedrijf i; 

= aantal verloonde arueidsdagen in bedrijf i; 

« te sohatten coefficiSnt; 

= aantal werknemers in bedrijf i Cx 1000); 

= dunity variabele met waarde 1 voor relatief arbeidsintensieve 

bedrijven en waarde 0 voor overige bedrijven; 

= dummy variabele met waarde 1 voor BV's en waarde 0 voor overige 

bedrijven; 

= dummy variabele met waarde 1 voor bedrijven met een g-rekening 

en waarde 0 voor overige bedrijven; 

- storingsterm. 

De afhankelijke variabele in bet model geeft voor ieder bedrijf aan de 

toe- en afname in jaar t ten opzichte van Jaar t-1 van het verzekerde 

loonbedrag (dlt is het bedrag waarover premie wordt geheven) per 

verloonde arbeidsdag in het jaar t-1. Een negatieve waarde geeft aan dat 

er in het jaar t een lager verzekerd loonbedrag is opgegeven dan in het 

jaar t-1. Is de variabele daarentegen positief dan is er juist een hoger 

verzekerd loonbedrag bij de bedrijf svereni ging opgegeven. De noemer 

Aj (t-1) bevat het aantal verloonde arbeidsoagen in het jaar t-1 waardoor 

de absolute groei van het verzekerd loonbedrag wordt gecorrigeerd voor de 

grootte van het bedrijf. Met behulp van de afhankelijke variabele wordt 

aldus een indicatie verkregen van de relatieve toe- of afname van de 



83 

premi6-afdraoht door tearijven. En als er sprake is van een relatieve groei 

van de premie-afdracht en deze doet zioh juist bij fraudegevoelige 

bedrijven net na invoering van de Wka schoksgewijs gelden, dan geeft dit 

een aanwijzing dat de Wka effeotief is. 

In het model zijn de hiervoor genoemde indicatoren van malafiditeit en van 

de juridische indekkingsstrategie (Dg; geoperationaliseerd. Naast deze 

indicatoren bevat het model een constante (b0), waarin onder rceer de 

algemene invloed van de conjunctuur op het verzekerc loonbedrag tot 

uitdrukking komt, en een storingsterm (uj) die de invloed van de toevals- 

factoren aangeeft. 

Met versohillen in de arbeidsintensiteit is rekening gehouden door binnen 

het model een dummy-variabele Darb op te nemen voor arbeidsintensieve 

bedrijven. Dit geldt voor de door de Interdeparteaentale Stuurgroep 

Misoruik en Oneigenlijk gebruik CISMD) genoemde bedrijven waarin malafide 

koppelbazeri j veelvuldig voorkomt zoals stratemakers , betoni j zervlechters 

en metsel- en voegbedri jven" ^. Voorts wordt met verschillen in de 

arbeidsintensiteit rekening gehouden door het model niet voor de gehele 

bouwnijverheid te schatten, maar voor drie bedrijfsgroepen afzonderlijk; 

deze groepen worden hieronder aangeduid. 

In de regressievergelijkingen is de grootte van een bedrljf meegenomen 

als de gekwadrateerde reciprcke van het aantal verloonde arbeidsdagen. De 

reciproke is genomen omdat daarmee de zeer kleine bedrijven een relatief 

hoge waarde voor deze verklarende variabele kennen. Er is gekwadrateerd om 

grote en kleine bedrijven sterker van elkaar te onderscheiden. 

De reshtsvorm is voorgesteld door de dummy-variabele Dbv. 

Voorts is het personeelsverloop opgenomen als de verhouding tussen het 

aantal werknemers en het aantal verloonde arbeidsdagen (beide volgens de 

verzamelloonstaten). 

De dummy-variabele Dg ten slotte, beoogt het effect van de Wka op de 

afdracht van premies door g-rekeninghouders wee te nemen. 

11) ISMO (1961 ) . 
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Het model is geschat voor een drietal perioden (80/61, 61 /82 en 82/83). De 

keuze van deze periode is deels vanzelfsprekend en wordt vender toegelicht 

in de volgende panagnaaf. In het model zijn de variabelen A en W met 66n 

periode vertraagd opgenomen, zodat in deze twee variabelen in de perioae 

81/82 geen effected van de Wka zijn verborgen. Dit laatste is wel het geval 

in de periode 82/83, maar dan worden ook slechts de (additionele) effected 

in 1983 ten opzichte van 1982 gemeten. 

Het model is voor elk van de volgende bedrijfsgroepen'2) afzonderlijk 

geschat: 

- de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U); 

- de grond-, water- en wegenbouw (GKW); 

- de afwerkingsbedrijven (schilders, stukadoors e.d.); 

op basis van een steekproef van 492 bedrijven, die zijn aangesloten bij het 

Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB) en het Sociaal Fonds Schilders (SFS). 

Binnen een bedrijfsgroep wordt aangenomen dat de verwachte conjunctuur- 

invloed voor ieder bedri jf hetzelfde is. Dit houdt in dat de gemiddelde 

conj unctuurinvloed in de regressievergelijking is opgenomen in de constante 

Pq. Afwijkingen van dit gemiddelde worden geacht een stochastisch 

karakter te hebben, zodat oeze in de storingsterm terecht komen. 

Er dient voorts rekenlng te worden gehouden met eventuele multi- 

coil inear iteit omdat vier van de verklarende variabelen alle indicatoren 

zijn voor hetzelfde verschijnsel (fraudegevoeligheid). Indien tussen twee 

verklarende variabelen een significante samenhang bleek te bestaan, zijn 

twee nieuwe vergelijkingen geschat waarin telkens 6en van beide variabelen 

is weggelaten. Vervolgens is de vergelijking geselecteerd met de grootste 

betrouwbaarheid gemeten aan de t-waarden van de regressiecoefficidnten en 

aan de voor vrijheidsgraden gecorrigeerde R2. Bij de bespreking van de 

schattingsresultaten wordt aangegeven welke variabelen op grond hiervan in 

de verschillende vergelijkingen zijn weggelaten. 

12) Deze bedrijfsgroepen vormen te zamen de bouwnijverheid. 



5 DE RESULTATEN 

5.1 De regressiecoeffieienten 

Het model is voor een drietal perioden (80 /81, 81 /82 , 62 /83) geschat (zie 

label 1). Ten tijde van net onderzoek waren nog geen cijfers voor de jaren 

na 1983 aanwezig. De schattingsresultaten laten voor vier werknemers- 

verzekeringen (WW, ZFW, ZW en WAO) een gelijksoortig beeld zien. In de 

tabel zijn alleen de resultaten voor de ZFW weergegeven. 

De periode 80/81 fungeert als controleperiode. In deze periode was de Wka 

nog niet in werking, zodat de gesehatte regressiecoeffioignten naar 

verwachting niet significant zullen zijn. Zijn ze dat wel, dan zijn de 

betreffende verklarende variabelen onbruikbaar voor de bepaling van de 

meeropbrengst van de Wka. De (eventuele) significantie in latere jaren is 

in die gevallen wellieht geen gevolg van de Wka. Dit laatste blijkt het 

geval te zijn voor de variabele die de grootte van een bedrijf weergeeft. 

In het model voor de afwerkingsbedrijven is de grootte van een bedrijf 

niet als verklarende variabele opgenomen vanwege multicollineariteit. 

In de periode 81 /82 wordt, zo nemen wij aan, de toename van het verzekerd 

loonbedrag per verloonde arbeidsdag (ten dele) verkiaard uit kenmerken van 

bedrijven met een verhoogde fraudekans, alsmede uit het gegeven of een 

bedrijf een g-rekening bezit of niet. Indien de Wka in 1982 daadwerkelijk 

een hogere premieafdraeht tot gevolg heeft, zal dit dus tot uiting kunnen 

komen in signif icantie van de regressieeoSff icienten. Belangrijk om te 

vermelden is dat de Wka een overgangsmaatregel kende waardoor het effect 

van de wet (enigszins) kan worden gedempt. Voor overeenkomsten die zijn 

gesloten voor 1 juli 1982, waaraan nadien nog uitvoering wordt gegeven, 

blijft de Wka gedurende £6n jaar buiten toepassing. 
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label 1 Schattingsresultaten voor de burger'lljke en utiliteitsbo'jw (B&U), 
de grond-, water- en wegenbouw (GWW) en de afwerkingsbedri j vena ^ 

Constante Darb 1/A(t-1)^ Dbv W(t-1 )/A(t-11 Dg 

3&U: 

periods 80/81 -12,6 

(2,3) 

periods 81/82 -37,6 
(5,0) 

peri ode 82/83 -7,2 
(0,6) 

13,2 
(1,9) 

-2,2 
(0,5) 

0 
(0,1) 

GWW: 

periods 80/81 

periods 81/82 

periods 82/83 

-8,9 
(1,8) 

-18,H 
(3,A) 

-21,9 
(2,7) 

A, 7 

(0,7) 

13,5 
(2,0) 

8,k 
(0,9) 

-42,5 
(2,2) 

13,9 

(1,3) 

-0,1 

(0,5) 

Afwerkingsbedrijven: 

periods 80/81 -16,9 
(0,4) 

periods 81/82 -23,3 
(1,1) 

periods 82/83 -6,7 
(0,5) 

4.6 
(1,0; 

1 ,0 
(0,2) 

2.6 
(0,3) 

41 ,0 

(1,7) 

-9,0 

(0,7) 

3,3 
(0,3) 

-1,0 
(1,7) 

2.3 
(2,6) 

1 ,0 
(0,7) 

1 ,4 
(0,3) 

5,5 
(2,1) 

-2,0 
(1,4) 

2,5 
(0,5) 

19,0 

(2,9) 

1,2 
(0,1) 

2,5 
(0,4) 

18,8 
(2,8) 

20,0 
(2,0) 

36,0 
(1,4) 

-20,5 
(1,4) 

17,0 
(1,4) 

a) De getallen tussen haakjes zijn t-waarden. De afhankelijke variabele is 
de mutatie in bet verzekerd loonbedrag ZFW in bet lopende jaar t ten 
opzichte van bet voorgaande jaar t-1 per verloonde arbeidsdag in bet 
voorgaande jaar. Het aantal waarnemingen bedraagt voor de BAD 200, voor 
de GWW 105 en voor de afwerkingsbedrijven 85. 

Uit de schattingsresultaten blijkt dat binnen de 3&U en de afwerkings¬ 

bedrijven de arbeidslntensiteit ais verklarende var*iabele geen 
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significante rol speelt. Alleen bij Qe GWW kan een arbeidsintensieve groep 

van fraudegevoaiige bedri jven worden afgezonderd (stratemakers'oeari j ven ). 

He*, is opvallend dat de reehtsvorin in geen van de modellen een 

significante invloed heef t. Deze conclusie geldt ook ten aanzien van de 

controleperiode 80/61 , zodat er geen aanleiding is oat de rechtsvorm als een 

onbruikbare variabele te bestempelen. De rechtsvorm vertoont in het model 

een zekere samenhang met de andere verklarende variabelen. In het GWW-model 

is dit verband significant waardoor de rechtsvorm buiten beschouwing is 

gelaten. Uit de schattingsresultaten blijkt dat het personeelsverloop een 

significant positief effect heeft bij de B&U en bij de afwerkings- 

bedri jven13). in het GWW-model is het personeelsverloop overigens niet 

opgenomen vanwege multi collineariteit. Het bezit van een g-rekening ten 

slotte, heeft in de B&U en de GWW een significante invloed, in de 

afwerkingsbedri j ven daarentegen niet. 

Omdat de Wka halverwege het jaar 1982 is ingevoerd, is het te verwachten 

dat ook in de periode 82/83 nog sprake zal zijn van een toename van de 

verzekerde loonbedragen als effect van de Wka. Dit zou tot uitdrukking 

moeten komen in significant positieve regressiecodfficiSnten voor deze 

periode. De resultaten laten echter zien dat voor g£en van de verklarende 

variabelen voor deze periode significante codfficienten worden gevonden. In 

het GWW-model is volgens label 1 sprake van een significante coefficient 

voor de g-rekening variabele (Dg) in de periode 82/83- Dit geldt echter 

alleen voor de ZFW. Voor de andere werknemersverzekeringen is dit niet het 

geval. Er worden ook geen significant negatieve coefficienten gevonden. 

Er lijkt dus sprake te zijn van een blijvend effect. 

5.2 De meeropbrengst 

Op grond van de schattingsresultaten concluderen wij dat de meeropbrengst 

13) Voor de andere werknemersverzekeringen heeft het personeelsverloop in 
het B&U-model ook in de periode 80/81 een significante coefficient. 
Hierdoor is de bruikbaarheid van deze indicator met de nodige 
onzekerheid omgeven. 
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van premies werknemersverzekeringen zich voornamelijk ooncentreert blj de 

g-rekeninghouders in de B&U en in de GWW. Weiiswaar Pezitten ook andere 

verklarende variabelen significante coeff iciSnten, maar deze zijn met. een 

te grote onzekerheid omgeven om daar een kwantitatieve betekenis aan toe te 

kennen. Met onderstaande berekening trachten wij voor de bouwnijverheid de 

orde van grootte van de meeropbrengst van premies werknemersverzekeringen 

tengevolge van de Wka aan te geven. 

Uit label 1 blijkt dat per g-rekeninghouder in de B&U naar schatting 

gemiddeld f 19,— verzekerd loon ZFW per verloonde arbeidsdag extra is 

opgegeven aan bet SFB. Omgerekend met het presniepercentage ZFW van 

g,!?11*) levert dat f 1,73 aan extra premie ZFW per verloonde arbeidsdag 

en per g-rekeninghouder op. Voor de GWW is dat f 1,71. Een dergelijke 

berekening is ook te maken voor de andere werknemersverzekeringen. Nemen 

wij alle werknemersverzekeringen te zamen dan is er, zoals uit Tabel 2 

blijkt, sprake van een meeropbrengst van gemiddeld f 5,51 per verloonde 

arbeidsdag en per g-rekeninghouder in de B&U; voor de GWW is dit f 5,96. 

Vermenigvuldiging met het gemiddeld aantal verloonde arbeidsdagen per 

g-rekeninghouder levert een meeropbrengst per g-rekeninghouder op van 

f 25.610,— respectievelijk f 19.732,— . 

Een probleem is dat het aantal bedrijven met een g-rekening niet bekend is. 

In de steekproef heeft 35$ van de B&U-bedrijven een g-rekening, van de GWW- 

bedrijven 62$. Er is verondersteld dat in de populatie hetzelfde deel een 

g-rekening bezit. Dit levert de in Tabel 2 gegeven naming van 4322 (35$ van 

12348) voor de B&U en 1666 (62$ van 2687) voor de GWW op^^. 

Vermenigvuldiging van het geraamde aantal g-rekeninghouders met de meei— 

opbrengst per g-rekeninghouder levert voor 1982 een verwachte meeropbrengst 

van premies werknemersverzekeringen op in de orde van grootte van f 150 

miljoen. 

14) De percentages zijn berekend ais gemiddelde van de premiepercentages in 
het betreffende jaar t; werxnemers en werkge vers premies zijn 
gesommeerd. 

15) Bosch e.a. (op.cit, pag. 51). 



label 2 De neeropbrengst van premies werknemersverzekeringen in de oouw- 
nijverheid in 1962 

EiU GWW 

rr.eeropbrengst per g-rekening- 
houder per verloonde arbeidsdag f 5,51 f 

gemiddeld aantal verloonde 
arbeidsdagen per g-rekeninghouder 4648 

-x 
361 4 
- x 

meeropbrengst per g-rekeninghouder f 25610,— f 19732,— 

aantal g-rekeninghouders (naming) 4322 
-^-x 

•666 
- x 

totale meeropbrengst (afgerond) f 111 miijoen f 33 miijoen 

6 CONCLb'SIES 

De onderzoekresultaten leiden voor 1982 tot een geschatte meeropbrengst van 

premies werknemersverzekeringen in de bouwnijverheid bij g-rekeninghouders 

van f 150 miijoen, ofwel circa 5i van de totale opbrengst van premies 

werknemersverzekeringen. Het is aannemelijk dat oit op grond van de 

juridische indekkingsstrategie kan worden toegeschreven aan de Wka . Omdat 

dit effect van de Wka niet eenmaiig lijkt te zijn, kan 00k voor latere 

jaren een dergelijk bedrag worden geraamd. 

De onderzoekresultaten dienen met voorzichtigheid te worden 

ge interpreteerd, gezien de veronders tell ingen die aan het model ten grond- 

slag liggen. Gedurende het onderzoek was weinig bekend over de feitelijke 

werking van de Wka, zodat de veronderstellingen moeiiijk op hun waarde 

kunnen worden beoordeeld. Inmiddels zijn er aanwijzingen dat het werken met 

'malafide) koppelbazen is teruggedrcngen, waardoor fraude met belasting- 

gelden en premies sociale verzekeringen bij onderaanneming zou zijn 

afgenomen1 6-' . 

De geboden voorzichtigheid brengt ons tot de conclusie dat over de onrvang 
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van de meeropbrengst van de Wka geen stellige 

gedaan voor de bouwnijverheid. Het onderzoek 

aanwijzingen dat er, als gevolg van invoering van 

meeropbrengst van premies werknemersverzekeringen 

uitspraken kunnen worden 

biedt wei belangrijke 

de Wka, sprake is van een 

binnen de bouwnijverheid. 

16) Zie Berghuis e.a. (1985) en Sociale Verzekeringsraad (1986) 
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