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I. INLEIDING

Wanneer de welvaart snel toeneemt in absolute termen worden de
relatieve inkomensverschillen minder scherp aangevoeld. Zodra de
economische groei echter vertraagt of negatief wordt, duikt het verde
lingsprobleem weer op en de sociaal-economische discussies draaien
rond de vragen wie moet opdraaien voor de crisis en in welke sectoren
er vooral moet bespaard worden._ Om een beter inzicht in deze discus
sies te krijgen is het noodzakelijk' na te gaan hoe de mensen op deze
problematiek reageren en welke standpunten door de verschillende
sociale groepen worden ingenomen.

Fundamenteel gaat het hier over w~ftrden en normen en de meeste
traditionele economisten hebben vanuit een streven naar zgn. "waar
devrijheid" dit gebied voor het wetenschappelijk onderzoek taboe ver
klaard, of in elk geval dergelijke problemen doorverwezen naar ande
re disciplines. Sociologen en psychologen hebben inderdaad meer er
varing met dit soort onderzoek. Toch zijn de resultaten ervan ook voor
economisten relevant, en dit minstens om twee redenen.

* Centrum voor Economische Studiën, K.U. Leuven, Aspirant N.F.W.O.
** Centrum voor Gemeenschapspsychologie, K.U. Leuven

Dit artikel is een verslag van een enquête die werd uitgevoerd door het Centrum
voor Gemeenschapspsychologie van de K.U. Leuven, o.l.v. prof. L. Lagrou. Een
projectgroep van studenten was actief ingeschakeld (R. Horions, A. Van den
Winckel, K. Vanhoeck, H. Van Stiphout, L. De Haes en L. Truyen). Dit verslag
overlapt gedeeltelijk met Lagrou, Overlaet en Schokkaert (1981). Op sommige
resultaten wordt meer uitvoerig ingegaan in Horions (1979) en Van den Winckel
(1980). De auteurs danken StefProost voor zijn opmerkingen bij een eerste versie.
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In de eerste plaats is het realiseren van een "rechtvaardige" of "opti
male" inkomensverdeling steeds één van de objectieven van de econo
mische politiek geweest, waarvan het belang tegenover dat van andere
doelstellingen moest afgewogen worden. Om tot politieke uitspraken
te kunnen komen werd daarom het concept van de sociale welvaarts
functie ingevoerd. Aanvankelijk bleef dit begrip eerder vaag omdat de
functie niet werd opgevuld, maar de laatste jaren werd ook onderzoek
verricht over de implicaties van verschillende alternatieve specifica
ties. Zo bemerken we een merkwaardige heropleving van de populari
teit van de "utilitaristische" welvaartsfunctie, die als criterium de som
(of het gemiddelde) van de individuele nuttigheden hanteert (Harsanyi
(1955)). Rawls (1971) plaatste daartegenover het maximin-criterium,
volgens hetwelk de welvaart van de gemeenschap bepaald wordt door
de welvaart van de armste groep. De concave welvaartsfuncties vor
men een soort van compromis (zie bv. Sen (1973)). De verschillende
standpunten werden duidelijk afgebakend in de soms scherpe discus
sies (bv. Harsanyi (1975a, 1975b); Rawls (1974))1.

Meestal blijven deze discussies echter eerder theoretisch en pro
beert men een axiomatische fundering op te bouwen. Het is duidelijk
dat empirisch onderzoek naar de werkelijk "levende" waarden in dit
verband bevruchtend kan werken door de maatschappelijke relevantie
van sommige veronderstellingen na te gaan of door nieuwe hypothesen
te suggereren. Het dient hierbij genoteerd dat de vorm van de sociale
welvaartsfunctie belangrijke implicaties heeft voor zeer concrete poli
tieke problemen, zoals bv. de bepaling van de optimale belastings
voeten.

In de tweede plaats echter heeft de houding tegenover de inkomens
verdeling ook onmiddellijk implicaties voor de algemene economische
politiek. Immers, de politieke haalbaarheid van allerlei besparings- en
matigingsvoorstellen wordt er sterk door beïnvloed. Iedereen schijnt
wel in principe akkoord te zijn met de idee dat "de lasten van de crisis
moeten verdeeld worden volgens de draagkracht van de economische
agenten", maar de interpretatie van deze algemene regel levert nogal
problemen op. Men kan bezwaarlijk enthousiaste reacties verwachten
wanneer aan de arbeiders een loonsmatiging wordt opgedrongen. in
hetzelfde jaar dat de erelonen van notarissen of dokters worden opge
trokken. Om tot realistische beleidsvoorstellen te komen is het dan
ook noodzakelijk met de psychologische realiteit (de onderliggende
"preferenties") rekening te houden.

In dit artikel geven we een overzicht van enige resultaten van een
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onderzoek, waarin gepeild werd naar de houding tegenover de În
komens(her)verdeling bij een beperkte steekproef uit de Vlaamse,
mannelijke, werkende bevolking. De uiteenzettingen over de gehan
teerde procedures worden tot een minimum beperkt en in de eerste pa
ragraaf gaan we ook slechts bondig in op de algemene opzet van de
enquête en op de steekproefsamenstelling. Meer details kunnen ge
vonden worden in Lagrou, Overlaet en Schokkaert (1981). Hier gaan
we vooral in op de resultaten en interpretaties. In de tweede paragraaf
wordt beschreven hoe onze respondenten de actuele en de " billijke"
inkomensverdeling percipiëren. Het streven naar meer gelijkheid
komt hier zeer duidelijk naar voor. Nochtans blijven er ook fundamen
tele inkomensverschillen bestaan en we gaan vervolgens na welke cri
teria worden gehanteerd om deze verschillen te rechtvaardigen. Uit
ons onderzoek blijkt dat er nogal wat eensgezindheid bestaat rond het
belang van "bekwaamheid" en "verantwoordelijkheid". Deze eensge
zindheid verdwijnt echter volledig als het gaat over concrete maatrege
len. Dit wordt in de laatste paragraaf geïllustreerd. Daar wordt het
probleem van de inkomensverdeling ook in een ruimere economische
context geplaatst.

11. ALGEMEEN OPZET VAN HET ONDERZOEK

In 1977 werd door het Centrum voor Gemeenschapspsychologie van
de K. U. Leuven een projectgroep opgericht om de houding tegenover
de inkomensverdeling te onderzoeken. Er waren echter geen finan
ciële middelen voorhanden om een grote enquête te organiseren.
Daarom dienden we ons te beperken tot een steekproef van 180 sub
jecten, geselecteerd uit de Vlaamse, mannelijke, actieve bevolking op
basis van een stratificatie-schema volgens leeftijd2 en beroepsgroep
(zie tabel 1).
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TABEL 1
Stratificatie van de steekproef

Beroepsniveau
Hoog Midden Laag Totaal

Leeftijd

21- 30 jr. 20 20 20 60

31- 45 jr. 20 20 20 60

46 - 60 jr. 20 20 20 60

Totaal 60 60 60 180

Studenten-enquêteurs (leden van de projectgroep) contacteerden
mensen uit hun kennissenkring tot de verschillende cellen opgevuld
waren. Er was geen controle mogelijk op de eerlijkheid van deze en
quêteurs. Het ging echter over laatstejaarsstudenten die de gegevens
zelf moesten gebruiken en die dus sterk gemotiveerd waren om zo eer
lijk en objectief mogelijk te blijven. We zijn er ons van bewust dat onze
steekproef niet toevallig is. De stratificatie legde echter toch een nogal
strikte discipline op en bovendien waren de enquêteurs zich wel dege
lijk bewust van het gevaar van vertekening. Een grondig ex post-on
derzoek van de steekproef wees overigens uit dat er geen voor de hand
liggende redenen zijn om aan de representativiteit te twijfelen. Alle
onderwijsniveau's zijn redelijk vertegenwoordigd en de inkomensver
deling binnen onze groep subjecten is een mooie weergave van de sche
ve klokvorm die ook in de populatie (van werkende mannen) wordt
aangetroffen.

Bovendien probeerden we van de nood een deugd te maken. De ge
bruikte procedure, die de klemtoon legt op een persoonlijk contact,
bevordert zeer zeker de eerlijkheid en de ernst waarmee de vragenlijst
wordt ingevuld (er werden wel schikkingen getroffen om de strikte an
onimiteit te garanderen). Niet alleen verhoogt dit de betrouwbaarheid
van de resultaten, het stelde ons bovendien in de mogelijkheid de vra
genlijst nogal "zwaar" te maken. In zijn huidige vorm kan hij ingevuld
worden in ongeveer drie kwartier3. In de volgende paragrafen schetsen
we bondig de formulering van de vragen. De rijkdom aan gegevens per
subject opent allerlei theoretische interpretatiemogelijkheden en de
hoofzakelijk descriptieve verwerking in dit artikel dient gezien als een
eerste fase.

Het is duidelijk dat dit onderzoek niet meer kan zijn dan een soort

200



"pilot-study"4. We kunnen slechts hopen dat ooit de middelen zullen
vrijkomen om de opgedane ervaring nuttig te gebruiken bij de toepas
sing van een verbeterde vragenlijst op een grotere en meer representa
tieve steekproef. De huidige resultaten geven echter reeds interessante
(en zeer duidelijke) indicaties.

111. DE ACTUELE EN DE BILLIJKE INKOMENSVERDELING

Economisten zijn het er in het algemeen over eens dat de inkomensver
deling in de Westerse economieën gedurende de laatste jaren meer ge
lijk is geworden en dit standpunt wordt grotendeels bevestigd door het
verloop van de ongelijkheidsmaatstaven. Onze subjecten schijnen
hierover heel anders te denken, zoals blijkt uit de antwoorden op het
volgende item:

"In vergelijking met 10 jaar geleden zijn de verschillen tussen de hoog
ste en de laagste inkomens

groter geworden
ongeveer gelijk gebleven
verminderd

59,8%
23 0/0
17,2%

Deze "fout" wordt iets minder vaak gemaakt door de hogere (Hl)
dan door de lagere (Ll) inkomenstrekkers5 , maar toch denkt ook daar
slechts een minderheid (23,6%

) dat de inkomensverschillen kleiner
zijn geworden. Maar is het wel een fout? Sen (1973) benadrukt terecht
dat het begrip "gelijkheid" moeilijk objectief te omschrijven valt, om
dat het zowel feitelijke als normatieve elementen dekt. Elke ongelijk
heidsmaatstaf impliceert dan ook een bepaald waardensysteem. Wan
neer onze resultaten in verdere onderzoekingen worden bevestigd zou
men dan ook de stelling kunnen verdedigen dat de waarden en theore
tische veronderstellingen van de economisten door het grootste deel
van de bevolking niet worden gedeeld. Een voor de hand liggend pro
bleem kan de klemtoon zijn die in de economische wetenschap wordt
gelegd op de relatieve in plaats van absolute inkomensverschillen. De
absolute inkomensverschillen zijn de laatste jaren inderdaad groter ge
worden en het schijnt een logische hypothese te zijn om te stellen dat
die doorslaggevend zijn voor de perceptie van gelijkheid en ongelijk
heid. "Absolute" ongelijkheidsmaatstaven, zoals die bv. door Kolm
(1976) werden voorgesteld, zouden in dat geval beter aansluiten bij de
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psychologische realiteit. Dit is echter slechts een hypothese, ontstaan
uit onze voorlopige interpretatie van een verrassend resultaat.

De resultaten i.v.m. de wenselijkheid van herverdeling zijn gemak
kelijker te interpreteren:

"Wenst u dat de verschillen tussen hoge en lage inkomens

groter worden
kleiner worden
blijven zoals ze zijn

6,2%
78,1 %

15,7%

"Er zijn particulieren die veel bezitten en anderen die minder bezitten.
Wenst u dat de verschillen tussen dat bezit

groter worden
kleiner worden
blijven zoals ze zijn

1,1 %

75,1 %

23,7%

Zowel bij de Hl als bij de LI blijkt een meerderheid van meer dan
75% voorstander te zijn van een verkleining van de inkomensverschil
len. Dit cijfer ligt hoger dan het geval was in de enquête van Bekx en
Vandeneede (1979) bij de Vlaamse economisten, waarvan 59,2% op
teerde voor meer gelijkheid6. Het is echter niet gemakkelijk deze stu
dies op een verantwoorde manier te vergelijken.

Alhoewel de meeste enquêtes niet verder gaan, zeggen deze gege
vens ons zeer weinig over het patroon van de gewenste verdeling. Bo
vendien blijven deze antwoorden zeer vrijblijvend en staan ze nogal
ver van de alledaagse concrete realiteit. Daarom probeerden we een
vraagstelling te formuleren die ons meer interpretatiemogelijkheden
zou opleveren. We beschrijven eerst bondig de procedure en gaan ver
volgens in op enkele resultaten.

A. Procedure

Aan de subjecten werd in toevallige volgorde een lijst van 12 beroepen
aangeboden. Voor zes sectoren van tewerkstelling werd telkens één
beroep met een relatief hoge en één met een relatief lage hiërarchische
positie gekozen (zie tabel 2). Bij elk van die beroepen werd de volgen
de "meetschaal" aangeboden:
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FIGUUR 1
Deel van de schaal voor schatting en billijkheidsbeoordeling van de inkomens

van twaalf beroepen

1 2 3 4 5 6 7
dactylo lage bekwaamheid I I I I I I I hoge bekwaamheid

boeiend ( I I I I I I eentonig

gemakke lijk I I I I I I I inspannend

gezond I I I I I I I ongezond

weinig verantwoordelijkheid I I I I I I I veel verantwoordelijk-
heid

Er werd gevraagd links van deze schaal aan te duiden hoeveel een
man van 40 jaar met dat beroep gemiddeld netto verdient. Aan de
rechterzijde moesten de subjecten hun mening te kennen geven over
het inkomen dat billijk zou zijn voor iemand met deze kenmerken. In
dien er een grote spreiding werd verondersteld mochten de subjecten
dit uitdrukken door een accolade te plaatsen, i.p.v. een streepje. Wij
hanteerden in de verdere uitwerking uitsluitend de gemiddelden. De
directe confrontatie van de "geschatte" met de "billijke" inkomens zal
natuurlijk antwoordtendenzen induceren: er kan verondersteld wor
den dat de verschillen tussen "geschat" en (,'billijk" inkomen erdoor
worden verkleind. In feite komt dit neer op een benadrukken van de
haalbaarheid van de herverdeling en dit kan eerder als een gunstig
neveneffect dan als een nadeel geïnterpreteerd worden. In elk geval
dwingt het de subjecten ernstig over hun antwoord na te denken?

TABEL 2
Lijst van beroepen

Sector

gezondheidszorg
onderwijs
bouw
industrie
overheid
distributie

Hoger beroep

huisarts
hoogleraar
aannemer
afdelingschef
bureauchef ministerie
directeur grootwarenhuis

Lager beroep

verpleegster
leraarL.O.
metser
arbeider-bandwerker
dactylo
kruidenier
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FIGUUR 2
Gemiddelde schattingen en billijkheidsoordelen voor twaalf beroepen, voor de totale

steekf!roef, voor de hogere inkomensgroep en voor de lagere inkomensgroep

B. Resultaten

GESCHAT
100.000

80.000

75.000

70.000

65.000

BILLIJK

De resultaten voor de gemiddelden worden samengevat in figuur 2.
Analyses op individueel niveau wijzen uit dat de gemiddelde tenden
zen een goede weergave zijn van de opvattingen van de meeste indivi
duen afzonderlijk8. Een hele reeks besluiten kunnen nu onmiddellijk
afgeleid worden:

De nivelleringstendens is zeer duidelijk, wat de hoger gegeven resul
taten bevestigt. Nu hebben we echter bovendien ook informatie over
het verdelingspatroon: terwijl de lagere inkomens iets worden opge
trokken, moeten de hoogste inkomens heel wat inleveren (de huisarts
35.000 F per maand, de hoogleraar 20.000 F). Enerzijds getuigt dit
patroon van werkelijkheidszin: er zijn inderdaad minder hogere in
komenstrekkers en wanneer men het totaal inkomen als constant aan
ziet moeten deze een groot bedrag afstaan om een redelijk kleine
inkomenstoename bij de minder betaalde beroepen mogelijk te
maken. Het pleit voor de kwaliteit van de vragenlijst (en van onze
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subjecten) dat hier geen irrealistische utopieën worden naar voren
geschoven. Anderzijds schijnt dit resultaat erop te wijzen dat vooral
zeer hoge inkomens ethisch onaanvaardbaar worden geacht en afkeur
reacties uitlokken. Ongelijkheid mag bestaan, maar ze mag niet te
groot zijn.

Deze laatste stelling wordt bevestigd door een wel zeer frappant
fenomeen: de rangordening van de billijke inkomens voor de beroepen
in nagenoeg dezelfde als die van de geschatte inkomens (de Spearman
rangcorrelatie is .985). Onze subjecten vinden blijkbaar een zekere
mate van inkomensongelijkheid billijk en accepteren in grote lijnen de
bestaande hiërarchie. Zij willen echter dat de verschillende inkomens
klassen dichter bij elkaar gebracht worden. Kan dit misschien geïnter
preteerd worden als een ontevredenheid over het bestaan van schaar
sterente?

De beide voorgaande tendenzen worden zowel bij de Hl als bij de LI
aangetroffen. Llhebben de neiging om de ongelijkheid iets drastischer
te reduceren. Nochtans kon er een andere opvallende vaststelling wor
den gemaakt: LI hebben een veel lagere schatting voor de topinko
mens. Dit gaat in tegen de veel verspreide idee dat LI vóór herverde
ling pleiten omdat ze de hoge inkomens gevoelig overschatten. Een
toename van de beschikbare informatie zou de ontevredenheid over de
bestaande situatie doen toenemen.

IV. DE RECHTVAARDIGING VAN INKOMENSVERSCHILLEN

Uit figuur 2 blijkt duidelijk dat de verdeling van de "billijke" inkomens
zeker niet gelijk is en dat er belangrijke verschillen blijven bestaan9•

Op twee verschillende manieren poogden wij te bepalen op welke basis
inkomensverschillen gerechtvaardigd worden.

A. De "bewuste" weg: beoordeling van criteria

In discussie over inkomensverdeling komen steeds weer dezelfde argu
menten naar voor om inkomensverschillen te rechtvaardigen. Een eer
ste benadering van het probleem is dan natuurlijk gewoon te vragen
aan de subjecten of ze al dan niet met deze argumenten kunnen ak
koord gaan.
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1. Procedure

15 criteria werden geselecteerd. Om de vraag concreter te maken werd
ze op de volgende manier geformuleerd (bv. item 1): "Jan verdient
meer dan Piet omdat Jan lang gestudeerd heeft en Piet niet". Aan de
subjecten werd gevraagd hun mening aan te duiden met ++ (volledig
akkoord, + (verdedigbaar), - (betwistbaar), -(volkomen onge
grond). Als ze de aangehaalde reden niet konden beoordelen, werd
hen gevraagd een vraagteken in te vullen. Van deze mogelijkheid werd
echter zeer weinig gebruik gemaakt, wat een duidelijke illustratie is
van de kwaliteit van de formulering. Voor de berekening van gemid
delden werd aan de verschillende antwoordmogelijkheden de kwote
ring 5, 4, 2, 1 en 3 gegeven.

2. Resultaten

De resultaten werden weergegeven in tabel 3 en samengevat in figuur
3. De algemene tendenzen ervan zijn onmiddellijk duidelijk: .

TABEL 3
Beoordeling van de gegrondheid van redenen voor een verschil in inkomen

(gerangschikt volgens gemiddelden)

-- - ? + ++
0/0 0/0 0/0 0/0 %

3. verantwoordelijkheid 3 5 1 32 59
12. risico's met zijn zaak 4 7 2 47 41
10. bekwaamheid 6 12 1 37 44
8. leidinggevende functie 8 9 1 43 38

13. volledige inzet 8 12 4 37 39
1. lang gestudeerd 14 20 2 44 20
5. vuil werk 15 26 3 42 13
6. groot gezin 29 18 1 24 27

14. specialisten (moeilijk te vinden) 15 33 4 29 18
7. lichamelijk vermoeid 26 41 4 22 7
2. denkwerk versus handenarbeid 30 38 2 21 9
4. eentonig en vervelend werk 28 36 9 21 7

15. nuttiger voor maatschappij 29 36 5 21 6
9. privé versus staat 39 30 4 16 11

11. bureauwerk versus bandwerk 44 42 2 9 3
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FIGUUR 3
Posities van de gemiddelde beoordeling van vijftien items

TOTALE STEEKPROEF (N = 180) HOGERE INKOMENSGROEP (N = 60) LAGERE INKOMENSGROEP (N =60)

geschat billijk geschat billijk geschat

huisarts 117.071

huiSnrts 106.%(,

hoogleraar 100.541

hui sarts 99. [,96

hooqlerilnr B7.196

aannemer n:~. "16 8.1••'1,68

80.0.'1,5 hoogleraar BO.4R:!

76.!l:l8 directeur 7!i.670 di recteur 7(;.1(;1

aannemer n.910

directeur 72.:181 7?.079 70.421

67.539

64.6n {j3.1f/,'?

61.003 r.n. (Î1!l

58.403

:)1.//11
[,3.3:1 T

afdel ingschef 4!i.!i79
44.991bureauchef 4!i.173

bureauchef 11.1:12 bureauchef 4.'1, •.'1,r.n
42.307

afdelingschp.f 4.7,. :?On 40.858 41. J.'J2 afdel ingschef 42.16.'"1

---~--
kruidenier 40.839

.39.819 .u.n!,
38.806 37.1.3{)kruidenier .7,8.246 .7,6.76.3 kruidenier .36.5611 3r.. f/!./

34.594 metser 31.088 ~~: Z~8 .H.r.!,:!

N
34.253 leraar JJ.24!,} metser 31.861 ~~: ~~~lI!etser .32.640 .33.566

0 31.088 verpleegster .7,0.860 .'1,0.614 leraar 30.211 ----=::' .3:1.105

~
leraar L.O. :H.BOI verpleegs ter 28.644

~
2f1.RIJ1

verp1eegS ter :W.6;':! 28.803 ------- P.W. 741
bandwerker 27. !'I3

bandwerker :17.899 bandwerker 7.7.76.3
dactylo 26.05.

dactylo ?OS. 870
dactylo 26.158



Er bestaat een redelijk grote eensgezindheid over het belang van (in
afnemende volgorde) verantwoordelijkheid, risico's, bekwaamheid,
een leidinggevende functie en volledige inzet. De prestatie- of produc
tiviteitsfactor speelt dus zeer sterk door in de rechtvaardigheids
oordelen.

Wanneer we aannemen dat deze ook de huidige inkomensverdeling
domineert, verklaart dit resultaat meteen waarom de "billijke" verde
ling de hiërarchie van de bestaande nagenoeg volledig overneemt. We
vinden hier echter ook enige bevestiging voor de ontevredenheid over
grote schaarsterenten, die we eerder als voorlopige hypothese stelden:
inderdaad is item 14 (dat stelt dat zeldzame specialisten méér moeten
verdienen) zeer controversieel. 48% van onze subjecten is niet erg ge
lukkig met dit aspect van de werking van het marktmechanisme.

Zéér controversieel zijn ook de items die een zekere "compensatie
idee" uitdrukken. Moeten mensen gecompenseerd worden omdat ze
"vuil werk" doen? Of eentonig of vervelend werk? Het is zeer opmer
kelijk dat dit laatste item het enige was dat een relatief grote ratio "on
besliste" antwoorden opleverde (nI. 9% !). Eén en ander schijnt erop te
wijzen dat in de beeldvorming over inkomensverdeling deze "compen
satie"-argumenten nog niet volledig zijn doorgedrongen. Dit impli
ceert onmiddellijk dat de meeste mensen niet denken in termen van
een model à la Tinbergen (1975), dat rechtvaardigheid definieert als
"gelijke welvaart voor iedereen": hier heeft het inkomen immers pre
cies die compenserende functie.

Slechts één item uit onze lijst verwijst onmiddellijk naar het traditio
nele "behoeften"-criterium: item 6. Zeer weinig mensen hebben hier
over geen mening, en de (ideologische?) tegenstellingen zijn hier het
scherpst, zoals blijkt uit de percentages van subjecten, die een extreem
standpunt innemen: 29% hevige tegenstanders (- -), 27% vurige
voorstanders (++).

Het is interessant vast te stellen dat enkele "traditionele" argumen
ten duidelijk veld verliezen. Zo wordt bv. de superioriteit van denk
werk boven handenarbeid door de meeste subjecten (68%

) niet meer
aanvaard en vindt men het niet billijk dat tewerkgestelden in de privé
sector meer verdienen dan staatsambtenaren (69% tegenstanders).
Opvallend is ook de relatief slechte positie van item 1: 34% van de
mensen is er niet mee akkoord dat zij die langer gestudeerd hebben,
ook meer moeten verdienen.

Het is duidelijk dat de interpretatie in termen van "prestatie"-,
"compensatie"-, en "behoefte"-items aansluit bij de intuïtieve structu-
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rering van rechtvaardigheidsargumenten die men veelal terugvindt in
de economische en ethische literatuur (Sen (1973)). We gingen na of
deze samenhang ook empirisch-psychologisch kan teruggevonden
worden in onze gegevens door een factoranalyse uit te voeren: een va
rimaxrotatie leverde onmiddellijk twee hoofdfactoren op, die konden
geïnterpreteerd worden als "verdienste" en "compensatie/behoefte".
Deze meer-theoretische resultaten worden uitvoeriger behandeld in
andere publicatieslO.

Een apart onderzoek voor Hl en LI wijst uit dat de beoordeling van
de criteria over het algemeen niet gevoelig verschilt. Enkele klemto
nen liggen nochtans anders en dit wordt bevestigd door de factorsco
res, die na de factoranalyse werden berekend. Compensatie- en be
hoeftecriteria zijn in beide groepen ongeveer even controversieel,
maar LI staan over het algemeen meer "sceptisch" tegenover de pres
tatiecriteria. Dit wordt duidelijk in tabel 4 , waar we de percentages
"tegenstanders" voor deze items samenvatten.

TABEL 4
Percentages van tegenstanders van "verdienste"-criteriat

percentages tegenstanders (- en - -)

Hl Ll

1. lang gestudeerd 26,3 40,6 *
3. verantwoordelij kheid 1,8 10,3 *
8. leidinggevende functie 5,4 29,3 **

10. bekwaamheid 10,5 32,2 **
12. risico's 3,5 13,6 *
13. inzet 8,8 25,5 **

t * = p 0.05 en ** = P 0.01 (eenzijdig)

(

Vermits deze criteria in onze maatschappij natuurlijk veel meer
opgaan voor Hl dan voor LI, kunnen deze resultaten geen verwonde
ring wekken. Er dient overigens op gewezen dat de meerderheid van
LI inkomensverschillen omwille van het prestatiemotief aanvaardt, en
dat de contestatie dus komt van een minderheid.

B. De "onbewuste" weg: beroepseigenschappen

De rechtstreekse confrontatie met welomlijnde argumenten veroor
zaakt zelf bepaalde denkprocessen en een positieve reactie impliceert
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niet noodzakelijk dat het beschreven argument reeds eerder in het "be
wustzijn" aanwezig was. Meer bepaald voor ons onderzoek betekent
dit dat de criteria die in IV.A. als belangrijk werden beschreven niet
noodzakelijk ook de beoordeling van "billijke" inkomens voor de 12
beroepen hebben bepaald. Nà de beoordeling van de beroepsinko
mens maar vóór de criteria wercj daarom in de vragenlijst een beoorde
ling van beroepseigenschappen va~ de 12 beroepen ingebouwd. Op die
manier werd het mogelijk na te gaan welke kenmerken impliciet door
de subjecten werden gebruikt.

1. Procedure

Aan de subjecten werd gevraagd elk van de twaalf beroepen die in
tabel 2 werden samengevat te situeren op 5 bipolaire schalen, die be
roepskenmerken weergeven (zie îiguur 4). De beperking tot 5 was
noodzakelijk omdat anders de vragenlijst natuurlijk hopeloos lang zou
worden. Dit noopte ons tot enkele moeilijke beslissingen: zo werd het
criterium "risico's" weggelaten, wat de interpretatie van de "verant
woordelijkheidsschaal" bemoeilijkt. De situering op de schaal gaf aan
leiding tot een "punten" kwotering van 1 tot 7, waarbij 7 werd toege
kend aan de pool die theoretisch gezien een hoger inkomen zou moe
ten rechtvaardigen.

FIGUUR 4
Bipolaire schalen ter beoordeling van beroepskenmerken (voorbeeld)

ï
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De resultaten van deze procedure geven ons natuurlijk interessante
inzichten in de wijze waarop verschillende beroepen worden geperci
pieerd. Dit is in deze context echter minder relevant11 . Ze maken het
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echter ook mogelijk voor ieder subject afzonderlijk na te gaan welke
beroepskenmerken het sterkst hebben meegespeeld bij de beoordeling
van geschatte en billijke inkomens. De gemiddelde resultaten worden
samengevat in tabel 5.

TABEL 5
Spearman rangcorrelaties tussen de gemiddelde attributie van de vijfcriteria enerzijds en
het gemiddeld geschat en billijk geacht inkomen anderzijds, over de twaalf beroepent

bekwaamheid
eentonigheid
inspanning
gezondheid
verantwooràeiij kheià

t * = p 0.05 en ** = p 0.01 (tweezijdig)

geschat

.73 **
-.64*

.62 *
-.13

.73 **

billijk

.73 **
-.69*

.61 *
-.13

.77 **

De grote gelijkenis tussen de twee kolommen wordt natuurlijk ver
oorzaakt door de hoge rangcorrelatie tussen geschatte en billijke in
komens. De resultaten schijnen nochtans ondubbelzinnig en bevesti
gen grotendeels de analyse van IV.A.: inspanning, bekwaamheid en
vooral verantwoordelijkheid bepalen de "billijkheid" van het beroeps
inkomen. Het dient overigens opgemerkt dat er significant positieve
correlaties bestaan tussen de perceptie van inspanning, bekwaamheid
en verantwoordelijkheid (voor meer details, zie: Lagrou, Overlaet en
Schokkaert (1981)). Deze criteria schijnen een cluster te vormen en
het is precies deze cluster die nauw in verband staat met de billijkheids
oordelen. Iemand die eentonig werk doet, integendeel, moet daarom
niet meer verdienen. In de huidige hiërarchie verdienen (in de percep
tie van onze subjecten) de individuen met het boeiendste beroep, ook
het hoogste inkomen - en dit mag zo blijven (-.69!). De compensatie
dimensie gezond/ongezond is irrelevant, maar dit resultaat kan mis
schien verklaard worden door onze keuze van beroepen.

Deze analyse is natuurlijk zeer ruw. Interindividuele verschillen
worden volledig weggeveegd en bovendien wordt het nabeeld (haal
baarheids)-effect volledig verwaarloosd. De hoge correlaties in de
"billijk"-kolom worden nochtans gedeeltelijk verklaard door de in
vloed van de perceptie van actuele inkomens op de evaluatie van billijke
inkomens. We moeten er bovendien rekening mee houden dat de in
komensverschillen drastisch worden gereduceerd (zie figuur 2) en het
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zijn de meest bekwame, verantwoordelijkheid dragende individuen
die het meest moeten afstaan.

Een meer genuanceerde analyse dringt zich dan ook op. Schokkaert
en Lagrou (1980) specifiëren hiertoe een regressiemodel, dat theore
tisch gegrondvest is in de psychologische equity-theorie, en voor elk in
dividu afzonderlijk wordt toegepast. Op basis van deze resultaten kun
nen de subjecten dan in de volgende categorieën worden ingedeeld:

- 41 % van de subjecten streeft naar een zekere herverdeling. Hun
rechtvaardigheidsopvattingen zijn echter vaag en moeilijk te be
schrijven.

- 31 % van de subjecten benadrukt de verdienste-aspecten bij de eva
luaties van billijke inkomens.

- 13% vindt compensatie belangrijk (volgt een "Tinbergen-model").
- 9% hanteert een volledig equity-model, waar verdienste- en com-

pensatie-aspecten tegen elkaar afgewogen worden.
- 1% van de subjecten wil de inkomensverdeling volledig onveran

derd laten, 2% wil ze volledig gelijk maken, 3% vindt dat de in
komensverschillen groter moeten worden.

Hoewel deze resultaten iets meer genuanceerd zijn, bevestigen ze
toch opnieuw de algemene conclusie: verdienste-aspecten (verant
woordelijkheid en bekwaamheid) bepalen grotendeels de evaluatie
van billijke inkomens. Daardoor blijft de huidige inkomenshiërarchie
ook in een "rechtvaardige" wereld grotendeels bewaard. De absolute
inkomensverschillen echter worden drastisch gereduceerd.

v. DE HOUDING TEGENOVER HERVERDELENDE MAAT
REGELEN

Uit de vorige paragrafen schijnt een redelijke consensus naar voor te
komen over de vorm en de criteria van een "rechtvaardige" verdeling.
Naast rechtvaardigheid spelen echter ook andere objectieven van de
economische politiek. De meeste economisten benadrukken dat een
"rechtvaardige" inkomensverdeling niet "optimaal" behoeft te zijn
(bv. Tinbergen (1975)), omdat er een trade-off zou bestaan tussen de
ethische voordelen van herverdeling enerzijds en de nadelige gevolgen
ervan voor de efficiënte werking van het markt-mechanisme ander
zijds. Leven dergelijke ideeën ook bij de man van de straat?

De gemiddelde resultaten voor het volgende item maken in elk geval
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duidelijk dat andere doelstellingen belangrijker geacht worden dan
herverdeling.

"Order de volgende doelstellingen naar het belang dat u er
aan hecht. Wij vermelden hieronder 5 doelstellingen. U geeft
dus aan elk een rangnummer tussen 1 (meest belangrijk) en
5 (minst belangrijk)".

bestrij ding milieuvervuiling
bestrijding inflatie
bestrijding werkloosheid
meer gelijke verdeling
economische gr&ei

Gemiddeld
3,62
3,21
1,93
2,96
3,47

Er dient toegegeven te worden dat de vraagstelling eerder opper
vlakkig bleef, er wordt immers geen rekening gehouden met causale
relaties tussen de objectieven onderling. Toch is de geweldige nadruk
op de bestrijding van de werkloosheid zeer opvallend, en dit des te
meer omdat in een vragenlijst over inkomensverdeling.enige verteke
ning in die richting mag verwacht worden. Hetzelfde patroon komt on
geveer terug in alle inkomens- en leeftijdsgroepen, met slechts één op
merkelijk verschil: jonge mensen leggen meer dan ouderen de klem
toon op de bestrijding van milieuvervuiling.

Sommigen. me,nen dat slechts een algemene inkomensmatiging de
werkloosheidscrisis kan oplossen. Ze vinden dat zelfs vanzelfsprekend
en de moeilijkheden die opduiken bij de concrete realisering ervan
worden vaak toegeschreven aan de leiders van machtige belangengroe
pen, die zich minder dan hun eigen basis bewust zijn van de ernst van
de situatie. Deze vanzelfsprekendheid blijkt niet te gelden voor onze
subjecten.

"Iedereen zou moeten bereid zijn minder te verdienen om
met het geld, dat aldus wordt uitgespaard, meer werkgele
genheid tot stand te brengen".

globaal Hl LI

zeer eens 9,50/0 10,3% 4,7%
eens 35,2% 34,50/0 34,4%
oneens 34,1% 37,90/0 35,90/0
zeer oneens 12,8% 8,60/0 15,6%
geen mening 8,4% 8,6% 9,4%
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"Ter bestrijding van de werkloosheid dient een vermindering
van arbeidsduur gekoppeld aan een vermindering van in
komens".

globaal Hl LI

zeer eens 11,7% 13,6% 9,4%
eens 30,7% 39 % 25 %

oneens 35,8% 30,5% 40,6%
zeer oneens 17,3% 15,3% 15,6%
geen mening 4,5% 1,7% 9,4%

De meerderheid van onze subjecten reageert afwijzend op algemene
voorstellen tot versobering. Het verzet is vooral geconcentreerd bij LI,
maar ook sterk aanwezig bij Hl. Tegelijkertijd echter steunt een be
langrijke fractie van de steekproef de voorstellen wel. De problemen
bij de besluitvorming over de economische politiek schijnen dus niet
zomaar toe te schrijven aan de onwil en de onkunde van de politici,
maar weerspiegelen scherpe maatschappelijke meningsverschillen. Bij
deze resultaten dient natuurlijk genoteerd dat onze enquête beperkt
bleef tot professioneel werkzame mannen: werklozen zouden wel eens
heel andere standpunten kunnen verdedigen.

De meningsverschillen worden heel wat kleiner als het gaat over
belastingen: de grote meerderheid van onze subjecten vindt de belas
tingsdruk te hoog. De reactie is zéér scherp bij Hl.

"De huidige belastingsdruk op mijn inkomen is

eerder laag
redelijk
wat te hoog
veel te hoog
geen mening

globaal

1,7%
22,9%
44,7%
30,2%

0,6%

Hl

1,7%
16,9%
45,8%
33,9%

1,7%

LI

1,6%
34,4%
35,90/0
26,6%

1,6%

Er bestaat dan ook een vrij algemeen consensus over het verhogen
van de drempels voor vrijstelling van belastingen.

"Naar mijn mening mag het inkomen van een 40-jarige werk
nemer met twee kinderen vrijgesteld worden van belastin
gen, vanaf een maandelijks inkomen minder dan
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globaal Hl LI

15.000BF 3,40/0 3,4% 3,20/0
20.000BF 13,5% 10,2% 14,3%
25.000BF 38,2% 28,8% 38,1%
30.000BF 37,1% 47,5% 38,1%
geen mening 7,9% 10,2% 6,3%

Indien een dergelijke belastingsvermindering niet gepaard zou gaan
met grondige overheidsbesparingen, zou ze onvermijdelijk hogere las
ten meebrengen voor de hogere inkomenstrekkers. Dit zou overigens
consistent zijn met de duidelijke en bijna algemene afkeuring van té
hoge inkomens, die we in paragraaf 3 beschreven. "Niet alle subjecten
echter zijn zo consistent.

"De belastingen op hogere inkomens

globaal Hl Ll

dienen verminderd 7,3% 6,9% 6,3%
mogen niet meer verhoogd 35,8% 55,2% 20,3%

worden
dienen verhoogd 47,5% 36,2% 57,8%
geen mening 9,5% 1,6% 15,6%

Hl verdedigen natuurlijk hun cigen belangen als ze zich tegen de
belastingsverhoging verzetten. Toch schijnen ook andere overwegin
gen mee te spelen, die verband houden met de mogelijke trade-off
tussen herverdeling en tewerkstelling. Een grote meerderheid bij Hl
en een belangrijke minderheid bij Ll denken dat er een band dient ge
legd te worden tussen belastingen en privé-initiatief.

"Wanneer men de hogere inkomens inkrimpt zullen onze be
drijfsleiders niet meer gestimuleerd worden tot initiatieven
waar risico's aan verbonden zijn."

globaal Hl Ll

zeer eens 11,1% 20,3% 1,6%
eens 41,1 % 54,20/0 37,50/0
oneens 33,30/0 20,3% 40,6%
zeer oneens 4,40/0 1,7% 4,7%
geen mening 10,1% 3,4% 15,6%
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Nu mag men uit deze resultaten niet afleiden dat er in het algemeen
een lauwe houding tegenover de hoge inkomens heerst, of dat bijna
alle Hl sterk-herverdelende maatregelen afkeuren. Sommige extreme
voorstellen kunnen namelijk op heel wat steun rekenen:

"De overheid zou moeten bepalen dat niemand méér mag
verdienen dan een bepaald bedrag (maximum inkomen)".

globaal Hl LI

akkoord 45,0% 44,6% 53,2%
niet akkoord 42,2% 50 % 35,50/0
geen mening 12,8% 5,4% 11,3%

De mediaarl van de maximum-inkomens, vooropgezet door de voor
standers ervan, is slechts 49.909 frank! (Het gemiddelde is natuurlijk
veel hoger, nl. 91.390 F).

De bovenstaande resultaten illustreren duidelijk dat de ruime con
sensus over abstracte herverdelingsprincipes scherpe conflicten over
concrete maatregelen verbergt. Bovendien kunnen we vermoeden dat
de belastingen als herverdelingsinstrument psychologisch erg beladen
zijn. Het is daarom interessant eens na te gaan wat de houding is
tegenover fiscale fraude:

"Zelfstandigen en zakenlui moeten wel belastingen ontdui
ken, want zij worden extra zwaar belast omdat ontduiking
wordt ingerekend in hun belastingen" .

globaal Hl LI

zeer eens 10 % 15,3% 4,7%
eens 13,9% 16,90/0 15,6%
oneens 38,9% 35,60/0 34,4%
zeer oneens 28,30/0 30,5% 28,1 %
geen mening 8,9% 1,7% 17,2%

"Het bankgeheim
globaal Hl LI

dient gehandhaafd 44,1 % 50,8% 39,1 %
dient gedeeltelijk opgeheven 25,1 % 27,1% 18,8%
dient volledig opgeheven 18,4% 13,6% 23,4%
geen mening 12,3% 8,5% 18,8%
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"Ontduikers van belastingen dienen bestraft niet alleen met
boetes, doch ook met effectieve gevangenisstraffen."

globaal Hl LI

zeer eens 18,4% 18,6% 10,90/0
eens 26,30/0 32,2% 26,6%
oneens 34,1% 33,90/0 31,3%
zeer oneens 11,7% 11,90/0 12,50/0
geen mening 9,5% 3,4% 18,6%

Opvallend is het grote aantal LI dat over de fiscale fraude "geen me
ning" heeft. Hl houden meer vast aan het bankgeheim. Overigens zijn
de resultaten voor Hl en LI grotendeels gelijklopend: principes wor
den nogal gemakkelijk aanvaard, concrete maatregelen veel minder.
Besparingen én herverdeling in de sociale zekerheid kunnen evenmin
veel enthousiasme opwekken:

"Kinderbijslag en studiebeurzen zouden alleen mogen wor
den uitgekeerd aan gezinnen met twee kinderen en een
maandelijks inkomen van minder dan 30.000 BF."

globaal Hl LI

zeer eens 11,7% 6,8% 9,4%
eens 21,10/0 23,1 % 23,40/0
oneens 47,80/0 49,2% 42,2%
zeer oneens 13,9% 16,90/0 14,1%
geen mening 5,6% 3,4% 10,99/0

Des te opmerkelijker is het volgende resultaat (dat ongetwijfeld rele
vant is voor enkele concrete actuele problemen van de economische
politiek):

"Men zou alle mensen vanaf hun 65 jaar hetzelfde bedrag
moeten uitkeren, onafhankelijk van hun vorig inkomen."

globaal Hl LI

zeer eens 26,3% 13,8% 32,8%
eens 33 % 31 % 32,8%
oneens 22,9% 36,2% 12,5%
zeer oneens 11,7% 15,5% 12,5%
geen mening 6,1% 3,4% 9,4%
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Alhoewel we bij de interpretaties van deze cijfers natuurlijk niet mo
gen vergeten dat gepensioneerden zelf in onze steekproef niet voor
kwamen, blijft de ruime globale meerderheid voor een dergelijke dras
tische maatregel toch opvallend. Bij de Ll is er zelfs bijna een 2/3
meerderheid. Bij de Hl ligt de verhouding ongeveer 50% -50% , maar
de tegenstanders domineren.

Afgezien van de verhoging van de belastingvrije minima haalde
slechts het volgende voorstel uit onze vragenlijst een ruimere meerder
heid en het heeft nochtans rechtstreeks met besparingen te maken:

"Wenst u dat de bewapening in België

globaal Hl Ll

vermindert 60,7% 54,2% 68,3%
blijft zoals ze is 21,9% 30,5% 19 %

vermeerdert 6,7% 6,8% 4,80/0
geen mening 10,7% 8,5% 7,9%

In tabel 6 geven we een overzicht van de houding tegenover concrete
politieke maatregelen. Veronderstel dat on~e 180 subjecten het parle
ment zouden vormen: welke voorstellen zouden dan een meerderheid
verwerven bij stemming over elke uitspraak afzonderlijk? In tabellen 7
en 8 geven we dezelfde gegevens voor respectievelijk Hl en Ll. Het op
trekken van de belastingvrije minima laten we hier buiten beschou
wing.

TABEL 6
Houding tegenover politieke maatregelen (globaal)

Voorstel o/~ pro 0/0 contra 0/0 onthoudingen

vermindering van de bewapening 60,7 28,6 10,7
iedereen een zelfde pensioen 59,3 34,6 6,1
----------------------------------------------------- ------------- ------------- -----------------------
verhoging belastingen hogere inkomens 47,5 43,1 9,5
invoering maximum-inkomen 45,0 42,2 12,8

celstraffen voor fiscale fraude 44,7 45,8 9,5
gedeeltelijke opheffing bankgeheim 43,5 44,1 12,3
----------------------------------------------------- -------------- ------------- -----------------------
arbeidsduurvermindering met 41,7 53,1 4,5inkomensdaling
beperking sociale uitkeringen (30.000) 32,8 61,7 5,6
volledige opheffing bankgeheim 18,4 69,2 12,3
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TABEL 7
Houding tegenover politieke maatregelen (Hl)

Voorstel 0/0 pro 0/0 contra 0/0 onthoudingen

vermindering van de bewapening 54,2 37,3 8,5
arbeidsduurvermindering met 52,6 45,8 1,7inkomensdaling
celstraffen voor fiscale fraude 50,8 45,8 3,4

iedereen een zelfde pensioen 44,8 51,7 3,4
invoering maximum inkomen 44,6 50 5,4
gedeeltelijke opheffing bankgeheim 40,7 50,8 8,5
verhoging belastingen hogere inkomens 36,2 62,1 1,6
beperking sociale uitkeringen (30.000) 30,5 66,1 3,4
volledige opheffing bankgeheim 13,6 77,9 8,5

TABEL 8
Houding tegenover politieke maatregelen (Ll)

Voorstel 0/0 pro 0/0 contra 0/0 onthoudingen

vermindering van de bewapening 68,3 23,8 7,8
iedereen een zelfde pensioen 65,6 25 9,4
verhoging belastingen hogere inkomens 57,8 26,6 15,6
invoering maximum inkomen 53,2 35,5 11,3
------------------------------------------------------ -------------- -------------- -----------------------

gedeeltelijke opheffing bankgeheim 42,2 39,1 18,8

celstraffen voor fiscale fraude 37,5 43,8 18,8
----------------------------------------------------- ------------- ------------- -----------------------

arbeidsduurvermindering met 34,4 56,2 5,4
inkomensdaling

beperking sociale uitkeringen (30.000) 32,8 56,3 10,9
volledige opheffing bankgeheim 23,4 57,9 18,8

"

Uit de tabellen blijkt overduidelijk dat er slechts een verdeeld en
thousiasme bestaat over herverdelende overheidsmaatregelen. Er kan
slechts een krappe meerderheid gevonden worden voor de verhoging
van de belastingen op de hogere inkomens. Er bestaat ruimere consen
sus over de egalisatie van de pensioenen. Beide voorstellen worden ge
steund door LI, maar bestreden door Hl. Vele Hlwillen de tewerkstel
lingscrisis bestrijden door een arbeidsduurvermindering met in
komensdaling, maar dit is onaanvaardbaar voor LI. Dit kan te maken
hebben met de afnemende marginale substitutievoet tussen inkomen
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en vrije tijd. Wat betreft de bestrijding van de fraude is een gedeeltelij
ke opheffing van het bankgeheim aanvaardbaar voor LI, en het opleg
gen van celstraffen voor Hl, maar geen van beide maatregelen haalt
globaal een meerderheid.

De tegenstelling tussen het principieel streven naar herverdeling en
de houding tegenover concrete maatregelen is opvallend. Hiervoor
kunnen drie grote oorzaken worden aangeduid. In de eerste plaats ver
mindert de drang tot herverdeling natuurlijk indien men concreet be
gint te beseffen dat men ook in zijn eigen inkomen getroffen zal
worden12 . Dit verklaart grotendeels de verschillen tussen Hl en LI.
Bovendien speelt ongetwijfeld het gevoel mee dat herverdeling scha
delijke gevolgen zou kunnen hebben voor de economische welvaart.
Tenslotte dringt zich de hypothese op dat het overheidsoptreden zelf
voor een aantal mensen als ongeloofwaardig overkomt. Herverdeling
zou dan moeten nagestreefd worden via hervormingen in de onderne
mings- en productiestructuur zelf. De volgende resultaten illustreren
de potentiële relevantie van deze hypothese:

"Wenst u dat de medezeggenschap van de arbeiders in de be
drijven

globaal Hl LI

groter wordt 53,7% 42,1% 68,30/0
blijft zoals ze is 37,3% 47,4% 22,30/0
kleiner wordt" 9 % 10,6% 9,6%

"Alle werknemers moeten de inkomens kennen van hun col
lega's, en dit van hoog tot laag, van de onderneming of over
heidsdienst waar zij werken.

globaal Hl LI

zeer eens 17,8% 10,2% 21,90/0
eens 36,1% 40,70/0 37,5%
oneens 28,9% 30,5% 28,1%
zeer oneens 9,4% 8,5% 4,7%
geen mening 7,8% 10,2% 7,80/0

"De winst van een onderneming dient gelijkmatig verdeeld
tussen alle werknemers en niet uitsluitend tussen aandeel
houders en kaderleden.
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globaal Hl LI

zeer eens 29,8% 25,4% 35,9%
eens 41,6% 37,3% 54,7%
oneens 14,0% 20,3% 6,3%
zeer oneens 7,9% 8,5% 1,6%
geen mening 6,7% 8,5% 1,6%

Ook bij Hl pleit er dus een meerderheid voor meer doorstroming
van informatie over de relatieve loonsverschillen in het bedrijf. 70%
van onze subjecten (900/0 van LI!) vindt dat er iets aan de winsten moet
gedaan worden.

VI. BESLUIT

Hoewel dit onderzoek eerder exploratorisch van aard was en we ons
bovendien in dit verslag grotendeels beperkten tot een beschrijving
van grote, gemiddelde tendensen wagen we ons toch aan een summier
overzicht van enkele resultaten.

1. Onze subjecten percipiëren een toegenomen inkomensongelijk
heid over het laatste decennium. Dit stemt tot nadenken over de
door economisten gehanteerde ongelijkheidsmaatstaven.

2. Een duidelijke nivelleringstendens komt naar voor bij de beschrij
ving van een "billijke" verdeling. Hierbij dienen vooral de hoogste
inkomens wat in te leveren. Nochtans wijzigen slechts weinig sub
jecten de bestaande inkomenshiërarchie en blijven duidelijke in
komensverschillen bestaan.

3. Het klassieke verdienste- en prestatiemotief domineert bij de recht
vaardiging van deze verschillen. Behoefte- en compensatiecriteria
zijn eerder controversieel.

4. Er kan slechts een geringe (statistisch niet significante) meerder
heid gevonden worden voor grondige herverdeling via het belas
tingssysteem. De belastingsdruk wordt nu reeds overdreven geacht.
Dit kan te maken hebben met de idee dat er een trade-off bestaat
tussen herverdeling en tewerkstelling, waarbij dit laatste objectief
duidelijk prioriteit krijgt.

5. LI zijn meer geneigd tot een drastische herverdeling dan Hl.
6. Een duidelijke meerderheid is voorstander van gelijkschakeling
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van de pensioenen en van besparingen in de defensiesector , beide
politiek zeer geladen onderwerpen.

7. Hervormingen in de ondernemingsstructuur worden door onze sub
jecten duidelijk gewenst.

De samenstelling van de steekproef (slechts werkende, mannelijke
Vlamingen) en het exploratorisch karakter van de vragenlijst dwingen
ons natuurlijk voorzichtig te zijn bij de interpretatie van de resultaten.
Een breder opgezet onderzoek is gewenst. Wij probeerden aan te to
nen dat de bevindingen van een dergelijk onderzoek ook voor econo
misten stof tot nadenken opleveren.

NOTEN

1. Voor een bondig overzicht van sociale welvaartsfuncties en de implicaties voor
optimale belastingen, zie Carrin et al. (1979).

2. Het onderzoek naar het verband tussen leeftijd en de houding tegenover in
komensverdeling is nog niet voltooid. Daarom wordt in het verdere verloop van
deze tekst niet meer naar de leeftijdsvariabele gerefereerd.

3. Vanzelfsprekend analyseerden we de vragenlijst eerst in een grondige pre-testing.
Het aantal niet-beantwoorde vragen in de definitieve enquête is dan ook zeer
klein.

4. Gezien de beperkte omvang van de steekproef lijkt het ons ongepast inferenties te
maken over populatieparameters. Daarom worden onze resultaten slechts op en
kele plaatsen - voornamelijk daar waar het verbanden betreft - getoetst op hun
statistische significantie.

5. De groep Hl bevat de 60 subjecten met de hoogste inkomens (meer dan 39.000 BF
netto per maand), LI de 60 subjecten met de laagste inkomens (minder dan
28.000 BF).

6. Bekx en Vandeneede (1979, p. 175).
7. Er kan geargumenteerd worden dat de resultaten die met deze procedure beko

men worden ~en benedengrens opleveren voor çle gewenste herverdeling (en een
bovengrens voor de "billijke ongelijkheid"). Deze idee wordt uitgewerkt door
Overlaet en Lagrou (1981).

8. Zie Overlaet en Lagrou (1981) en Schokkaert en Lagrou (1980).
9. Figuur 2 geeft natuurlijk slechts gemiddelden. Analyse op individueel niveau wij

zen echter uit dat slechts 2% van onze individuen de "billijke" verdeling volledig
gelijk maakt.

10. Zie Lagrou, Overlaet en Schokkaert (1981) en Schokkaert en Lagrou (1980).
11. Zie hierover Horions (1979).
12. In dat verband is het misschien interessant te herinneren aan het onderscheid dat

Harsanyi (1955) maakt tussen individuele "sociale welvaartsfuncties" , die ethi
sche voorkeuren weergeven, en individuele nutsfuncties, die het onmiddellijk
persoonlijk belang reflecteren.
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