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Voorwoord

Aanleiding tot deze studie vormt de door de Tweede Kamer aangenomen motie Kalsbeek-Jasperse
c.s.1, waarin het door Van Elswijk ontwikkelde voorstel om tot een andere heffingsgrondslag voor
sociale premies te komen - het zogenoemde Plan Van Elswijk - als werkgelegenheidsinstrument
centraal staat. In de motie wordt het kabinet, onder meer, verzocht om het onderzoekscentrum voor
experimentele economie CREED van de Universiteit van Amsterdam een opdracht te verstrekken
“om met name de effecten van ‘Van Elswijk’ in internationaal perspectief te toetsen”. Naar
aanleiding hiervan is door CREED een projectvoorstel ontwikkeld dat geleid heeft tot een
onderzoeksopdracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.2 Het Ministerie heeft te
kennen gegeven dat er behoefte is aan kwantificering van de effecten op terreinen die nog niet door
het CPB in beeld zijn gebracht (zoals het effect op de technologische ontwikkeling, de
grensoverschrijdende investeringen, de sectorstructuur, etc.) en een integrale afweging van alle voor-
en nadelen in de context van de Nederlandse economie.3 Hoewel de Minister twijfels houdt over de
vraag of een laboratoriumexperiment meer duidelijkheid kan verschaffen over de effecten van een
daadwerkelijke invoering van het Plan Van Elswijk, heeft de Minister niettemin besloten het
onderzoek bij CREED aan te besteden omdat deze wens expliciet in de motie Kalsbeek-Jasperse c.s.
is neergelegd. Tevens geeft hij aan dat van innovatief onderzoek naar de versterking van de
werkgelegenheidsstructuur in meer algemene zin een positief effect kan uitgaan op de vergaring van
relevante kennis en inzichten. In eerste instantie is de opdracht beperkt tot de eerste twee fasen van
het projectvoorstel. Dit brengt met zich mee dat in de onderhavige studie met name aandacht wordt
besteed aan de gevolgen van het Plan Van Elswijk voor de werkgelegenheid, kapitaalvlucht, het
netto-loon, verschuivingen tussen productiesectoren en de welvaart. Aan de andere kant zal door
deze beperking niet kunnen worden ingegaan op dynamische factoren als kapitaalaccumulatie,
technologische ontwikkeling en economische groei. Hierdoor is ook een beperking opgelegd aan de
mate waarin aan de door de Minister gestelde randvoorwaarden kan worden voldaan.4 De
onderzoekers zijn van mening dat op een verantwoorde wijze aan de voorwaarden is voldaan: (1) de
onderzoeksresultaten voegen daadwerkelijk nieuwe informatie toe, (2) alle essentiële elementen uit
het Plan Van Elswijk zijn op realistische schaal gemodelleerd, en (3) bij de vormgeving van het
experiment is - voorzover belangrijk en (ook qua kosten) praktisch uitvoerbaar geoordeeld -

                                                       
1Tweede Kamer, 1996-1997, 25.000 XV, nr.23.
2De opdracht is gebaseerd op: F.A.A.M. van Winden en F. van Dijk, “Experimenteel economisch onderzoek naar het
Plan Van Elswijk, projectvoorstel”, CREED, Universiteit van Amsterdam, 10 oktober 1997.
3Zie de brief van de Minister aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 5 november 1997.
4Zie de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer, 3 juli 1997 (Tweede
Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 25 000 XV, nr. 63). Volgens de Minister dient, ter vermijding van een partiële
beoordeling, in ieder geval geprobeerd te worden om aan de volgende drie voorwaarden te voldoen: “(1) Er moet
uitzicht zijn op onderzoeksresultaten die daadwerkelijk nieuwe informatie toevoegen, zodat de aanzienlijke
onzekerheid over de effecten van het plan die nu op tal van terreinen bestaat, afneemt. Met name kan dan gewezen
worden op de dynamische effecten van het plan op de kapitaalaccumulatie en de technologische ontwikkeling, die
uiteindelijk ook de werkgelegenheid en de relatieve welvaartspositie weer beïnvloeden; (2) Alle essentiële elementen
uit het plan Van Elswijk moeten op realistische schaal gemodelleerd kunnen worden. Het gaat daarbij om de
introductie van een arbeidssubsidie, de heffing over toegevoegde waarde, alsmede het gedifferentieerde karakter
daarvan; (3) Bij de vormgeving van het experiment moet worden uitgegaan van een zo compleet mogelijke weergave
van de instituties en actoren die samen de Nederlandse economie vormen, voor zover die althans van belang zijn voor
de effecten van het plan van Van Elswijk.” Zoals opgemerkt, kan door de keuze van de opdrachtgever geen aandacht
worden besteed aan kapitaalaccumulatie en technologische ontwikkeling (deel van voorwaarde 1). Ten aanzien van de
derde voorwaarde is er in het projectvoorstel op gewezen dat bij geen enkele onderzoeksmethode de Nederlandse
economie volledig gerepliceerd kan worden. Aan abstractie valt niet te ontkomen. Voor de traceerbaarheid van
belangrijke economische mechanismen dient complexiteit zoveel mogelijk vermeden te worden. Voorzover in dit
stadium van het onderzoek van betekenis en (binnen het budgettaire kader) praktisch uitvoerbaar geoordeeld, is
rekening gehouden met het karakter van de Nederlandse economie.
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ingehaakt op het karakter van de Nederlandse economie. Voor het eerst is nu zowel kwalitatieve als
kwantitatieve informatie verkregen over de effecten van een volledige implementatie van dit plan in
een reëel functionerende internationale economie waarin het land met het Van Elswijk systeem een
kleine open economie, met belangrijke karakteristieken van de Nederlandse economie, benadert.
De onderzoekers zijn bij het onderzoek van advies en commentaar voorzien door een
Begeleidingscommissie, bestaande uit de leden: prof.dr. A.L. Bovenberg, prof.dr. F.A.G. den Butter
(voorzitter), prof.dr. E.E.C. van Damme, prof.dr. K.P. Goudswaard, prof.dr. S.K. Kuipers, en
prof.dr. J.C. van Ours. De commissie is betrokken geweest bij de definitieve opzet van het
experiment.5 Verder zijn de resultaten en analyses met de commissie besproken. Het laatste heeft
geleid tot een aanvullende theoretische gevoeligheidsanalyse betreffende het economische model dat
aan het experiment ten grondslag ligt.
Ook drs. P. van Elswijk, de bedenker van het Plan, is in de gelegenheid gesteld om commentaar te
leveren op de experimentele opzet.
Zowel de Begeleidingscommissie als Van Elswijk zijn verder bereid gevonden om hypothesen te
formuleren die aan de hand van de experimentele resultaten getoetst konden worden. Hierin worden
sterk uiteenlopende verwachtingen ten aanzien van de economische gevolgen van het Plan Van
Elswijk verwoord, waardoor tot een meer gestructureerde beoordeling van de economische
prestaties van het Plan, in vergelijking met het vigerende loonbelastingsysteem, gekomen kon
worden.

De opzet van dit rapport is als volgt. In deel I worden de probleemstelling en de belangrijkste
onderzoeksvragen gepresenteerd, zoals die in overleg met het Ministerie en de
Begeleidingscommissie tot stand zijn gekomen. In deel II wordt vervolgens de opzet van het
experiment besproken. Hierin komt het economische model aan de orde dat ten grondslag ligt aan
het experiment, alsmede de wijze waarop dit geïmplementeerd is in het experiment. Geëindigd wordt
met de presentatie en een rechtvaardiging van de gekozen parameterwaarden. Deel III is gewijd aan
de resultaten. Eerst worden de theoretische evenwichtsresultaten besproken van het economische
model, voor zowel het loonbelastingsysteem als het Van Elswijk systeem, alsook de resultaten van
de gevoeligheidsanalyse. Daarna worden de experimentele resultaten van de beide belastingsystemen
gepresenteerd en besproken, gevolgd door de toetsingsresultaten van de hypothesen en een
toelichting bij de resultaten. Beide onderdelen worden afgesloten met conclusies.
In de ‘Toelichting en samenvatting’, waarmee het rapport opent, zijn de belangrijkste conclusies
samengevat die uit het onderzoek voortvloeien.

Het onderzoek is uitgevoerd door dr. F. van Dijk, dr. A. Riedl, prof.dr. F.A.A.M. van Winden
(projectleider) en dr. J. Wit.6 De onderzoekers zijn ir.drs. J. Theelen erkentelijk voor zijn uitstekende
programmeerwerkzaamheden ten behoeve van het experiment. Zij danken de studenten G. Cotteleer,
J.H.H. Notmijer en M. Smits voor hun assistentie bij de uitvoering van het experiment, waarbij G.
Cotteleer tevens bedankt wordt voor haar assistentie bij de analyse van de experimentele resultaten.
Verder bedanken de onderzoekers dr. R.A. de Mooij van het CPB voor de verschafte gegevens met
betrekking tot het MIMIC-model. Ten slotte zijn de onderzoekers de professoren K. Hildenbrand
(Universität Bonn), Ch. R. Plott (California Institute of Technology), R. Selten (Universität Bonn),
S. Sunder (Carnegie-Mellon University), en C. Weddepohl (Universiteit van Amsterdam) erkentelijk
voor behulpzame discussies.

                                                       
5F.A.A.M. van Winden, dr. F. van Dijk, dr. A. Riedl en dr. J. Wit, “Experimenteel economisch onderzoek naar het
Plan Van Elswijk, Ontwerp fase 2”, CREED, Universiteit van Amsterdam, 8 juli 1998. Dit definitieve ontwerp is
gebaseerd op het “Ontwerpvoorstel fase 2” van 16 februari 1998, van dezelfde auteurs.
6Dr. F. van Dijk is thans werkzaam bij het Ministerie van Justitie en dr. J. Wit bij ATT in de Verenigde Staten.
Uiteraard kunnen deze organisaties op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor het onderzoek.
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TOELICHTING EN SAMENVATTING

Plan Van Elswijk

De werkloosheid in Nederland wordt door deskundigen mede in verband gebracht met de werking
van het sociale-zekerheidsstelsel. De huidige financieringswijze - voor een belangrijk deel een heffing
op arbeid - zou daarbij een gewichtige rol spelen. Het daardoor optredende verschil tussen de
loonkosten voor de werkgever en het nettoloon voor de werknemer wordt schadelijk geacht voor de
werkgelegenheid (de ‘wig’-problematiek). Gesproken wordt van een vicieuze cirkel van
werkloosheid en hogere loonkosten.7 Volgens de Minister verdienen plannen voor een alternatieve,
meer werkgelegenheidsvriendelijke fiscale structuur derhalve serieuze bestudering.8

Het Plan Van Elswijk - genoemd naar de bedenker ervan - betreft zo’n alternatief.9 Kort samengevat,
bestaat het Plan uit drie belangrijke onderdelen. Ten eerste wordt de heffingsgrondslag voor de
premieheffing voor de sociale zekerheid verbreed van de loonsom naar de netto toegevoegde waarde
(tegen factorkosten), waardoor niet alleen arbeid maar ook kapitaal belast wordt. Ten tweede wordt
een arbeidssubsidie ingevoerd als bonus voor de werkgever voor de uitgespaarde uitkering die de
werknemer bij werkloosheid zou ontvangen. Doordat deze subsidie verloren gaat bij ontslag wordt
de werkgever direct geconfronteerd met de maatschappelijke financiële lasten van werkloosheid. Dit,
in tegenstelling tot de huidige financieringswijze waarbij deze lasten via een premiebijstelling ook
door anderen worden gedragen, waardoor in feite ontslag gesubsidieerd wordt10. En, ten derde,
wordt het heffingspercentage over de netto toegevoegde waarde gedifferentieerd naar
bedrijfstakken, zodanig dat bij de invoering van het Plan de totale afdracht aan sociale premies gelijk
is aan het bedrag dat vóór de invoering werd betaald. Dit, om te voorkomen dat direct bij invoering
een lastenverschuiving optreedt van arbeidsintensieve naar kapitaalintensieve bedrijven. Volgens het
Plan Van Elswijk wordt de sociale afdracht derhalve bepaald door een bedrijfstakspecifiek
percentage van de netto toegevoegde waarde minus de arbeidssubsidie (het genormeerde
uitkeringsequivalent) voor de in dienst zijnde medewerkers.
Van Elswijk verwacht aanzienlijke positieve economische gevolgen van zijn plan, met name wat
betreft de werkgelegenheid.

Eerdere evaluatie van het Plan Van Elswijk

Het CPB heeft in 1995 de macro-economische gevolgen van het Plan Van Elswijk doorgerekend met
behulp van het FKSEC-model, het operationele macro-economische model van deze
onderzoeksinstelling.11 Volgens het CPB zou een volledige invoering van het plan een
heffingspercentage op de toegevoegde waarde van 45% opleveren om het vervallen van de sociale
premies en de loonsubsidie (van 60% van de bruto loonsom na aftrek van de werknemerspremies) te
financieren. Voor de doorrekening van een dergelijke majeure operatie wordt het model niet geschikt
geacht: “Deze bedragen zijn zodanig groot dat zij ver buiten de range vallen waarbinnen doorgaans
wordt gerekend met het FKSEC-model. Het FKSEC-model is door zijn aard niet geschikt voor
dergelijke omvangrijke verschuivingen omdat het geldigheidsgebied van de vergelijkingen

                                                       
7Zie bijvoorbeeld CPB, Alternatieve financiering van de sociale zekerheid: Plan van Van Elswijk, Werkdocument no.
79, Den Haag, 1995.
8Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer, 3 juli 1997 (Tweede Kamer,
vergaderjaar 1996-1997, 25 000 XV, nr. 63).
9P. van Elswijk, De markteconomie sociaal ingevuld, Van Gorcum, 1996. De essentie van het plan is beknopt
weergegeven in P. van Elswijk, Homeostatische financiering van de sociale zekerheid, ESB, 4-5-1994, pp. 408-411.
10Zie R.W. Boadway en D.E. Wildasin, Public Sector Economics, Toronto, 1984, p. 484.
11Zie noot 8.
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overwegend lokaal is. Daarom is gekozen voor een bescheidener omvang van de impulsen (zo’n
10% van het oorspronkelijke plan).”12 De resultaten bij deze beperkte invoering - waarbij overigens
afgezien is van een differentiatie van het heffingspercentage naar bedrijfstakken (het derde onderdeel
van het Plan Van Elswijk) -  laten ook op langere termijn (8 jaar) een duidelijk gunstig effect zien
voor de werkgelegenheid, terwijl de effecten op de productie en de investeringen gering genoemd
kunnen worden. Het CPB wijst er daarbij op dat, afgezien van niet bestudeerde problemen
betreffende de praktische uitvoering (waarderingsproblemen13, fraudegevoeligheid, ontwijking van
de heffing door internationale ondernemingen, technische uitvoerbaarheid van differentiatie in het
heffingspercentage naar bedrijfstakken alsmede de strijdigheid daarvan met het principe van gelijke
behandeling14) en mogelijke kapitaalvlucht, de wijze waarop de lonen zich aanpassen een belangrijke
bron van onzekerheid is bij de bepaling van de werkgelegenheidseffecten.15 Alles afwegend
concludeert het CPB in de MEV 1997 dat de risico’s te groot zijn om tot invoering over te gaan.
Overigens zij nog vermeld dat positieve werkgelegenheidseffecten van het Plan Van Elswijk  eerder
ook geconstateerd werden in een studie van Den Broeder met behulp van het AMO-K-model.16

Problematisch bij deze modellen is dat zij uitgaan van bestaande gedragsreacties, dat wil zeggen
gedragsreacties bij de huidige financieringswijze. Een van de twee door het Ministerie geraadpleegde
economische deskundigen waarschuwt in dit verband ervoor dat beleidsmaatregelen zodanige
veranderingen in de gedragsreacties kunnen oproepen, dat het doorrekenen van de effecten van de
beleidsmaatregelen met modellen die op bestaande gedragsreacties gebaseerd zijn, niet zinvol is.17

Algemeen-evenwichtsmodellen, zoals het MIMIC-model van het CPB, komen aan deze kritiek
tegemoet. Volgens de CPB-studie ondersteunen overigens aanvullende becijferingen met het
MIMIC-model de resultaten van het FKSEC-model.18

In hun commentaar wijzen ook de genoemde deskundigen op de boven vermelde
uitvoeringsproblemen en op het belang van de wijze waarop de lonen zich zullen aanpassen.
Verwacht wordt dat door de (impliciete) belasting van kapitaal bij het Plan Van Elswijk
kapitaalvlucht zal optreden. De netto (marginale) opbrengst van kapitaal zal dalen waardoor
Nederlandse bedrijven meer in het buitenland en buitenlandse bedrijven minder in Nederland  kunnen
gaan investeren. Omdat de meer winstgevende bedrijven binnen een bedrijfstak relatief het hardst
worden getroffen, kan de concurrentiepositie van Nederland bovendien geschaad worden doordat de
prikkel tot innovatie en vernieuwing negatief beïnvloed wordt. Ondernemerschap zou minder
beloond worden. De extra belasting van de productiefactor kapitaal wordt ook verwacht een
ontmoedigende werking te hebben op de introductie van arbeidsbesparende technologie en, in
combinatie met de arbeidssubsidie (waardoor de ontslagkosten toenemen), tot een rem op de
arbeidsmarktdynamiek te leiden.

                                                       
12T.a.p., p. 12.
13’Netto toegevoegde waarde’ is bijvoorbeeld geen gangbaar bedrijfseconomisch begrip.
14Hierbij dient evenwel opgemerkt dat de differentiatie juist de bedoeling heeft om de lasten bij invoering gelijk te
laten aan de lasten onder de huidige financieringswijze.
15Zie ook CPB, MEV 1997, p. 107.
16Zie CPB, t.a.p., blz. 7. Het CPB geeft ook een overzicht van verschillende eerdere onderzoeken in Nederland naar de
effecten van een verbreding van de heffingsgrondslag voor de sociale zekerheid. Het komt daarbij tot de volgende
conclusie: “Macro-berekeningen van NEI en SEO lieten evenals de CPB-berekeningen uit werkdocument 11 gunstige
effecten zien op de werkgelegenheid. De effecten op produktie en investeringen varieerden van praktisch nul tot
negatief” (t.a.p., p. 6).
17Zie de brief van de Minister van 3 juli 1997, p. 5.
18T.a.p., p. 15.  In dit model worden de lonen bepaald op grond van onderhandelingen tussen werkgevers en
vakbonden.
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Al met al voorzien deze deskundigen grote nadelige gevolgen voor de concurrentiepositie en
welvaart van Nederland en wordt het Plan Van Elswijk door hen niet als een oplossing van de
werkgelegenheidsproblematiek gezien.19

Ten slotte vermelden we de evaluatie door het NEI van een veldexperiment in Rotterdam, waarbij op
beperkte schaal (uiteindelijk namen 12 bedrijven deel) en voor een beperkte experimentperiode
(1996-1997)  het Plan Van Elswijk is geïmplementeerd.20 Het experiment is vooral ook opgezet om
uitvoeringsproblemen te onderzoeken. De resultaten suggereren dat het Plan uitvoerbaar is en naast
andere bestaande vormen van heffing kan functioneren, en dat zowel de creatie als het behoud van
werkgelegenheid erdoor bevorderd wordt. Wat het laatste betreft wordt geconcludeerd dat de
ondernemers de arbeidssubsidie als een soort investeringspremie beschouwen die zij ook gebruiken
voor het werven van hoger opgeleiden, voor training en opleiding en voor het versnellen van
investeringen (waarbij financiële barrières en de risico’s verbonden aan investeringen een rol lijken te
spelen).
Veldexperimenten worden in de economische wetenschap in het algemeen als een nuttig instrument
gezien om empirische informatie te verkrijgen over de effecten van ingrijpende wijzigingen in het
overheidsbeleid.21 Om een aantal redenen is in dit geval de betekenis van de verkregen resultaten
echter problematisch.22 In de eerste plaats is de betrouwbaarheid van de resultaten twijfelachtig
vanwege de korte experimentperiode en het geringe aantal deelnemende bedrijven (aanvankelijk 7,
later 12). Toevallige factoren kunnen hierdoor een belangrijke rol spelen. Zo blijkt één van de
bedrijven verantwoordelijk te zijn voor 70% van toename in het aantal arbeidsjaren. Bovendien werd
deelgenomen op basis van vrijwilligheid en onder de garantie dat de bedrijven er niet op achteruit
konden gaan (‘no-pay-garantie’), zodat de bedrijven er alleen maar op vooruit konden gaan. Verder
brengt de kleinschaligheid van het experiment met zich mee dat mogelijke invloeden op de
economische structuur (zoals verschuivingen tussen arbeidsintensieve- en kapitaalintensieve
bedrijfstakken) niet waargenomen kunnen worden. Om dezelfde reden is het ook niet goed mogelijk
om vast te stellen in hoeverre de resultaten bepaald zijn door andere factoren  (specifieke regionale
ontwikkelingen, bijvoorbeeld). Door de kleinschalige invoering ontbreken ook allerlei economische
terugkoppelingen, zoals via de lonen, en treden onduidelijke verstoringen op door het gelijktijdig
voorkomen van de verschillende financieringswijzen van de sociale zekerheid.

Het experimenteel economische onderzoek naar het Plan Van Elswijk

Experimentele economie

Naast de econometrische methode, zoals toegepast door het CPB, en de methode van het opinie-
onderzoek (‘surveys’), wordt het verrichten van experimenten in de leer van de economie van de
publieke sector als een belangrijke additionele methode opgevat om empirische informatie te
verkrijgen over de economische effecten van overheidsbeleid.23Onderscheid wordt gemaakt tussen
de eerder genoemde veldexperimenten en laboratoriumexperimenten. Met name de laatsten worden
gerekend tot het zich snel ontwikkelende nieuwe vakgebied van de experimentele economie. Omdat

                                                       
19Tot een soortgelijke conclusie komt ook R. de Mooij op basis van zijn bespreking van het boek van Van Elswijk in
ESB, 9-4-1997.
20Zie NEI, Evaluatie experiment Prohef, Rotterdam, mei 1998.
21Een veel aangehaald voorbeeld betreft de veldexperimenten in de V.S. inzake de arbeidsaanbod- en andere effecten
van een negatieve-inkomstenbelasting (zie bijvoorbeeld R. Ferber en W.Z. Hirsch, Social experimentation and
economic policy: a survey, Journal of Economic Literature, 16, 1978, pp. 1379-1414; J.A. Hausman en D.A. Wise,
eds., Social Experimentation, University of Chicago Press, Chicago, 1985).
22De meeste van de te noemen redenen staan ook vermeld in de brief van de Minister van 3 juli 1997.
23Zie bijvoorbeeld H.S. Rosen, Public Finance, Irwin, Homewood/Boston, 1992, hoofdstuk 3.
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in deze studie van het Plan Van Elswijk gebruik wordt gemaakt van een laboratoriumexperiment zal
deze onderzoeksmethode eerst in het kort nader worden toegelicht.

In een economisch laboratoriumexperiment worden economische vraagstukken onderzocht met
behulp van proefpersonen in een gecontroleerde omgeving (een laboratorium). In het laboratorium
worden de proefpersonen geconfronteerd met een economische situatie waarin zij beslissingen
moeten nemen die financiële consequenties voor hen hebben. De grote kracht van deze methode is
gelegen in de mogelijkheid om veranderingen in een economische situatie - zoals een verandeing in
het belastingsysteem - systematisch te onderzoeken (beheersbaarheid van de omstandigheden). De
gedragsreacties kunnen daarbij nauwkeurig worden geobserveerd. Bovendien maakt deze methode
het mogelijk om het onderzoek op precies dezelfde wijze te herhalen (mogelijkheid van replicatie).
Bij andere onderzoeksmethoden voor de empirische analyse van gedragsreacties is een dergelijke
beheersing van de economische omgeving niet mogelijk, waardoor allerlei vormen van ruis kunnen
optreden. Verder kan in een experiment het onderzoek worden toegespitst op die aspecten van een
theorie, hypothese of bewering (zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de vermeende gevolgen van
het Plan Van Elswijk) die het belangrijkst worden geacht. Daarbij kan de economische situatie zo
veel mogelijk vereenvoudigd worden. Vooropgesteld dat de bewering of theorie ook binnen een
dergelijke simpele omgeving zou dienen op te gaan, wordt de houdbaarheid daarvan bij een negatief
resultaat wel zeer onwaarschjnlijk, terwijl bij een positief resultaat de ‘burden of proof’ verschoven
kan worden naar degenen die het resultaat aanvechten24. Zij zullen dan moeten aangeven waar het
experiment heeft gefaald, hetgeen tot verder onderzoek kan leiden. Laboratoriumexperimenten zijn
om deze redenen verder bij uitstek geschikt om de gevolgen van institutionele veranderingen, zoals
bij beleidsinnovaties, te exploreren. Op deze wijze kan, zonder de  financiële of andere risico’s die
optreden bij een daadwerkelijke uitvoering van de beleidsinnovatie, informatie verkregen worden
over de mogelijke effecten.

Laboratoriumexperimenten vinden thans op nagenoeg alle terreinen van de economische wetenschap
plaats. Er wordt veel over gepubliceerd in economische toptijdschriften en verschillende handboeken
zijn inmiddels verschenen.25 Een belangrijk terrein van onderzoek betreft het functioneren van
markten voor producten en productiefactoren (arbeid en kapitaal). Hieronder bevindt zich in
toenemende mate beleidsgericht onderzoek, waarbij karakteristieke aspecten van bepaalde markten
zijn geïmplementeerd in laboratoriumexperimenten om de gevolgen van overheidsregulering te
onderzoeken.26 Inmiddels zijn ook studies verschenen waarbij de effecten van belastingheffing en
internationale handel bestudeerd worden met behulp van complete systemen van product- en

                                                       
24Zie J.H. Kagel en A.E. Roth (eds.), The Handbook of Experimental Economics, Princeton University Press,
Princeton, 1995, p. 58.
25Zie bijvoorbeeld D.D. Davis en C.A. Holt, Experimental Economics, Princeton University Press, Princeton, 1993;
J.H. Kagel en A.E. Roth, The Handbook of Experimental Economics, Princeton University Press, Princeton, 1995. Er
bestaat ook een tijdschrift Experimental Economics, uitgegeven door Kluwer.
26Zie Kagel en Roth, t.a.p., pp. 55-58. Andere beleidsgerichte experimenten die plaatsgevonden hebben  betreffen
onder meer markten voor verhandelbare emissierechten en de veiling van etherfrequenties. CREED heeft zelf
bijvoorbeeld onderzoek gedaan ten behoeve van de Bloemenveiling Aalsmeer (VBA) en het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (veiling van etherfrequenties, privatisering van het spoor). Voor aanwijzingen dat het beleid ook afgestemd
wordt op dergelijke onderzoeken, zie bijvoorbeeld D.M. Grether, en C. Plott, The effects of market practices in
ologopolistic markets: an experimental examination of the ethyl case, Economic Inquiry, 22, 1984, pp. 479-507, C.
Plott, Laboratory experiments in economics: the implications of posted-price institutions, Science, 232, pp. 732-738,
M. Bycovsky, M. Olson, en A. Schram, Veiling van etherfrequenties, ESB, 1-3-1995, pp. 201-205, J.O. Ledyard, C.
Noussair, en D. Porter, The allocation of a shared resource within an organization, Economic Design, 2, 1996, pp.
163-192, en C. Plott, Laboratory experimental testbeds: application to the PCS auction, Journal of Economics and
Management Strategy, 6, 1997, pp. 605-638.
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productiefactormarkten (economieën).27 Bij de opzet van het experimentele onderzoek naar het Plan
Van Elswijk is hiervan gebruik gemaakt.

Kracht en beperkingen van het onderzoek

Het belangrijkste doel van het experimentele onderzoek naar het Plan Van Elswijk is inzicht te
verkrijgen in de gedragsreacties ten gevolge van de wijziging van de financieringswijze van de
sociale zekerheid en de economische effecten daarvan. Daarbij staat de werkgelegenheid centraal,
maar gaat het  bijvoorbeeld ook om de effecten op de productie(structuur), de lonen, kapitaalvlucht
en de welvaart. Hypothesen ten aanzien van deze effecten, van de Begeleidingscommissie en Van
Elswijk, worden in het onderzoek getoetst. Zoals hierboven is opgemerkt heeft een
laboratoriumexperiment als relatieve voordelen - ten opzichte van  econometrische modellen en
veldexperimenten - dat deze effecten en de geformuleerde hypothesen onder beheerste
omstandigheden en met de mogelijkheid van replicatie systematisch onderzocht kunnen worden.
Doordat in het experiment alle essentiële elementen van het Plan Van Elswijk op realistische wijze
zijn opgenomen, wordt nu voor het eerst zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie verkregen
over de effecten van een volledige implementatie van dit plan in een reëel functionerende
internationale economie waarin het land met het Van Elswijk systeem een kleine open economie,
met belangrijke karakteristieken van de Nederlandse economie, benadert.
Bij het ontwerp van het experiment is rekening gehouden met technische en institutionele aspecten
van de Nederlandse economie. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens ontleend aan het toegepaste
algemeen-evenwichtsmodel MIMIC van het CPB.28 Zoals gezegd, heeft het CPB met behulp van dit
model additionele berekeningen gemaakt van de economische effecten van het Plan Van Elswijk. In
tegenstelling tot het econometrische FKSEC-model, waarbij de effecten bepaald worden onder de
veronderstelling dat de gedragsreacties hetzelfde blijven als bij de huidige financieringswijze van de
sociale zekerheid, kan in een algemeen-evenwichtsmodel het gedrag van economische agenten zich
binnen het model aanpassen aan de beleidsinnovatie (de nieuwe financieringswijze van de sociale
zekerheid). Ten opzichte van een laboratoriumexperiment heeft dit type model echter als nadeel dat
desalniettemin bepaalde gedragsveronderstellingen gemaakt moeten worden, gebaseerd op micro-
economische theorieën (nutsmaximalisatie, bijvoorbeeld). In een experiment wordt het gedrag,
binnen de gegeven instituties, volledig vrijgelaten. Bovendien hebben algemeen-evenwichtsmodellen
veelal meerdere oplossingen (evenwichten), waardoor het onduidelijk is in welke richting de
economische effecten zullen gaan. In een experiment daarentegen kan de richting waarin de
economie zich ontwikkeld worden waargenomen. De onderzoeksresultaten zullen het voordeel
hiervan demonstreren.

Het onderzoek heeft evenwel ook beperkingen. In de eerste plaats dient hierbij gerefereerd te

                                                       
27Zie bijvoorbeeld H.C. Quirmbach, C.W. Swenson en C.C. Vines, An experimental examination of general
equilibrium tax incidence, Journal of Public Economics, 61, 1996, pp. 337-358; C.N. Noussair, C.R. Plott en R.G.
Riezman, An experimental investigation of the patterns of international trade, American Economic Review, 85, 1995,
pp. 462-491.
28Een mogelijk belangrijk verschil met het MIMIC-model betreft de vormgeving van de arbeidsmarkt, waarbij
gekozen is voor volledig gedecentraliseerde loonvorming, in plaats van onderhandelingen tussen vakbonden en
werkgeversorganisaties.  Hoewel experimenteel-technische overwegingen hierbij een rol hebben gespeeld, kan ter
rechtvaardiging van deze keuze erop gewezen worden dat loononderhandelingen thans een sterk gedecentraliseerd
karakter hebben en zich niet afspelen op het niveau van de sectoren die in het onderzoek onderscheiden worden (de
‘exposed’ en ‘sheltered’ sector). Bovendien wordt het loon niet volledig via onderhandelingen bepaald, maar ook door
de incidentele looncomponent of  ‘wage drift’. En, ten slotte, is er verre van consensus onder economen met
betrekking tot de modellering van de arbeidsmarkt.
Andere mogelijk belangrijke verschillen met het MIMIC-model betreffen de verwaarlozing van de heterogeniteit van
arbeid en toespitsing van de aandacht op vrijwillige werkloosheid.
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worden aan het feit dat de onderzoeksopdracht aan CREED beperkt is tot de eerste twee fasen van
het projectvoorstel. In de onderhavige studie kan daardoor geen aandacht worden besteed aan
dynamische factoren als kapitaalaccumulatie, technologische ontwikkeling en economische groei. In
de tweede plaats dient gerealiseerd te worden dat, zoals bij elk economisch model, ook bij dit
onderzoek omwille van de hanteerbaarheid en traceerbaarheid van de effecten noodzakelijkerwijs
geabstraheerd moet worden van bepaalde economische aspecten.29 Zo wordt bijvoorbeeld geen
aandacht besteed aan de uitvoeringsproblemen.
Bovendien is er het vraagstuk van de ‘externe validiteit’ van experimentele onderzoeksresultaten. In
hoeverre kan men er vertrouwen in hebben dat de waargenomen effecten zich ook zullen voordoen
in een natuurlijke omgeving (de praktijk)? We merken hierbij het volgende op. Eerder is reeds
gesteld dat wanneer een theorie of bewering in een relatief simpele omgeving geen ondersteuning
vindt het onwaarschijnlijk wordt dat zij in de complexe werkelijkheid wel op zal gaan. Wordt wel
ondersteuning gevonden, dan kan de bewijslast verschoven worden naar de critici, die dan dienen
aan te geven waar het experiment heeft gefaald, hetgeen tot een gewijzigde opzet van het experiment
kan leiden. Verder kan gewezen worden op de bevinding dat experimentele markten verschijnselen
die waargenomen worden op natuurlijke markten blijken te kunnen reproduceren.30Alsook op de
algemene bevinding dat in een laboratorium competitieve markten gecreëerd en onderzocht blijken te
kunnen worden. Ook het bovengenoemde feit dat zowel overheidsinstellingen als particuliere
instellingen in toenemende mate een beroep doen op experimenteel onderzoek om informatie te
verkrijgen over de mogelijke effecten van belangrijke beleidswijzigingen en op deze informatie het
beleid afstemmen, suggereert vertrouwen in de praktische betekenis van deze onderzoeksmethode.31

Zoals bij het op de proef stellen van bijvoorbeeld prototypen van nieuwe vliegtuigen in een
windtunnel of van ontwerpen van waterkeringen in een waterloopkundig laboratorium, ontlenen
beleidsgerichte laboratoriumexperimenten juist hun kracht aan de systematische en gecontroleerde
bestudering van een vraagstuk binnen een vereenvoudigde omgeving, waarbij de aandacht
geconcentreerd kan worden op essentieel geachte mechanismen (de ‘windtunnelfunctie’ van een
experiment). Ten slotte moge verwezen worden naar de volgende uitspraak van een van de
vooraanstaande economen op het gebied van de experimentele economie: “While laboratory
processes are simple in comparison to naturally occurring processes, they are real processes in the
sense that real people participate for real and substantial profits and follow real rules in doing so.“32

Benadrukt dient te worden dat experimentele economie hier niet wordt opgevat als een substituut
voor andere vormen van empirisch onderzoek, waarbij bijvoorbeeld juist getracht wordt om zoveel
mogelijk de complexe realiteit te benaderen (zoals in de macro-economische beleidsmodellen van het
CPB), of voor theoretisch onderzoek. Het betreft een complementaire onderzoeksmethode, met
relatieve voor- en nadelen ten opzichte van andere methoden.
Macro-economische experimenten zijn in opkomst en hebben al tot belangwekkende resultaten
geleid; meer in het algemeen, is er reeds geruime ervaring met de experimentele bestudering van
systemen van markten.33 Voor de beleidsgerichte bestudering van de economische gevolgen van

                                                       
29Indien men dit niet wil, resteert slechts de daadwerkelijke uitvoering van de beleidsinnovatie om informatie over de
effecten daarvan te verwerven. Zie ook noot 29.
30Een voorbeeld is het verschijnsel van de “winner’s curse” (zie Kagel en Roth, t.a.p., p. 60). Dit verschijnsel betreft
de bewering - voor het eerst geuit met betrekking tot veilingen van rechten om olie te winnen - dat bij sommige
veilingen de feitelijke opbrengst (waarde) van het verworven object nogal eens blijkt tegen te vallen. Experimenten
hebben het vermoeden bevestigd dat dit te maken kan hebben met het feit dat de winnende bieder typisch degene is
met de hoogste verwachting ten aanzien van de waarde van het geveilde object en dat deze bieder er onvoldoende
rekening mee houdt dat haar of zijn verwachting te optimistisch (een overschatting) kan zijn.
31Zie noot 27.
32 C.R. Plott, Industrial organization theory and experimental economics, Journal of Economic Literature, 20, 1982, p.
1486.
33Zie noot 28, alsmede bijvoorbeeld: J. Davis en C. Swenson, Experimental evidence on tax incentives and demand for
capital investments, The Accounting Review, 3, 1993, pp. 482-514; J. Goodfellow en C. Plott, An experimental
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macro-economische beleidsinnovaties is de toepassing van deze onderzoeksmethode echter nieuw.
Ook daarom is bij deze studie een voorbehoud op zijn plaats. Juist ook vanwege de noodzakelijke
abstracties bij elke vorm van theoretisch en empirisch onderzoek blijft, ten slotte, het ‘gezonde
verstand’ een belangrijke hulpbron bij een uiteindelijke beleidsbeslissing.

Samenvatting van de onderzoeksresultaten

De belangrijkste conclusies die getrokken kunnen worden uit deze experimentele studie naar het Plan
Van Elswijk worden hieronder samengevat. Voorop staat daarbij de vergelijking van de economische
gevolgen van het vigerende loonbelastingsysteem en het alternatieve Van Elswijk systeem als
financieringswijzen van werkloosheiduitgaven, zoals waargenomen in het experiment. In aanvulling
daarop worden tevens enkele conclusies gepresenteerd van een theoretische algemene-
evenwichtsanalyse. Deze betreft het economische model dat ten grondslag heeft gelegen aan de in
het experiment geïmplementeerde kleine open economie. Ten slotte volgen een aantal additionele
opmerkingen die voortvloeien uit de studie.

Samenvatting

Het belangrijkste experimentele resultaat betreft de toetsing van de geformuleerde hypothesen met
betrekking tot kapitaalvlucht, werkgelegenheid, het nettoloon, de relatieve omvang van de
arbeidsintensieve (‘sheltered’) sector en de welvaart. Deze toetsing valt ten gunste uit van het Van
Elswijk systeem. In vergelijking met het loonbelastingsysteem treedt onder het Van Elswijk systeem
geen kapitaalvlucht op en neemt de werkgelegenheid niet af, maar wordt uiteindelijk een substantiële
kapitaalimport en toename van de werkgelegenheid waargenomen. De als gevolg hiervan grotere
productie blijkt niet arbeidsintensiever te zijn. Er is in dit opzicht geen verdringing van de
internationaal opererende (‘exposed’) sector. Ervan uitgaande dat de belastingtarieven zich
aanpassen aan het overheidstekort, worden ook positieve effecten gevonden voor het nettoloon en
de welvaartsmaatstaven. Een enkel negatief effect (een daling) - bij het nettoloon en één van de vier
welvaartsmaatstaven - doet zich alleen voor als de belastingtarieven zich niet aanpassen aan het
overheidstekort, dat wil zeggen constant worden gehouden. Dit gaat evenwel gepaard met een
aanzienlijk overheidstekort bij het loonbelastingsysteem en een aanzienlijk overheidssurplus bij het
Van Elswijk systeem.
Verder blijkt dat bij het loonbelastingsysteem het loonbelastingtarief (in het binnenland) altijd een
negatief effect uitoefent op de grootheden die centraal staan bij de hypothesen, en dit effect is
meestal significant. Bij het Van Elswijk systeem gaat het effect van de productbelastingtarieven in
dezelfde richting, maar is dit altijd minder negatief en meestal niet significant.

Deze economische gevolgen van het Van Elswijk systeem kunnen verklaard worden aan de hand van
een tweetal factoren. In de eerste plaats leidt de veronderstelde aanwezigheid van enig immobiel
kapitaal ertoe dat onder dit belastingsysteem - waarbij niet alleen arbeid maar ook kapitaal (impliciet)
belast wordt - lastenverschuiving van arbeid naar kapitaal kan plaatsvinden, waardoor een
efficiëntiewinst geboekt kan worden (een bekend resultaat uit de theorie). In de tweede plaats lijkt de
verschuiving van het moment van belastingheffing een belangrijke rol te spelen. Bij het
loonbelastingsysteem wordt de producent reeds bij de aanschaf van productiefactoren (arbeid)
daarmee geconfronteerd, op een moment dat het nog onzeker is in welke mate de te maken
productiekosten tot winst zullen leiden. Onder het Van Elswijk systeem worden daarentegen de
kosten van de productiefactor arbeid niet langer belast, maar zelfs gesubsidieerd, en vindt bovendien

                                                                                                                                                                                       
examination of the simultaneous determination of input prices and output prices, Southern Economic Journal, 1990,
pp. 969-983.
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belastingheffing eerst later en naar rato van de prijsontwikkeling op de afzetmarkten plaats. In
tegenstelling tot bij het loonbelastingsysteem deelt de overheid hier derhalve in het omzetrisico van
de producenten. Door ook met deze onzekerheidseffecten rekening te houden, kunnen de relatief
betere prestaties van het Van Elswijk systeem verklaard worden.

De aanvullende theoretische analyse, waarin genoemde onzekerheidseffecten verwaarloosd worden,
toont aan dat de mogelijkheid van lastenverschuiving naar kapitaal op zich reeds kan verklaren
waarom het Van Elswijk systeem tot betere economische prestaties kan komen dan het
loonbelastingsysteem. Gesproken wordt van ‘kan komen’, omdat naast een ‘gunstig’ evenwicht als
uitkomst voor dit belastingsysteem in vergelijking met het loonbelastingsysteem ook een ‘ongustig’
evenwicht wordt gevonden. Zo neemt in het ‘gunstige’ evenwicht de werkgelegenheid aanzienlijk
toe, bij enige kapitaalvlucht, maar is er sprake van een sterke vermindering van de werkgelegenheid
en een substantiële kapitaalvlucht in het ‘ongunstige’ evenwicht. Dit ‘gunstige’ evenwicht, dat de
meeste empirische ondersteuning krijgt door het experiment, verdwijnt niet bij een
gevoeligheidsanalyse. Noch een verandering in de uitkeringshoogte, noch een vermindering van de
arbeidssubsidie heeft dit tot gevolg. De theoretisch gunstige effecten van dit belastingsysteem blijken
ook minder te maken te hebben met de arbeidssubsidie dan met de efficiëntiewinst die behaald wordt
door de impliciete belasting van de vaste factor (het immobiele) kapitaal. Dit komt door de hogere
belastingtarieven die een subsidie met zich meebrengt. Echter, zelfs bij een aanzienlijke verkleining
van deze vaste factor ligt het werkgelegenheids- en welvaartsniveau in het ‘gunstige’ evenwicht nog
steeds duidelijk boven het niveau onder het loonbelastingsysteem. Hetzelfde geldt wanneer, in plaats
van een vaste werkloosheidsuitkering, een constante verhouding tussen uitkering en loon wordt
aangehouden.

Additionele opmerkingen

Al met al laten de resultaten van deze experimentele studie duidelijke positieve effecten zien van het
Van Elswijk systeem in vergelijking met het vigerende loonbelastingsysteem. Experimenteel-
technisch gezien lijkt er geen reden te zijn om de betrouwbaarheid van de resultaten in twijfel te
trekken. Verwacht wordt dat zij repliceerbaar zijn bij herhaling van het experiment. De theoretische
analyse, die in aanvulling op de studie is verricht, geeft verdere steun aan de bevindingen.

Omdat bij het ontwerp van het experiment zoveel mogelijk is rekening gehouden met de Nederlandse
situatie, lijkt het geoorloofd te concluderen dat de economische gevolgen van het Van Elswijk
systeem voor de Nederlandse economie substantieel en positief kunnen zijn, waarbij een toename van
de werkgelegenheid met meer dan 10% mogelijk wordt geacht. Voor het eerst zijn daar nu
aanwijzingen voor gekregen aan de hand van een reëel functionerende economie, waarin het Van
Elswijk systeem volledig geïmplementeerd is. Op zijn minst zijn er geen aanwijzingen voor het
tegendeel van de conclusie verkregen. Met het oog op de wenselijkheid van een eventuele discussie
op Europees niveau merken we hierbij nog op dat de theoretische analyse heeft laten zien dat een
gelijktijdige invoering van het Van Elswijk systeem in het binnen- en buitenland gunstiger is.
Experimenteel is deze mogelijkheid evenwel niet onderzocht. Gezien het feit dat de experimentele
resultaten afwijken van de theoretische, kan daar thans op empirische gronden niets over gezegd
worden.

Hoewel op basis van de sterkte en de systematiek van de waargenomen effecten verwacht wordt dat
replicatie van het experiment soortgelijke resultaten voor het Van Elswijk systeem zal opleveren,
dient benadrukt te worden dat het aantal experimentele sessies in deze studie het minimaal
noodzakelijk geoordeelde aantal betreft. Indien het Plan Van Elswijk verder in overweging wordt
genomen, is het experimenteel economisch dan ook belangrijk om eerst de robuustheid van de
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resultaten door replicatie van het experiment te onderzoeken. Een belangrijke reden hiervoor zou de
theoretische bevinding kunnen zijn dat er ook een (zeer) ongunstig evenwicht voor het Van Elswijk
systeem is. Het economische proces in de experimentele economie lijkt daar niet door te worden
aangetrokken. Herhaling van het experiment kan uitmaken of dit een robuust resultaat is. Bovendien
zou dan een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd kunnen worden. Belangrijk in dit verband is
bijvoorbeeld de mogelijkheid om het effect te onderzoeken van een vervanging van de vaste
werkloosheidsuitkering door een uitkering die zich aanpast aan het loonniveau (een constante
‘replacement rate’). Een andere belangrijke optie betreft een analyse van het effect van de omvang
van de vaste factor (het immobiele) kapitaal.

Ons inziens toont deze studie aan dat laboratoriumexperimenten dienstbaar kunnen zijn aan
onderzoek gericht op de gevolgen van macro-economische beleidsinnovaties. Vanuit een breder
perspectief dient de mogelijkheid zich aan van een waardevolle koppeling tussen experimenten -
waarmee empirische informatie wordt verkregen over vermoede belangrijke gedragsreacties op
beleidsinnovaties - en traditionele macro-economische beleidsmodellen.
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DEEL I PROBLEEMSTELLING
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1  De onderzoeksvragen

In de motie van de Tweede Kamer betreffende het Plan Van Elswijk staan de
werkgelegenheidseffecten centraal en wordt van CREED verlangd deze in internationaal perspectief
experimenteel te onderzoeken. Uit overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid is naar voren gekomen dat er beleidsmatig behoefte is aan bredere informatie over
de kwantitatieve effecten van invoering van het Plan en, op basis daarvan, een integrale beoordeling.
Zo kunnen er effecten zijn op de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse economie,
met name met betrekking tot de belangrijkste handelspartners binnen de Europese Unie. In dit
verband is het ‘kleine open economie’ karakter van Nederland van betekenis. Omdat in het algemeen
kapitaal, in tegenstelling tot arbeid, als internationaal (zeer) mobiel wordt beschouwd, dient met
name ernstig rekening gehouden te worden met ‘kapitaalvlucht’ indien kapitaal belast gaat worden.
Het laatste is, althans impliciet, het geval bij het Plan Van Elswijk, omdat een toegevoegde-
waardebelasting zowel de loonsom als de winst treft. Het ‘weglekken’ van kapitaal naar het
buitenland kan verschillende economische consequenties hebben. Zo kan het tot de substitutie van
kapitaal door arbeid en een vermindering van de productiecapaciteit leiden, met gevolgen voor de
werkgelegenheid. Doordat sommige productiesectoren relatief afhankelijker zijn van de inzet van
kapitaal dan andere, kunnen er tevens verschuivingen gaan optreden in de relatieve omvang van
sectoren. De Nederlandse productie zou hierdoor een arbeidsintensiever karakter kunnen krijgen.
Een belangrijk additioneel kenmerk van de Nederlandse economie - zoals trouwens ook van vele
andere economieën - is namelijk dat ruwweg twee sectoren te onderscheiden zijn. Ten eerste, een
‘exposed sector’, die internationaal verhandelbare goederen produceert en daardoor direct is
blootgesteld aan internationale concurrentie. De productie van deze sector is relatief
kapitaalintensief. En, ten tweede, een ‘sheltered sector’, die goederen produceert voor de
binnenlandse markt en relatief arbeidsintensief is.34

Deze overwegingen hebben geleid tot de volgende probleemstelling:

Probleemstelling

Wat zijn de economische prestaties van het Plan Van Elswijk ten opzichte van de huidige
financieringswijze van de sociale zekerheid, in een kleine open economie met een relatief
arbeidsintensieve ‘sheltered sector’ en een relatief kapitaalintensieve ‘exposed sector’, waarbij het
buitenland de huidige financieringswijze aanhoudt?

Om tot een meer gestructureerde beoordeling van de economische prestaties van het Plan Van
Elswijk, in vergelijking met de huidige financieringswijze (het loonbelastingsysteem), te kunnen
komen is door de onderzoekers aan Van Elswijk en de Begeleidingscommissie gevraagd een aantal
hypothesen te formuleren die met behulp van de resultaten van het experiment getoetst kunnen
worden. Er is namelijk geen directe reden te veronderstellen dat opvattingen met betrekking tot deze
financieringswijzen niet van toepassing zouden zijn op het reële economische proces in het
experiment, waarvan de opzet akkoord is bevonden. Dit heeft geleid tot een vijftal hypothesen
betreffende de volgende, als belangrijk geoordeelde variabelen: kapitaalvlucht, werkgelegenheid, het
nettoloon, het relatieve productieniveau van de bedrijfstakken (de productiesectoren), en de
welvaart. Als uitgangspunt is de ‘nulhypothese’ genomen dat er geen (significante) veranderingen
tussen de twee financieringswijzen—het loonbelastingsysteem en het Van Elswijk systeem—te
constateren zullen zijn. Bij de onderstaande opsomming wordt deze hypothese aangeduid als de
‘Nul-hypothese’. De door Van Elswijk en de Begeleidingscommissie geformuleerde alternatieve

                                                       
34Een soortgelijk onderscheid wordt gemaakt in het toegepaste algemene-evenwichtsmodel MIMIC van het CPB.
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hypothesen met betrekking tot de experimentele resultaten worden, respectievelijk, kort aangeduid
als ‘VE-hypothese’ en ‘BC-hypothese’.35

Hypothesen

Hypothese I: Kapitaalvlucht
Nul-hypothese: “Invoering van het Van Elswijk systeem zal niet leiden tot kapitaalvlucht”.
VE-hypothese: Komt overeen met de nulhypothese.
BC-hypothese: Er zal kapitaalvlucht optreden.

Hypothese II: Werkgelegenheid
Nul-hypothese: “Invoering van het Van Elswijk systeem leidt niet tot een verandering van de totale
werkgelegenheid”.
VE-hypothese: De werkgelegenheid stijgt.
BC-hypothese: De werkgelegenheid daalt.

Hypothese III: Nettoloon
Nul-hypothese: “Invoering van het Van Elswijk systeem leidt niet tot een verandering van de
nettolonen voor de werknemers”.
VE-hypothese: De nettolonen dalen niet.
BC-hypothese: De nettolonen dalen.

Hypothese IV: Productieverschuiving
Nul-hypothese: “Invoering van het Van Elswijk systeem zal niet leiden tot een verschuiving in het
relatieve productieniveau van de bedrijfstakken”.
VE-hypothese: Conditioneel.36

BC-hypothese: De kapitaalintensieve sector zal kleiner worden ten opzichte van de arbeidsintensieve
sector.

Hypothese V: Welvaart
Nul-hypothese: “Invoering van het Van Elswijk systeem leidt niet tot een verandering van de
welvaart”.
VE-hypothese: Invoering leidt tot een welvaartstoename.
BC-hypothese: Invoering leidt tot een daling van de welvaart.

Bij de toetsing van deze hypothesen, in hoofdstuk 4, zal precies worden aangegeven wat onder de
variabelen die daarbij centraal staan wordt begrepen. Wel zij hier reeds opgemerkt dat bij de
beoordeling van de welvaart ook belangrijk geachte macro-economische variabelen als het
overheidstekort en het bruto binnenlands product (BBP) aan de orde komen.

Afgezien van de toetsing van de hypothesen, die ons inziens duidelijk de concurrerende opvattingen
in het debat over het Plan Van Elswijk weergeven, zal bij de uitwerking van de probleemstelling
tevens aandacht worden besteed aan meer dynamische aspecten van beide belastingsystemen. De
ontwikkeling van het economisch proces onder de alternatieve financieringswijzen van de sociale
zekerheid, en de reacties van producenten en consumenten, zullen daarbij centraal staan.

                                                       
35 Hierbij zij opgemerkt dat de door de Begeleidingscommissie geformuleerde hypothesen niet noodzakelijkerwijs de
persoonlijke opvatting van de leden betreffen.
36Van Elswijks positie indezen is de onderzoekers niet volledig duidelijk geworden. Geconcludeerd (maar niet
bevestigd) is dat als een verschuiving optreedt, deze volgens Van Elswijk invers gerelateerd zal zijn aan de relatieve
marktprijzen van de bedrijfstakken. Om deze reden wordt zijn hypothese ‘conditioneel’ genoemd.
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In aanvulling op de gevraagde experimentele studie zal verder ook nog een theoretische analyse van
de probleemstelling gepresenteerd worden, die als additionele informatiebron dienst kan doen.
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DEEL II AANPAK VAN HET ONDERZOEK
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2  Experimentele opzet

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal het economisch model beschreven worden dat ten grondslag ligt aan het
experiment, alsmede de wijze waarop dit geïmplementeerd is in het experiment.

Een goede experimentele opzet voor dit onderzoek dient aan verschillende criteria te voldoen. Ten
eerste, dient het ontwerp een sociaal-zekerheidssysteem te bevatten dat op verschillende manieren
kan worden gefinancierd. In het kader van het Plan Van Elswijk houdt dit in dat het mogelijk moet
zijn om verschillende belastingen te heffen op arbeid en kapitaal. Ten tweede, dient het ontwerp
elementen te bevatten die een interpretatie hebben binnen de Nederlandse economie. Hierbij
onderscheiden we een aantal elementen. In de experimentele economie dienen minimaal twee
productiesectoren aanwezig te zijn die van verschillende technieken (dat wil zeggen, arbeid-
kapitaalverhoudingen) gebruik maken om hun producten te produceren. Meer in het bijzonder zal er
sprake moeten zijn van een ‘sheltered sector’, waarin voor de binnenlandse markt wordt
geproduceerd en de productie relatief arbeidsintensief is, en een ‘exposed sector’, waarin voor de
internationale markt wordt geproduceerd en de productie relatief kapitaalintensief is. Verder dient
een arbeidsmarkt aanwezig te zijn, waarbij werkloosheid kan optreden als een endogene - binnen het
economisch proces bepaalde - grootheid. Vanwege de relatief geringe internationale mobiliteit van
arbeid zal de arbeidsmarkt een lokaal karakter hebben. Simpel gezegd, een Nederlandse arbeider zal
zijn arbeid niet aanbieden op de Duitse arbeidsmarkt, en omgekeerd. In tegenstelling tot de
arbeidsmarkt, moet er een internationale kapitaalmarkt zijn, zodat het mogelijk is om de effecten van
internationaal mobiel kapitaal te onderzoeken. En, ten slotte, dient de binnenlandse (Nederlandse)
economie relatief klein te zijn ten opzichte van het buitenland, zodat van een kleine open economie
gesproken kan worden. Ten derde, moeten de economische prikkels die bij de proefpersonen
geïnduceerd worden zo duidelijk mogelijk zijn, hetgeen pleit voor het vermijden van onnodige
complexiteit. Ten vierde, dienen relevante economische theorieën en bevindingen bij voorkeur
toegepast te kunnen worden, om een 'benchmark' te verkrijgen en relevante parameterwaarden te
kunnen vinden.

Omdat er onder economen geen algemeen aanvaard economisch model is van een macro-economie
in het algemeen, en van de Nederlandse economie in het bijzonder, dienen bepaalde keuzen gemaakt
te worden voor de experimentele economie. Hierbij is een afweging gemaakt tussen bovenstaande
criteria om tot een goed experimenteel ontwerp te komen.

Een belangrijke beslissing die genomen moest worden, betreft de opzet van de arbeidsmarkt
en het ontstaan van werkloosheid. Bij de opzet waarvoor gekozen is, ontstaat werkloosheid doordat
werknemers niet bereid zullen zijn om tegen iedere prijs hun arbeid aan te bieden op de arbeidsmarkt.
Dit gedrag wordt geïnduceerd door twee factoren. Ten eerste ontlenen werknemers nut aan
arbeidseenheden die niet op de arbeidsmarkt afgezet worden. Ten tweede heeft het bestaan van
sociale-zekerheidsuitkeringen een remmend effect op het aanbieden van arbeid.

Een tweede belangrijke beslissing die genomen moest worden betreft de productiesectoren.
Door onderscheid te maken tussen een relatief arbeidsintensieve ‘sheltered sector’ en een relatief
kapitaalintensieve ‘exposed sector’, alsmede door de specificatie van de productiefuncties, zal hierbij
kwalitatief nauw aangesloten worden bij het MIMIC-model van het CPB.37

                                                       
37 Zie, J. J. Graafland en R. A. de Mooij (1994), Analyzing Fiscal Policy in the Netherlands: Simulations with a
revised MIMIC, Research Memorandum No. 140, Central Planning Bureau, The Hague.
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In §2.2 zal begonnen worden met een beschrijving van de producenten, consumenten en markten in
het economisch model. Vervolgens komt in §2.3 het sociale-zekerheidsstelsel en de rol van de
overheid aan de orde. In §2.4 wordt nader ingegaan op het buitenland. Daarna wordt in §2.5 de
implementatie van het economisch model in het experiment en de opzet van de experimentele sessies
besproken. Gerelateerd hieraan is §2.6, waarin de keuze van de verschillende parameterwaarden
wordt gepresenteerd.

2.2 Producenten, consumenten en markten

In de economie zijn drie typen agenten: producenten, consumenten (die mede productie-factoren
aanbieden) en een overheid. Hieronder wordt eerst beschreven welke kenmerken en prikkels
producenten en consumenten hebben. Verder komen de markten aan de orde waarop gehandeld
wordt. In de volgende paragraaf wordt de rol van de overheid besproken.

Producenten

In de experimentele economie zijn zowel in het binnenland als in het buitenland twee bedrijfstakken.
De ene bedrijfstak betreft een goed X, waarvan de productie relatief kapitaalintensief is, en de andere
bedrijfstak een goed Y, waarvan de productie relatief arbeidsintensief is. In deze bedrijfstakken
opereren, respectievelijk, nxk en nyk producenten, waarbij het binnenland wordt aangeduid door de
index k=h en het buitenland door k=f. Een producent i in land k uit bedrijfstak Z, waarbij Z
bedrijfstak X of Y voorstelt, produceert volgens de productiefunctie:

Zki=Azk(hz
1-gz Lzki

gz + (1-hz
1-gz) Kzki

gz)m/ gz where Z=X,Y, z=x,y, and k=h,f.

waarbij Lzki en Kzki, respectievelijk, het aantal eenheden arbeid en kapitaal weergeven dat de
producent gebruikt om Zki producten te produceren, en verder Azk een schalingsfactor en γz, ηz en µ
productieparameters voorstellen (zie §2.6).

Voor zowel goed X als goed Y bestaat een markt waarop de producenten deze producten kunnen
verhandelen. Goed X kan internationaal verhandeld worden. Dit betekent dat een binnenlandse
producent zijn producten zowel in het binnenland als in het buitenland kan verkopen. Hetzelfde geldt
voor een buitenlandse producent. Goed Y, daarentegen, is alleen in het land van de producent
verhandelbaar. Dit betekent dat een binnenlandse producent van Y zijn producten alleen in het
binnenland en een buitenlandse producent van Y zijn producten alleen in het buitenland kan
verkopen. Bedrijfstak X wordt daarom de ‘exposed sector’ genoemd en bedrijfstak Y de ‘sheltered
sector’.
De prijs van goed X wordt aangeduid met px en de prijs van Y in land k met pyk. Een extra
kostenpost voor de producenten vormen de premies die ze moeten afdragen aan de overheid ter
financiering van de sociale-zekerheidsuitkeringen. De totale premielast van producent i in de
bedrijfstak Z in land k wordt aangeduid met Pzki. We zullen later specificeren hoe deze last berekend
kan worden. Het is ook mogelijk dat de producent een subsidie ontvangt voor het in dienst nemen
van arbeid. De omvang van deze subsidie is gelijk aan Szki. De winst van producent i in bedrijfstak X
in land k is gelijk aan:

Πxki = pxXki – wkLxki – rKxki – Pxki + Sxki,

en de winst van producent i in bedrijfstak Y in land k is gelijk aan
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Πyki = pykYki – wkLyki – rKyki – Pyki + Syki,

waarbij wk de marktprijs van arbeid (de loonvoet) in land k en r de marktprijs van kapitaal (de
kapitaalvoet) voorstelt.

Consumenten

De consumenten bezitten arbeid en kapitaal die als productiefactoren nodig zijn voor de productie in
de bedrijven van de producenten. Er zijn nch consumenten in het binnenland en ncf consumenten in het
buitenland. In totaal zijn er nc = nch + ncf consumenten.

Een willekeurige consument j in land k beschikt over een aantal arbeidseenheden L
_

kj, die op de
arbeidsmarkt verkocht kunnen worden. Voor iedere eenheid die niet verkocht is op de arbeidsmarkt
ontvangt de consument een uitkering w0k.

Tegelijkertijd beschikt j over een aantal kapitaaleenheden K
_

kj, die op de kapitaalmarkt verkocht
kunnen worden. En verder bezit consument j een portefeuille met aandelen van de bedrijven in zijn
land, als gevolg waarvan een deel van de winst van deze bedrijven ontvangen wordt. Stel dat j Lkj

arbeidseenheden verkoopt op de arbeidsmarkt voor een gemiddelde prijs van wk en Kkj

kapitaaleenheden op de kapitaalmarkt voor een gemiddelde prijs van r. Neem verder aan dat iedere
consument in land k een aandeel 1/nck heeft in elk bedrijf van dat land. De consument beschikt dan
over een budget van

Bkj = wkLkj + w0k(L
_

kj-Lkj) + rKkj + Πk/nck,

waarbij Πk de totale winst van alle producenten in land k weergeeft.

Consument j ontleent nut Ukj aan het consumeren van de goederen X en Y en vrije tijd L
_

kj-Lkj. We
veronderstellen dat iedere consument in land k de volgende nutsfunctie heeft:

Ukj = Xkj
a Ykj

b (L
_

kj-Lkj)
c,    a>0, b>0, c>0,

waarbij Xkj en Ykj het aantal eenheden van X en Y weergeven die door de consument zijn
aangeschaft, en verder a, b en c voorkeursintensiteitsparameters voorstellen (zie §2.6).

Markten

Uit het bovenstaande valt op te maken dat er in totaal zes markten in de economie zijn. Drie van
deze markten betreffen factormarkten voor de productiefactoren: een arbeidsmarkt in het binnenland,
een arbeidsmarkt in het buitenland en een internationale kapitaalmarkt. En verder zijn er drie
productmarkten voor de geproduceerde goederen: een markt voor goed Y in het binnenland (Yh),
een markt voor goed Y in het buitenland (Yf) en een internationale markt voor het relatief
kapitaalintensieve goed X.
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2.3 Overheid en het sociale-zekerheidsstelsel

Zowel in het binnenland als het buitenland is er een sociale-zekerheidskas van waaruit uitkeringen
worden verstrekt. Deze wordt gevoed door premiebetalingen van producenten. De overheid in beide
landen vervult de rol van beheerder van het sociale-zekerheidsstelsel. Zij verstrekt uitkeringen voor
werkloze arbeidseenheden en ontvangt sociale-zekerheidspremies van de producenten. Verder heeft
zij tot taak de premies zodanig vast te stellen dat er geen overschot of tekort in de kas ontstaat.

Stel dat van het totale aantal beschikbare arbeidseenheden in land k, gelijk aan L
_

k ≡ ΣjL
_

kj een aantal
Lk≡ΣjLkj daadwerkelijk benut wordt in het productieproces. Dan is de werkloosheidsvoet Wk gelijk
aan

Wk ≡1 – Lk/L
_

k.

De overheid in land k verstrekt voor iedere arbeidseenheid die niet gebruikt wordt in het
productieproces een uitkering w0k. Deze uitkeringen worden gefinancierd via het sociale-
zekerheidsstelsel, waarbij twee financieringswijzen - het loonbelastingsysteem en het Van Elswijk
systeem - onderscheiden worden.

Loonbelastingsysteem

Onder het loonbelastingsysteem, dat een vereenvoudigde weergave is van de huidige praktijk van
premieheffing, betalen producenten een vaste premie over de loonsom. Producenten dienen, met
andere woorden, voor iedere eenheid arbeid die ze aanschaffen een bepaald percentage van het loon
af te dragen ter financiering van de werkloosheidsuitgaven. Stel dat dit percentage gelijk is aan
τwk*100%. Dan is de totale premielast voor producent i in bedrijfstak Z in land k gelijk aan:

Pzki
A = τwkwk

A
 Lzki

A,

waarbij A staat voor het loonbelastingsysteem. De overheid ontvangt derhalve τwkwk
ALk

A, waarbij
Lk

A de totale werkgelegenheid in land k voorstelt.

De uitgaven van de overheid in land k zijn gelijk aan w0k(L
_

k-Lk
A). Voor een evenwichtige begroting

dient voldaan te worden aan de volgende voorwaarde:

τwkwk
ALk

A = w0k(L
_

k-Lk
A).

Van Elswijk systeem

Onder het Van Elswijk systeem (systeem B) dienen producenten voor iedere eenheid product een
bepaald percentage van de prijs af te dragen aan de overheid ter financiering van de
werkloosheidsuitkeringen. Bovendien ontvangen zij voor iedere eenheid arbeid die ze in dienst
nemen een arbeidssubsidie ter hoogte van w0k, ongeacht de bedrijfstak van de producent. Het
premie- of belastingpercentage is wel afhankelijk van de bedrijfstak waarin de producent opereert.
Volgens het Plan Van Elswijk wordt de verhouding tussen de percentages voor de bedrijfstakken
echter bepaald door hun feitelijke premielasten bij de overgang van het oude stelsel (A) naar het
nieuwe stelsel (B). Hoe dit precies in zijn werk gaat, wordt nu verder toegelicht.
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Stel dat het premiepercentage voor een producent uit bedrijfstak X in land k gelijk is aan τpxk*100%,
en τpyk*100% voor een producent uit bedrijfstak Y. Dan is de totale premielast en subsidie voor
producent i uit bedrijfstak X (Y) in land k gelijk aan:

Pxki
B = τpxkpx

B
 Xki

B  en  Sxki = w0kLxki
B   (Pyki

B = τpykpyk
B

 Yki
B  en  Syki = w0kLyki

B).

Merk op dat in dit systeem de uitgaven van de overheid niet afhankelijk zijn van de hoogte van de
werkloosheid. De reden is dat bij het Van Elswijk systeem de overheid zowel voor iedere werkloze
arbeidseenheid als voor iedere ingezette eenheid arbeid een bedrag betaald gelijk aan w0k (als
uitkering en subsidie, respectievelijk).

De totale uitgaven zijn daarom constant, want altijd gelijk aan w0kL
_

k. Voor een evenwichtige
begroting dient onder dit systeem derhalve voldaan te worden aan de volgende voorwaarde:

τpxkpx
B

 Xk
B + τpykpyk

B
 Yk

B = w0kL
_

k.

Zoals opgemerkt, maakt deel uit van het Plan van Elswijk dat de verhouding tussen τpxk en τpyk

bepaald wordt door de premielasten van de bedrijfstakken onder het oude belastingstelsel. Deze
verhouding dient derhalve vastgesteld te worden met behulp van de prijzen en hoeveelheden bij het
loonbelastingsysteem. Dit geschiedt als volgt. Onder het loonbelastingsysteem moeten, in land k, de
bedrijven in bedrijfstak X in totaal τwkwk

A
 Lxk

A en de bedrijven in bedrijfstak Y in totaal τwkwk
A

 Lyk
A

aan de overheid betalen, waarbij Lxk
A en Lyk

A de werkgelegenheid in deze bedrijfstakken weergeven.
De productprijzen zijn verder gelijk aan  px

A en pyk
A en de daarbij verkochte hoeveelheden gelijk aan

Xk
A en Yk

A. Onder het Van Elswijk systeem zouden de bedrijfstakken bij deze prijzen en
hoeveelheden τpxkpx

A
 Xk

A en τpykpyk
A

 Yk
A aan premies (belastingen) betalen en, respectievelijk, w0kLxk

A

en w0kLyk
A aan subsidies ontvangen. Volgens het Plan Van Elswijk dienen de lasten van de

bedrijfstakken bij de overgang op het nieuwe belastingstelsel gelijk te blijven, dat wil zeggen te
voldoen aan: τo

pxkpx
A

 Xk
A-w0kLxk

A  =  τwkwk
A

 Lxk
A en τo

pykpyk
A

 Yk
A -w0kLyk

A  =  τwkwk
A

 Lyk
A, waarbij

τo
pxk en τo

pyk de tarieven aangeven die hieruit voortvloeien. De volgens Van Elswijk aan te houden
verhouding tussen de tarieven τpxk en τpyk wordt nu bepaald door de voorwaarde τpxk/τpyk =  τo

pxk/τo
pyk.

2.4 Buitenland

Zoals hierboven reeds modelmatig is aangegeven, is er sprake van een binnenlandse en een
buitenlandse economie, die met elkaar in verbinding staan. In beide economieën zijn consumenten en
producenten aanwezig, met dezelfde eigenschappen. Het enige verschil is dat - ter benadering van
een kleine open economie voor het binnenland - de buitenlandse consumenten over een veelvoud
beschikken van het aantal eenheden arbeid en kapitaal waarmee de binnenlandse consumenten zijn
toebedeeld. Daarbij is de schaalfactor in de productiefuncties van de buitenlandse bedrijfstakken (Azf)
zodanig gekozen dat theoretisch een symmetrische evenwichtssituatie mogelijk is waarbij de
buitenlandse economie slechts een uitvergrote kopie is van de binnenlandse economie, wanneer in
beide landen hetzelfde sociale-zekerheidsstelsel (belastingsysteem) vigeert.38 Verder wordt er hier
nogmaals op gewezen dat alleen de producten van de relatief kapitaalintensieve bedrijfstak X
internationaal verhandeld worden. Met andere woorden, bedrijfstak X betreft een open (‘exposed’)
sector, terwijl de relatief arbeidsintensieve bedrijfstak Y een gesloten (‘sheltered’) sector is.
Daarnaast is er een verschil in de mobiliteit van de productiefactoren. Er wordt vanuit gegaan dat
consumenten hun arbeid slechts in hun eigen land kunnen aanbieden, terwijl zij hun kapitaal zowel

                                                       
38In het experiment is in dat geval de buitenlandse economie zeven maal zo groot, zie §2.6.



23

aan producenten in het eigen land als in het andere land kunnen verkopen. Verder wordt
aangenomen dat in het buitenland altijd het loonbelastingsysteem van kracht is.

2.5 Implementatie en opzet experimentele sessies

Voor het onderzoek naar de prestaties van de twee financieringswijzen van de sociale zekerheid in
een kleine open economie - het loonbelastingsysteem en het Van Elswijk systeem - is een
gecomputeriseerd experiment ontworpen, waarin het hierboven besproken model geïmplementeerd
werd. In totaal werden een zestal experimentele sessies georganiseerd. Bij drie daarvan werd het
loonbelastingsysteem toegepast in het binnenland, en bij de andere drie het Van Elswijk systeem. In
het buitenland was altijd sprake van het loonbelastingsysteem. Alle sessies vonden plaats in het
CREED-laboratorium voor experimenteel-economisch onderzoek van de Universiteit van
Amsterdam. In elke sessie participeerden 16 proefpersonen. Elke proefpersoon nam slechts éénmaal
deel aan het experiment. Er waren derhalve geen proefpersonen die aan meer dan één experimentele
sessie deelnamen.

Voorafgaande aan het experiment werden alle proefpersonen uitvoerig getraind in het vereiste
gebruik van de computer en de regels voor het handelen. Bovendien namen zij eerst deel aan een
experiment met een gesloten economie. Op basis van hun prestaties in dit experiment werden de
deelnemers aan het eigenlijke (open economie) experiment geselecteerd. Alle verdiensten werden na
afloop van het experiment contant uitbetaald in guldens. Een gedetailleerde beschrijving van de
training, het gesloten-economie-experiment en de betalingsprocedure wordt gegeven in Bijlage 1.

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de experimentele sessies (de laatste kolom wordt hieronder
toegelicht).

Tabel 2.1: Overzicht van de experimentele sessies

datum plaats aantal
deelnemers

ervaring belastingsysteem

binnenland

aantal
handelsperioden

(proefperioden)

081098 Universiteit van
Amsterdam

16 trainingssessie
en gesloten
economie

loonbelasting 16

 (2)

081098 Universiteit van
Amsterdam

16 trainingssessie
en gesloten
economie

loonbelasting 16

 (2)

091098 Universiteit van
Amsterdam

16 trainingssessie
en gesloten
economie

loonbelasting 16

 (2)

221098 Universiteit van
Amsterdam

16 trainingssessie
en gesloten
economie

Van Elswijk 16

 (2)

221098 Universiteit van
Amsterdam

16 trainingssessie
en gesloten
economie

Van Elswijk 16

 (2)

221098 Universiteit van
Amsterdam

16 trainingssessie
en gesloten
economie

Van Elswijk 16

 (2)

Noot. In het buitenland is altijd het loonbelastingsysteem van kracht.



24

Aan het begin van een experimentele sessie ontvingen de deelnemers de instructies voor het
experiment. Deze omvatten een algemeen deel en een specifiek deel dat alleen relevant was voor de
proefpersoon in kwestie. Het algemene deel werd hardop voorgelezen. Het specifieke deel las iedere
deelnemer voor zichzelf. Daarbij dienden enkele vragen beantwoord te worden om te kunnen
controleren of men de procedures, de berekening van de verdiensten, en dergelijke, had begrepen.
Verder werd toegelicht hoe het persoonlijke registratieformulier diende te worden ingevuld. De kop
van dit formulier vatte de relevante informatie voor de deelnemer samen, zoals bijvoorbeeld het
belastingtarief op de markten waarop gehandeld kon worden en, voor consumenten, de totale
hoeveelheid eenheden arbeid en kapitaal die ter beschikking stond. Op dit formulier moesten de
deelnemers hun transacties en verdiensten bijhouden. Hiermee werd vooral ook beoogd de
deelnemers bewust te maken van de gevolgen van hun beslissingen. De gegevens konden ook via
bepaalde toetsen op het computerscherm aangetroffen worden. Een kopie van de instructies,
inclusief de gebruikte formulieren, en van de computerschermen die de deelnemers te zien kregen, is
opgenomen in Bijlage 2.

Elke experimentele sessie omvatte 16 handelsperioden, voorafgegaan door 2 proefperioden ter
gewenning van de proefpersonen en om te controleren of het persoonlijke registratieformulier
correct werd ingevuld. De verdiensten in de proefperioden telden niet mee voor de uitbetaling na
afloop van het experiment.

Aan het begin van elke periode kregen de consumenten de beschikking over een aantal eenheden
arbeid en kapitaal, alsmede een hoeveelheid kasgeld, terwijl de producenten een bedrag aan
werkkapitaal werd toebedeeld. Met behulp van hun werkkapitaal konden producenten eenheden
arbeid en kapitaal kopen van de consumenten, waardoor de omvang van hun productie van de
goederen X en Y werd bepaald. Naast deze opbrengsten uit de verkoop van arbeid en kapitaal
ontvingen de consumenten een vaste uitkering voor elke niet verkochte eenheid arbeid. Tezamen met
het kasgeld bepaalden deze inkomsten de totale middelen die de consumenten ter beschikking
stonden om op hun beurt goederen te kopen van de producenten. De verdiensten uit een periode van
proefpersonen in de rol van consumenten werden bepaald door hun resterende bezit aan
arbeidseenheden (‘vrije tijd’) en hun bezit aan eenheden van goederen X en Y aan het eind van de
periode, via de voor hen geldende nutsfunctie.39 De periodeverdiensten van proefpersonen in de rol
van producenten werden bepaald door hun winsten aan het eind van de periode. Kasgeld en
werkkapitaal dat niet besteed werd, alsmede niet verkochte eenheden kapitaal en niet verkochte
goederen, konden niet overgeheveld worden naar de volgende periode, en leverden de betrokkenen
derhalve geen verdiensten op. Alleen de verdiensten uit de periode werden bijgeschreven op de
rekening van de proefpersonen.

Op deze wijze werd verkregen dat de perioden in alle opzichten volkomen identiek waren, hetgeen
belangrijk is om te kunnen constateren of het economisch proces zich stabiliseert. De enige
uitzondering hierop betrof de belastingtarieven. Vanaf periode 9 werden de belastingtarieven - die de
producenten dienden te betalen - niet langer constant gehouden, maar aangepast aan het
overheidssaldo in de vorige periode, en wel zodanig dat bij dezelfde economische uitkomsten als in
die periode een begrotingsevenwicht zou resulteren (zie §2.6). Dit is gedaan om vertekening van de
prestaties van de twee belastingsystemen door een verschillende score wat betreft het overheidssaldo
te voorkomen. Alle deelnemers waren ervan op de hoogte dat vanaf deze periode de tarieven konden
veranderen.

                                                       
39In het experiment werd gebruik gemaakt van de ‘Frank’ als geldeenheid. Via een aan de deelnemer bekend
gemaakte wisselkoers werden de verdiensten in Franken omgerekend in guldens. Zoals eerder opgemerkt, werden de
totale verdiensten, uit alle perioden, na afloop van het experiment contant uitbetaald in guldens.
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Elke periode bestond uit twee fasen. In de eerste fase waren de factormarkten, voor arbeid en
kapitaal, open. In deze fase konden producenten eenheden arbeid en kapitaal kopen van de
consumenten. Aan het eind van deze fase vond met behulp van deze productiefactoren de ‘productie’
plaats. Het aantal goederen (X of Y) dat de ingekochte eenheden arbeid en kapitaal de producenten
opleverden werd door de computer bepaald aan de hand van de voor hen geldende productiefunctie.
Vervolgens startte de tweede fase, waarin de producenten hun producten konden verkopen aan de
consumenten op de geopende productmarkten voor de goederen X en Y.
De reden waarom voor deze sequentiële procedure werd gekozen, is tweeledig. In de eerste plaats is
er een overeenkomst met de praktijk. Goederen kunnen eerst geproduceerd worden nadat
productiefactoren zijn aangeschaft. Door deze volgorde, die inherent is aan het productieproces,
zullen bij de verhandeling van de productiefactoren de precieze omstandigheden op de
productmarkten nog niet bekend zijn. Dit raakt zowel de producenten als de consumenten (zie §3.4).
Een bijkomende reden is dat op deze manier voorkomen werd dat proefpersonen op meer dan twee
markten tegelijkertijd moesten handelen. Indien alle markten tegelijkertijd open zouden zijn
(simultane markten) zouden de consumenten namelijk op vier markten (voor arbeid, kapitaal, X en
Y) en de producenten op drie markten (voor arbeid, kapitaal en X of Y) moeten handelen. Hierdoor
zou de complexiteit van de experimentele economie aanzienlijk toenemen, met mogelijk slechte
economische prestaties dientengevolge.40 Dat experimentele sequentiële markten overigens niet
slechter hoeven te functioneren dan simultane markten is aangetoond in de literatuur.41 Verder dient
benadrukt te worden dat het in deze experimentele studie niet zozeer gaat om het functioneren van
de economie onder een bepaald belastingsysteem, als wel om de vergelijking van de economische
effecten van verschillende belastingsystemen.

In elke experimentele sessie vervulden 10 deelnemers de rol van producent en 6 deelnemers de rol
van consument. Zowel in het binnenland als in het buitenland waren er 2 X-producenten, 3 Y-
producenten en 3 consumenten. Een overzicht wordt gegeven in tabel 2.2. Deze aantallen zijn
gebaseerd op de experimentele bevinding dat de aanwezigheid van drie economische agenten aan
elke zijde van de markt voldoende is om competitieve markten te verkrijgen.42En verder heeft hierbij
een rol gespeeld dat het zo veel mogelijk beperken van het aantal deelnemers de experimentele
controle bevordert.43

                                                       
40Het gebruik van simultane markten betekent weliswaar dat producenten en consumenten eerder informatie over de
omstandigheden op de productmarkten kunnen krijgen maar doet niets af aan het feit dat eerst productiefactoren
verhandeld dienen te worden alvorens goederen ter beschikking kunnen komen. In §4.5 zal op de onzekerheid die
hierdoor ontstaat nader worden ingegaan.
41 Zie, H. C. Quirmbach, C. W. Swenson, en C. C. Vines (1996), An experimental examination of general equilibrium
tax incidence, Journal of Public Economics, 61, pp. 337-358.
42Zie, C. N. Noussair, C. R. Plott en R. G. Riezman (1995), An experimental investigation of the patterns of
international trade, American Economic Review, 85, pp. 462-491.
43De keuze om bij een gelijk aantal economische agenten in beide landen een kleine open economie voor het
binnenland te benaderen bracht met zich mee dat de agenten in het buitenland aanzienlijk ‘groter’ moesten worden,
dat wil zeggen veel meer eenheden dienden te verhandelen. Het grote voordeel hiervan is dat men niet te maken krijgt
met een technisch lastig beheersbaar aantal proefpersonen (het zouden er in dit experiment 64 zijn geweest). Een
nadeel is dat het slecht functioneren van een buitenlandse producent of consument een duidelijk economisch effect kan
hebben.
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Tabel 2.2. Aantallen kopers en verkopers op de markten

markten kopers verkopers

arbeidsmarkt binnenland 5 3

 arbeidsmarkt buitenland 5 3

kapitaalmarkt
(internationaal)

10 6

markt voor goed Y
binnenland

3 3

markt voor goed Y
buitenland

3 3

markt voor goed X
(internationaal)

6 4

Noot. Consumenten zijn verkopers van arbeid en kapitaal op de
factormarkten, en kopers van X en Y op de productmarkten;
producenten zijn kopers van arbeid en kapitaal op de
factormarkten, en verkopers van X en Y op de productmarkten.

Als marktmechanisme is gebruik gemaakt van een aangepaste gecomputeriseerde versie van de
zogeheten ‘multiple units double auction’ procedure.44 Het basisprincipe van deze procedure is dat
kopers en verkopers simultaan, respectievelijk, bied- en laatprijzen kunnen uitbrengen, waarbij in het
experiment alleen de hoogste biedprijs en de laagste laatprijs op het scherm verschenen. Een
transactie komt tot stand wanneer de biedprijs hoger of gelijk is aan de laatprijs. Details betreffende
de gebruikte regels voor het handelen zijn opgenomen in Bijlage 1.
Het computerscherm voor de factormarkten (in fase 1 van een handelsperiode) toonde alle relevante
informatie voor het kopen en verkopen van arbeid en kapitaal. Consumenten en producenten zagen
de uitstaande bied- en laatprijzen op de kapitaalmarkt en de voor hen relevante (binnenlandse of
buitenlandse) arbeidsmarkt. Op soortgelijke wijze toonde het computerscherm voor de
productmarkten (in fase 2 van een handelsperiode) de deelnemers de uitstaande bied- en laatprijzen
op de markten waarop zij konden handelen. De uitstaande bied- en laatprijzen luidden zowel in
marktprijzen (dat wil zeggen, exclusief belastingen of subsidies) als in inclusieve prijzen (dat wil
zeggen, inclusief belastingen of subsidies). Verder werd van deze prijzen de voor een deelnemer
relevante prijs geaccentueerd. Consumenten zagen altijd de marktprijs geaccentueerd, omdat zij geen
belastingen hoefden te betalen en ook geen subsidies ontvingen (afgezien van de uitkeringen). Voor
producenten werd bij het loonbelastingsysteem het inclusieve loon (de marktprijs van arbeid
vermeerderd met de loonbelasting) geaccentueerd, en bij het Van Elswijk systeem het inclusieve
loon (de marktprijs van arbeid verminderd met de subsidie) en de inclusieve productprijs (de
marktprijs van het product vermeerderd met de productbelasting). Beide computerschermen
vermelden tevens de voor de deelnemers relevante belastingtarieven, hun eigen voorraden en
verkopen, de geldmiddelen die ter beschikking stonden, en de totale verdiensten tot dan toe. Tussen
de fasen 1 en 2 ontvingen de consumenten informatie met betrekking tot het aantal niet-verkochte
eenheden arbeid en de daaraan verbonden uitkeringen, en werden de producenten op de hoogte
gebracht van het geproduceerde aantal goederen op basis van de ingekochte eenheden arbeid en
kapitaal. Verder werden marktstatistieken vermeld betreffende de verhandelde hoeveelheden arbeid
en kapitaal, de gemiddelde marktprijzen en de gemiddelde prijs die de deelnemer betaalde (ontving)
                                                       
44Zie C. R. Plott en Peter Gray (1990), The multiple unit double auction, Journal of Economic Behavior and
Organization, 13, pp. 245-258.
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voor de gekochte (verkochte) eenheden. Na het sluiten van de productmarkten kregen de deelnemers
een scherm te zien met soortgelijke marktstatistieken voor de voor hen relevante productmarkten.
Ten slotte had iedere deelnemer op elk moment gedurende het experiment de mogelijkheid om een
overzicht te krijgen van alle voorafgaande transacties op de markten waarop zij konden handelen.
Kopieën van de schermen die de deelnemers te zien kregen zijn opgenomen in Bijlage 1.

De tijdsindeling van de gebeurtenissen binnen een handelsperiode was als volgt. Eerst gingen de
factormarkten open voor een tijdsduur van 4 minuten en 30 seconden. Daarna werd het eerste
informatiescherm vertoond gedurende 20 seconden. Vervolgens gingen de productmarkten open
voor een tijdsduur van 3 minuten en 30 seconden. Waarna de periode werd afgesloten met het
tweede informatiescherm, dat gedurende 2 minuten zichtbaar bleef. Deze tijdsindeling was gebaseerd
op de ervaring die werd opgedaan tijdens twee proefexperimenten (‘pilots’) en de gesloten-
economie-experimenten. Hieruit bleek dat deze indeling voldoende tijd liet voor de deelnemers om
alle eenheden die zij wilden verhandelen te verhandelen en om de persoonlijke registratieformulieren
in te vullen.

2.6 Keuze van de parameters

Voor de experimentele economie dienden keuzen met betrekking tot de waarden van de (exogene)
parameters gemaakt te worden. Op individueel niveau betroffen deze de productiemogelijkheden
(productiefuncties), de consumentenvoorkeuren (nutsfuncties), het totale aantal eenheden arbeid en
kapitaal waarover beschikt kon worden, het kasgeld van de consumenten en het werkkapitaal van de
producenten. Op macro-economisch niveau betroffen deze keuzen de werkloosheidsuitkering, het
loonbelastingtarief bij het loonbelastingsysteem, en de arbeidssubsidie en productbelastingtarieven bij
het Van Elswijk systeem. Tabel 2.3 geeft een overzicht van de parameters van de productiefuncties
(zie §2.2), een korte omschrijving daarvan, de keuze van de parameterwaarden en de omvang van
het werkkapitaal.

De parameterwaarden van de productiefuncties zijn gebaseerd op het toegepaste algemene-
evenwichtsmodel MIMIC van het CPB voor de Nederlandse economie, waarin hetzelfde type
productiefunctie voorkomt. De substitutie-elasticiteit in de relatief kapitaalintensieve sector X is
gelijk aan 1/3 [namelijk 1/(1-γx)] en in de arbeidsintensieve sctor Y gelijk aan 1/7 [namelijk 1/(1-γy)].
Deze waarden zijn wat hoger dan die in MIMIC, waarin bijvoorbeeld de substitutie-elasticiteit tussen
arbeid en kapitaal in de ‘sheltered sector’ (hier Y) gelijk is gesteld aan 0. In het experiment is de
aandacht echter vooral gericht op langere termijn effecten, waarbij met enige substitutie rekening
gehouden moet worden. Een soortgelijke argumentatie is van toepassing op sector X. Kwalitatief
zijn de gekozen waarden in lijn met MIMIC: in beide sectoren is de substitutie-elasticiteit gering, en
in de kapitaalintensieve ‘exposed sector’ X groter dan in de arbeidsintensieve ‘sheltered sector’ Y.
In vergelijking met MIMIC hebben ook de arbeidsintensiteitsparameters (η) een wat hogere waarde.
De belangrijkste reden hiervoor is methodologisch. Het verschil tussen de loon- en kapitaalvoeten
zou in een theoretische evenwichtssituatie erg groot worden. Omdat het intypen van grote getallen
meer tijd vergt en gemakkelijker tot vergissingen kan leiden, is dit voorkomen. Bovendien zouden
grote prijsverschillen moeilijker te accepteren kunnen zijn door de proefpersonen, hetgeen de
doelstelling om het economisch proces een theoretische evenwichtssituatie te kunnen laten bereiken
niet zou bevorderen. Daarom is ervoor gekozen om de arbeidsintensiteit in beide sectoren
proportioneel enigszins te verhogen (van 3/4 naar 9/16 in sector X en van 9/10 naar 27/40 in sector
Y), onder behoud van dezelfde relatieve intensiteit als in MIMIC. Zoals in MIMIC, zijn beide
sectoren meer arbeids- dan kapitaalintensief  (ηx,ηy > ½) en is de ‘sheltered sector’ Y meer
arbeidsintensief  dan de ‘exposed sector’ X.
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Tabel 2.3: Parameterwaarden betreffende de producenten

parameters omschrijving parameterwaarden

productiefuncties binnenland (k=h) buitenland (k=f)

Axk schaalfactor sector X 1,21 1

ηx arbeidsintensiteits-
parameter sector X

0,5625 0,5625

γx substitutie-
elasticiteitsparameter

sector X

-2 -2

Ayk schaalfactor sector Y 1,21 1

ηy arbeidsintensiteits-
parameter sector Y

0,675 0,675

γy substitutie-
elasticiteitsparameter

sector Y

-6 -6

µ schaalopbrengsten-
parameter

0,9 0,9

werkkapitaal-X geld voor X-producenten
voor de aanschaf van

arbeid en kapitaal

1223 8557

werkkapitaal-Y geld voor Y-producenten
voor de aanschaf van

arbeid en kapitaal

815 5705

In tegenstelling tot MIMIC is in de experimentele economie een ‘vaste factor’ opgenomen, die wordt
weergegeven door 1-µ en gelijk aan 0.1 is verondersteld. De interpretatie die aan deze factor
gegeven kan worden, is dat er sprake is van een vorm van immobiel kapitaal in de economie. Men
zou in dit verband bijvoorbeeld kunnen denken aan fysieke infrastructuur, sociale infrastructuur of
grond als input bij de productie.45 In een theoretisch evenwicht ontstaan hierdoor winsten bij de
producenten. De aanwezigheid van een (kleine) vaste factor lijkt meer in overeenstemming met de
realiteit. Afgezien daarvan levert deze factor het methodologische voordeel op dat via de winsten de
producenten op een natuurlijke wijze geldelijke prikkels gegeven kunnen worden in het experiment.
Zoals eerder besproken, is de experimentele economie zo ingericht dat in een symmetrische
evenwichtssituatie (bij hetzelfde belastingsysteem in het binnen- en buitenland) de buitenlandse
economie een zeven maal zo grote kopie is van de binnenlandse. Om dit te realiseren is de
schaalfactorparameter in de productiefuncties voor het buitenland (Azf, z=x,y) gelijk gesteld aan 1,21
en die voor het binnenland (Azh, z=x,y) aan 1.
De omvang van het werkkapitaal waarover de producenten in de experimentele economie kunnen
beschikken om productiefactoren aan te schaffen, is berekend aan de hand van het symmetrische
theoretische evenwicht dat in het volgende hoofdstuk besproken zal worden. Ook hiervoor geldt de

                                                       
45Meer in het algemeen wordt in de recente (empirische) literatuur de veronderstelling van volledige mobiliteit van
kapitaal sterk aangevochten. Zie bijvoorbeeld M. S. Feldstein en C. Horioka (1980), Domestic savings and
international capital flows, Economic Journal, 90, pp. 314-329, en R. H. Gordon en L. Bovenberg (1996), Why is
capital so immobile internationally? Possible explanations and implications for capital income taxation, American
Economic Review, 86, pp. 1057-1075. Zoals het laatsgenoemde artikel laat zien, hoeft dit overigens niet te betekenen
dat de belasting van minder mobiel kapitaal onder alle omstandigheden gunstig is.
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verhouding 1:7 voor het binnen- en buitenland om een kleine open economie voor het binnenland te
benaderen.

Om dezelfde reden is in de experimentele economie aan de consumenten in het buitenland een zeven
maal zo grote hoeveelheid aan arbeid en kapitaal toebedeeld. Hetzelfde geldt voor het kasgeld
waarover consumenten konden beschikken. Evenals het werkkapitaal voor de producenten werd de
omvang daarvan bepaald aan de hand van het symmetrische theoretische evenwicht van het
economische model, dat in het volgende hoofdstuk wordt besproken. In het theoretische model is de
omvang daarvan gelijk aan het winstaandeel van de consumenten in de bedrijven van het betrokken
land (Πk/nck); zie §2.2. Door het theoretische winstaandeel in de vorm van kasgeld in het begin van
een handelsperiode toe te kennen aan de consumenten wordt het mogelijk gemaakt dat het
theoretische evenwicht bereikt kan worden in de experimentele economie.46 Tabel 2.4 toont de
gekozen waarden voor deze hoeveelheden en andere parameters betreffende de consumenten.

Tabel 2.4: Parameterwaarden betreffende de consumenten

parameters omschrijving parameterwaarden

binnenland (k=h) buitenland (k=f)

C schalingsfactor
(nutsfunctie)

25 25

a voorkeursintensiteit voor
consumptiegoed X

(nutsfunctie)

1 1

b voorkeursintensiteit voor
consumptiegoed Y

(nutsfunctie)

1 1

c voorkeursintensiteit voor
vrije tijd (nutsfunctie)

0.25 0,25

L
_

kj
aantal verhandelbare
arbeidseenheden per

consument

15 105

K
_

kj
aantal verhandelbare
kapitaaleenheden per

consument

10 70

kasgeld uitgekeerde winst in het
theoretische model

181 1268

Noot. Ter vereenvoudiging van de presentatie in het experiment is de volgende geloglineariseerde
en herschaalde versie  van de nutsfunctie uit §2.2 gebruikt: C (ln Ukj) = C (a ln Xkj + b ln Ykj + c ln

(L
_

kj – Lkj)) . Verder werd  het nut gelijkgesteld aan nul indien Xkj, Ykj of  (L
_

kj – Lkj) gelijk was aan
nul.

De waarden van de voorkeursintensiteitsparameters a en b zijn zodanig gekozen dat de twee
consumptiegoederen hetzelfde effect hebben op het nut van een consument (en dus hun verdiensten
in het experiment). De gekozen waarde voor de vrije-tijdsparameter c zorgt ervoor dat, aan de ene
kant, vrije tijd een waarde heeft voor de consument - waardoor vrijwillige werkloosheid ontstaat -
                                                       
46Bij de bepaling van een evenwicht van het theoretische model worden alle evenwichtswaarden van de variabelen,
zoals ook de winst,  simultaan bepaald. In een reële economie, zoals de experimentele, is dit uiteraard niet het geval
en daarom ook niet te implementeren in het experiment.
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en, aan de andere kant, arbeidsaanbod bij een verhoudingsgewijs geschikte loonvoet plaatsvindt (zie
de eerdere methodologische opmerking over de nadelen van grote prijsverschillen).

Ten slotte komen de parameters betreffende het sociale-zekerheidsstelsel aan de orde. Deze hebben
betrekking op de werkloosheidsuitkering, de arbeidssubsidie (bij het Van Elswijk systeem), het
loonbelastingtarief (bij het loonbelastingsysteem) en de productbelastingtarieven (bij het Van Elswijk
systeem). Tabel 2.5 toont de gekozen waarden voor deze parameters.

Tabel 2.5: Uitkering, arbeidssubsidie en belastingtarieven

parameter omschrijving binnenland (k=h) buitenland (k=f)

loonbelasting
systeem

Van Elswijk
systeem

loonbelasting
systeem

w0k uitkering aan consument
voor elke niet verkochte

eenheid arbeid

70 70 70

τwk loonbelastingtarief 0,3777 - 0,3777

τpxk productbelastingtarief op
goed X

- 0,6521 -

τpyk productbelastingtarief op
goed Y

- 0,7518 -

Noot. Zoals besproken in §2.3 zijn de productbelastingtarieven in het binnenland onder het Van
Elswijk systeem bepaald op basis van de experimentele resultaten voor het loonbelastingsysteem. De
tarieven zijn zodanig gekozen dat de initiële last van een sector onder het Van Elswijk systeem
gelijk zou zijn aan die onder het loonbelastingsysteem. Daarbij is de gemiddelde last in de perioden
6-8 bij het loonbelastingsysteem als uitgangspunt genomen.

De gekozen waarde van 70 voor de werkloosheidsuitkering komt overeen met een ‘replacement
rate’ van circa 65% in het symmetrische theoretische evenwicht voor het loonbelastingsysteem.
Vooral om methodologische redenen is gekozen voor een vaste uitkering. Op deze manier blijft de
opzet van iedere handelsperiode identiek - afgezien van de aanpassing van de belastingtarieven in de
perioden 9-16. In §3.3 zullen echter wel de gevolgen besproken worden van een vaste ‘replacement
rate’ voor de theoretische resultaten.
Ook het loonbelastingtarief van 0,3777 is ontleend aan het symmetrische theoretische evenwicht
voor het loonbelastingsysteem. Bij dit tarief zijn alle markten en de begroting in evenwicht, zoals
besproken zal worden in het volgende hoofdstuk. In de noot bij de tabel is reeds opgemerkt hoe de
tarieven bij het Van Elswijk systeem zijn bepaald. Deze zijn, in overeenstemming met het Plan Van
Elswijk, gebaseerd op de feitelijke experimentele uitkomsten voor het binnenland onder het
loonbelastingsysteem. Bij de gekozen waarden blijft de initiële last voor de twee bedrijfstakken
hetzelfde, uitgaande van de gemiddelde economische omstandigheden in de perioden 6-8 onder het
loonbelastingsysteem. Door dit gemiddelde te nemen, wordt rekening gehouden met eventuele
leereffecten (door de eerdere perioden weg te laten) en eventuele ruis in de experimentele resultaten
(door de laatste drie perioden te nemen bij een constant belastingtarief).
Bij beide belastingsystemen zijn de belastingtarieven constant gehouden gedurende de eerste acht
handelsperioden. Daarna zijn de tarieven voor een periode zodanig aangepast dat bij dezelfde
economische uitkomsten als in de daaraan voorafgaande periode de begroting in evenwicht zou zijn.
De precieze wijze waarop dit is gebeurd, wordt hieronder beschreven.
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Dynamische vaststelling van de belastingtarieven

Hier wordt aangegeven hoe iedere periode het nieuwe belastingtarief voor de volgende periode is
vastgesteld.

Loonbelastingsysteem

Het tarief τwk
t+1 in periode t+1 is gelijk aan de werkloosheidsuitgaven in periode t in land k gedeeld

door de totale loonsom in t in dat land:

τwk
t+1 = w0k(L

_
k-Lk

t) / wk
tLk

t.

Van Elswijk systeem

De initiële (eerste periode) belastingtarieven voor het binnenland onder het Van Elswijk systeem
worden berekend met behulp van de experimentele resultaten voor het loonbelastingsysteem (voor
het buitenland blijft het loonbelastingsysteem van kracht). Laat τwh

0 het loonbelastingtarief zijn dat de
(gemiddelde) belastingopbrengsten gelijk maakt aan de (gemiddelde) werkloosheidsuitgaven in de
laatste periode(n) - met constante belastingtarieven - van het experiment met het
loonbelastingsysteem (aangeduid door het superscript A):

τwh
0wh

ALh
A = w0h(L

_
h-Lh

A)

Bij de aanpassing van de belastingtarieven is bij beide belastingsystemen een bovengrens
aangehouden van 90%. Dit is om methodologische redenen gedaan, omdat bij de proefexperimenten
(‘pilots’) was gebleken dat bij nog hogere productbelastingtarieven proefpersonen ontmoedigd
kunnen worden om nog verder te handelen.

Onder het Van Elswijk systeem dienen de initiële belastingtarieven, τpxh
0 en τpyh

0 , zodanig te zijn dat
de nettolast voor de bedrijfstakken hetzelfde blijft, dat wil zeggen

τpxh
0px

AXh
A - w0hLxh

A = τwh
0wh

ALxh
A   en   τpyh

0pyh
AYh

A - w0hLyh
A = τwh

0wh
ALyh

A

Gegeven de waarde van τwh
0 kunnen met behulp van deze gelijkheden de waarden van τpxh

0 en τpyh
0

bepaald worden.

De aanpassing van de tarieven in de vervolgperioden geschiedt aan de hand van de volgende twee
voorwaarden. Ten eerste dient de som van de werkloosheidsuitgaven en de arbeidssubsidies in
periode t gedekt te worden door de belastingopbrengsten bij onveranderd gedrag:

τpxh
t+1px

tXh
t  + τpyh

t+1pyh
t = w0hL

_
h

Ten tweede dient de verhouding tussen de belastingtarieven gehandhaafd te blijven:

τpxh
t+1/τpyh

t+1 = τpxh
0/τpyh

0.

Met behulp van deze twee gelijkheden kunnen de nieuwe belastingtarieven, τpxh
t+1 en τpyh

t+1, berekend
worden.
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3  Theoretische evenwichtsresultaten

3.1 Inleiding

Het in hoofdstuk 2 gepresenteerde economische model, dat ten grondslag ligt aan het experiment,
wordt in dit hoofdstuk eerst theoretisch bestudeerd. Zoals gebruikelijk in de economische
wetenschap, worden daarbij de volgende veronderstellingen gehanteerd. In de eerste plaats wordt
verondersteld dat de producenten naar maximale winst en de consumenten naar een maximaal nut
streven. Verder wordt verondersteld dat het economisch proces in evenwicht is, dat wil zeggen dat
op alle markten vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn en dat bij de overheid de premie-opbrengsten
gelijk zijn aan de uitgaven (uitkeringen, subsidies). Het is belangrijk te onthouden dat dit
veronderstellingen zijn die in de praktijk - en dus ook in het experiment - niet hoeven op te gaan. Ze
zijn evenwel noodzakelijk om het model theoretisch op te kunnen lossen. Door gebruik te maken van
de gekozen waarden voor de parameters (zie §2.6) kan de oplossing numeriek bepaald worden. Op
deze manier zijn de ‘theoretische evenwichtsresultaten’ verkregen.

De theoretische evenwichtsresultaten zijn om twee redenen bepaald. Ten eerste worden ze gebruikt
bij de implementatie van het model in het experiment (zie §2.5 en §2.6) en, ten tweede, kunnen ze
extra informatie verschaffen of als ‘benchmark’ dienen bij de beoordeling van de experimentele
resultaten.

In paragraaf §3.2 worden de resultaten gepresenteerd voor de beide belastingsystemen - het
loonbelastingsysteem (systeem A) en het Van Elswijk systeem (systeem B) - en worden deze met
elkaar vergeleken. Vervolgens zal in §3.3 een gevoeligheidsanalyse plaatsvinden, waarbij de effecten
van veranderingen in de waarden van een aantal belangrijke parameters onderzocht worden. Het
hoofdstuk wordt besloten met een aantal conclusies in §3.4.

3.2 Loonbelastingsysteem versus Van Elswijk systeem

Tabel 3.1 toont de theoretische evenwichtsresultaten voor beide systemen voor de belangrijkste
economische variabelen, te weten: werkgelegenheid, hoeveelheid kapitaalgoederen, productie,
productprijzen, loon- en kapitaalvoeten, consumentennut en belastingtarieven. Alle prijzen betreffen
relatieve prijzen. Ter bepaling daarvan zijn de absolute prijzen gedeeld door de som van alle prijzen.
Op deze manier zijn de experimentele resultaten op een zinvolle wijze te vergelijken met de
theoretische evenwichtsresultaten (anders zou het algemene prijspeil een storende rol kunnen
uitoefenen). Het bovenste deel van de tabel betreft de (kleine, open) binnenlandse economie en het
onderste deel de (grote, open) buitenlandse economie. Ter herinnering, bij het Van Elswijk systeem
wordt alleen in het binnenland het belastingsysteem gewijzigd van een belasting op de lonen in een
belasting op de toegevoegde waarde (omzet) van de bedrijfstakken X en Y; in het buitenland is altijd
sprake van een loonbelasting. Verder is, in overeenstemming met het Plan Van Elswijk, de
verhouding tussen de tarieven voor de bedrijfstakken bij het Van Elswijk systeem gelijk gehouden
aan de verhouding die resulteert wanneer de premielast voor de bedrijfstakken gelijk gehouden
wordt aan hun last bij het loonbelastingsysteem, uitgaande van de economische resultaten bij het
loonbelastingsysteem (zie §2.5). De totale premielast is bij het Van Elswijk systeem altijd gelijk aan
de werkloosheidsuitkering (=arbeidssubsidie) maal de totale beschikbare (maximale) hoeveelheid
arbeid. Ten slotte zij nog opgemerkt dat grootheden boven de stippellijn in het bovenste en onderste
gedeelte van de tabel buiten het model om (exogeen) zijn vastgesteld. Deze betreffen het aandeel van
de vaste factor kapitaal (bepalend voor het aandeel van de winst in de omzet; zie §2.2), de uitkering,
de subsidie en het begrotingssurplus. De overige grootheden worden binnen het model (endogeen)
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bepaald. Zo is, bijvoorbeeld, buiten het model om, als voorwaarde, opgelegd dat de begroting in
evenwicht moet zijn (een begrotingssurplus gelijk aan 0), maar wordt de hoogte van de loonvoet
door het model zelf bepaald.

Omdat een meer gedetailleerde bespreking van de afzonderlijke resultaten beter kan plaatsvinden in
vergelijking met de experimentele resultaten, gaan we hier slechts in algemene zin op de uitkomsten
in.

Het eerste dat opvalt, is dat er meerdere evenwichten zijn. Voor elk belastingsysteem worden er
twee gevonden. Op de mogelijke oorzaken daarvan zal bij de conclusies in §3.4 nader worden
ingegaan. Bij het loonbelastingsysteem (systeem A) zijn de evenwichten, vermeld in de eerste twee
kolommen, zeer weinig verschillend. Bovendien is er één symmetrisch, in de zin dat het buitenland
slechts een 7 maal zo grote kopie is van het binnenland (zie de eerste kolom). In aanvulling op de
cijfers in de tabel zij nog vermeld dat in dit evenwicht de arbeidsinkomensquote voor de relatief
kapitaalintensieve bedrijfstak X gelijk is aan 0,75 en voor de relatief arbeidsintensieve bedrijfstak Y
gelijk is aan 0,83.

Het tweede opvallende resultaat is dat voor het Van Elswijk systeem (systeem B) de gevonden
evenwichten sterk verschillend zijn; vergelijk daartoe de laatste twee kolommen. Het evenwicht
vermeld in de laatste kolom laat een sterke ‘kapitaalvlucht’ en andere ongunstige gevolgen voor de
binnenlandse economie zien, in vergelijking met het loonbelastingsysteem (symmetrische evenwicht).
De in het binnenland aangewende hoeveelheid kapitaal is 62% lager, terwijl de totale
werkgelegenheid met 36% verminderd is. Het resultaat is dat het welvaartsniveau (nut) van
consumenten 17% lager is. Het andere evenwicht, vermeld in de vóórlaatste kolom, laat evenwel
duidelijk positieve gevolgen zien voor de binnenlandse economie. Hoewel er nog steeds een verlies
aan kapitaal optreedt, maar nu in veel geringere mate (7%), neemt bijvoorbeeld de totale
werkgelegenheid toe met 17% en het nut van consumenten met 3%. Verder laten beide evenwichten
een omzetverschuiving zien ten voordele van de relatief arbeidsintensieve sector Y, maar een
productieverschuiving ten voordele van de relatief kapitaalintensieve sector X. Merk hierbij op dat
het belastingtarief voor Y hoger is dan voor X onder het Van Elswijk systeem, hetgeen te maken
heeft met de voorwaarde bij dit systeem dat de premielast voor de bedrijfstakken bij de
stelselwijziging (dat wil zeggen, initieel) hetzelfde dient te blijven. Het buitenland ondervindt alleen
in het voor het binnenland ongunstige evenwicht een merkbare invloed. Onder invloed van de
kapitaalvlucht uit het binnenland gaat daar in dat geval zowel de aangewende hoeveelheid kapitaal
als de totale werkgelegenheid met circa 8% omhoog, terwijl het nut van consumenten met 1%
toeneemt.
Theoretisch gezien, kan het Van Elswijk systeem klaarblijkelijk zowel negatief als positief uitvallen
voor de binnenlandse economie. Dit, ondanks het feit dat de productbelasting in dit systeem een
impliciete belasting van kapitaal inhoudt, en kapitaalgoederen volledig mobiel zijn in het theoretische
model. Vanuit de belastingtheorie kan hiervoor een verklaring gegeven worden.

Alvorens daartoe over te gaan, dient echter eerst opgemerkt te worden dat de
werkloosheidsuitkering een verstoring veroorzaakt van de prijs van vrije tijd (deze gaat hierdoor
omlaag). Door voor de uitgaven aan uitkeringen belasting te heffen, worden verdere verstoringen tot
stand gebracht, afhankelijk van het gekozen belastingsysteem. In geval van een loonbelasting en
uitkering wordt nu tevens de relatieve prijs van arbeid ten opzichte van kapitaal verstoord. Beide
verstoringen hebben een negatieve invloed op de werkgelegenheid. Deze verstoringen - en de
daarmee gepaard gaande welvaartsverliezen (efficiëntiekosten) - worden uiteraard sterker naarmate
de hoogte van de uitkering toeneemt.
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Onder het Van Elswijk systeem zorgt de subsidie op zich ervoor dat de verstoring van de relatieve
prijs van arbeid ten opzichte van kapitaal vermindert. De vraag naar arbeid wordt door de subsidie
gestimuleerd, met als gevolg een positief effect op de loonvoet. Langs deze weg wordt (indirect)
tevens de verstoring van de prijs van vrije tijd verminderd. Daar staan echter twee negatieve effecten
tegenover. In de eerste plaats moet de belastingopbrengst bij de overgang op het Van Elswijk
systeem omhoog gaan om nu ook de subsidies te dekken. En, ten tweede, brengt de
productbelasting, die ter bekostiging van de uitkeringen en nu ook subsidies gehanteerd wordt, een
(impliciete) belasting van kapitaal teweeg. Indien kapitaal volledig mobiel zou zijn, zou dit per saldo
(effectief) alleen maar leiden tot een (hogere) belasting van arbeid. Immers, in dat geval wordt de
netto-beloning van kapitaal internationaal bepaald, en deze kan niet (of nauwelijks) beïnvloed
worden in geval van een kleine open economie. Omdat arbeid volledig immobiel is verondersteld,
leidt een belasting van kapitaal dan alleen maar tot een uittocht van kapitaal, totdat de netto-beloning
van deze productiefactor in het binnenland weer gelijk is aan het internationaal bepaalde niveau. In
het model is er echter sprake van een vaste factor, die als immobiel kapitaal kan worden opgevat.
Aan deze factor valt de winst van de bedrijven toe, die overblijft na de beloning van arbeid en het
mobiele kapitaal (in het model: de input van kapitaalgoederen). De rechtvaardiging van deze vaste
factor is besproken in §2.6. Door de aanwezigheid daarvan is het mogelijk om een deel van de
belastinglast te verschuiven van arbeid naar (het immobiele deel van) kapitaal. Omdat uit de
belastingtheorie bekend is dat belasting van een vaste factor geen verstoring (efficiëntiekosten) met
zich meebrengt, kan op deze manier onder het Van Elswijk systeem een welvaartswinst geboekt
worden, mits de lastenverschuiving voldoende groot is.

Om dit nader te onderzoeken zal in de volgende paragraaf een gevoeligheidsanalyse plaatsvinden,
waarbij de gevolgen van veranderingen in de waarden van een aantal belangrijke parameters worden
besproken. In het licht van bovenstaande argumentatie zal daarbij eerst gekeken worden naar het
effect van een verandering in de uitkeringshoogte (en daaraan gekoppeld de subsidie bij het Van
Elswijk systeem). Daarna komt het effect van de subsidie alleen aan de orde, gevolgd door een
bespreking van de effecten van een wijziging in de omvang van de vaste factor. Ten slotte wordt nog
gekeken naar een wijziging in het model, waarbij de vaste uitkering wordt vervangen door een
uitkering die vast gekoppeld is aan het loon (een constante ‘replacement rate’).

3.3 Gevoeligheidsanalyse

Om de bespreking van de resultaten van de gevoeligheidsanalyse overzichtelijk te houden, zal de
aandacht vooral geconcentreerd worden op de binnenlandse effecten op de totale werkgelegenheid,
de totale inzet van kapitaalgoederen en het nut van consumenten (de meest geëigende
welvaartsmaatstaf in het theoretische model).

Effecten van een verandering in de hoogte van de uitkering

Tabellen 3.2 en 3.3 laten de gevolgen zien wanneer de uitkeringshoogte gelijk wordt aan,
respectievelijk, 0 en 35 (in plaats van 70). Bij een uitkering van 0, en dus ook een subsidie van 0 bij
het Van Elswijk systeem, blijkt er slechts één evenwicht te zijn voor beide belastingsystemen.
Bovendien is dit evenwicht voor beide systemen gelijk. Hetgeen vanzelfsprekend is, omdat er bij een
uitkering van 0 immers geen belastingen zijn. In dit geval wordt het hoogste nutsniveau voor de
consumenten verkregen, aangezien belastingen verstorend werken in het model. Ook bij een
uitkering van 35 (en een subsidie van 35 bij het Van Elswijk systeem) is er slechts één evenwicht,
maar dit verschilt nu per systeem. Onder het loonbelastingsysteem neemt, als gevolg van de
belasting, zowel de werkgelegenheid als het nut van de consumenten af. Dit geldt ook voor het Van



36

Elswijk systeem, waarbij tevens enige kapitaalvlucht optreedt. Desalniettemin scoort dit systeem,
ook bij dit lage uitkeringsniveau, beter in termen van werkgelegenheid en welvaart (nut) dan het
loonbelastingsysteem.
Wanneer de uitkering verder wordt opgetrokken naar een niveau van 70, nemen de werkgelegenheid
en de welvaart bij het loonbelastingsysteem duidelijk verder af (zie tabel 3.1), terwijl dit bij het Van
Elswijk systeem in veel lichtere mate het geval is en de kapitaalvlucht zelfs wat minder wordt.
Althans, wanneer naar het ‘gunstige’ evenwicht (evenwicht 1) voor het Van Elswijk systeem wordt
gekeken; bij het ‘ongustige’ evenwicht (evenwicht 2) dat bij dit uitkeringsniveau voorkomt nemen de
werkgelegenheid, de inzet van kapitaal en de welvaart aanzienlijk af.

Om een betere indruk te krijgen van de invloed van het uitkeringsniveau, wordt in figuur 3.1 het
verloop van het nut van consumenten (het welvaartsniveau) bij verschillende waarden van de
uitkering getoond. Omdat het nutsniveau bij een uitkering van 35 niet veel verschilt van het niveau
bij een uitkering van 0, zal slechts naar hogere uitkeringsniveaus gekeken worden, tot een niveau van
100.47 De figuur leidt tot de volgende opmerkingen. In de eerste plaats blijken pas vanaf een
uitkering van 45 twee evenwichten bij beide systemen voor te komen. Bij het loonbelastingsysteem
wordt bij een hoog niveau (100) wederom één evenwicht gevonden, in tegenstelling tot het Van
Elswijk systeem. In de tweede plaats blijkt het nutsniveau bij het symmetrische evenwicht (evenwicht
1) van het loonbelastingsysteem continu af te nemen bij een stijgende uitkering. Het
werkgelegenheidsniveau neemt daarbij voortdurend af.48 Bij het asymmetrische evenwicht
(evenwicht 2) zien we daarentegen een continue stijging, gepaard gaande met een toename van de
werkgelegenheid en de inzet van kapitaal (bij een uitkering van 95 is er zelfs enige kapitaalinstroom
vanuit het buitenland). De nutsniveaus behorende bij deze evenwichten kruisen elkaar bij een
uitkering van (ongeveer) 75. Bij het Van Elswijk systeem treedt een dergelijke kruising niet op. Het
nutsniveau neemt in het ‘gunstige’ evenwicht aanvankelijk iets af, maar stijgt daarna geleidelijk tot
een niveau dat hetzelfde is als het niveau bij een uitkering van 35 (maar uiteraard onder het hoogste
niveau bij een uitkering van 0), terwijl het nutsniveau in het ‘ongunstige’ evenwicht aanvankelijk
flink stijgt, maar daarna afvlakt. Het meest opvallende resultaat is evenwel dat het Van Elswijk
systeem bij elke uitkering altijd het hoogste welvaartsniveau oplevert (in het ‘gunstige’ evenwicht).
Bovendien verandert dit niveau nauwelijks, ook bij uitkeringen hoger dan de modelwaarde van 70;
het neemt dan zelfs wat toe (bij uitkeringen hoger dan 90 gepaard gaande met enige kapitaalinstroom
vanuit het buitenland). Het loonbelastingsysteem daarentegen blijkt (in het symmetrische evenwicht)
bij hogere uitkeringen steeds slechter te gaan functioneren en te tenderen naar het ‘ongunstige’
evenwicht onder het Van Elswijk systeem.

Het effect van de subsidie bij het Van Elswijk systeem

Om een indruk te krijgen van de invloed van de subsidie in het Van Elswijk systeem is de hoogte
daarvan gelijk gesteld aan 0. Tabel 3.4 laat de resultaten zien. Zoals te verwachten is, heeft het
wegvallen van de subsidie een negatief effect op de werkgelegenheid in het ‘gunstige’ evenwicht van
het Van Elswijk systeem. In het ‘ongustige’ evenwicht ondervindt de werkgelegenheid daarentegen
een positief effect daarvan. Hetzelfde kan gezegd worden van het welvaartsniveau (nut van
consumenten). De twee evenwichten komen, met andere woorden, dichter bij elkaar te liggen.
Vergelijken we deze resultaten met die bij een subsidie (zie tabel 3.1), dan blijkt dat de daarbij
geconstateerde toename van de werkgelegenheid bij het ‘gunstige’ evenwicht van het Van Elswijk
systeem, ten opzichte van het loonbelastingsysteem, voor 44% toe te schrijven is aan de subsidie. De
toename is derhalve merendeels het gevolg van de efficiëntiewinst die behaald wordt door de

                                                       
47Daarbij zijn stappen van 5 genomen. De figuur laat interpolaties tussen deze stappen zien.
48In het symmetrische evenwicht blijft de inzet van kapitaal altijd gelijk (30).
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impliciete belasting van kapitaal (de vaste factor) onder dit systeem. Dit komt nog pregnanter naar
voren bij de inzet van kapitaal die in het ‘gunstige’ evenwicht zonder subsidie zelfs groter is dan bij
het loonbelastingsysteem, en enige instroom vanuit het buitenland laat zien. De subsidie zorgt hier
voor een afname van de inzet van kapitaal - ondanks het positieve effect op de werkgelegenheid -
door de hogere belastingtarieven die een subsidie met zich meebrengt. Vanwege het klaarblijkelijke
belang van de efficiëntiewinst bij het Van Elswijk systeem is de volgende gevoeligheidsanalyse,
betreffende de vaste factor, interessant.

Het effect van de omvang van de vaste factor

Tabellen 3.5 en 3.6 laten de resultaten zien bij een grotere (20%) en een kleinere (5%) vaste factor,
ter vergelijking met de resultaten bij de vaste factor van 10% in het model (zie tabel 3.1). Bij de
beoordeling van de resultaten dient allereerst opgemerkt te worden dat een verkleining van de vaste
factor een positief effect heeft op de productie, bij een gegeven inzet van arbeid en kapitaal, terwijl
de winst vermindert (dit volgt uit de productiefunctie; zie §2.2). Ook het nut van consumenten
ondervindt hierdoor een positief effect, omdat dan de consumptie van goederen kan toenemen.
Daartegenover staat een geringere ruimte voor de verschuiving van de belastinglast naar de vaste
factor (efficiëntiewinst), wanneer deze factor kleiner wordt. Bij een verkleining van de vaste factor
zien we dan ook dat de inzet van kapitaal in het binnenland afneemt in het ‘gunstige’ evenwicht bij
het Van Elswijk systeem; er treedt een grotere kapitaalvlucht op. Ook de werkgelegenheid
ondervindt daardoor een negatief effect. Wanneer de evenwichten bij dit belastingsysteem vergeleken
worden met de evenwichten onder het loonbelastingsysteem, dan zien we dat de
werkgelegenheidsniveaus in de evenwichten bij het Van Elswijk systeem wat dichter bij die onder het
loonbelastingsysteem komen te liggen. Desalniettemin leidt zelfs een halvering van de vaste factor
(van 10% in het model naar 5%) er nog steeds toe dat in het ‘gunstige’ evenwicht bij het Van
Elswijk systeem het werkgelegenheids- en het welvaartsniveau (duidelijk) boven de overeenkomstige
niveaus bij het loonbelastingsysteem liggen. Klaarblijkelijk kan deze factor aanzienlijk kleiner worden
zonder de positieve effecten van het Van Elswijk systeem teniet te doen.

Het effect van een vaste verhouding tussen uitkering en loon

Tot slot worden de gevolgen van een constante ‘replacement rate’ bestudeerd, waarbij een
verhouding tussen uitkering en loon van 70% is aangehouden. Tabel 3.7 geeft de resultaten. Bij het
enige evenwicht dat gevonden wordt, blijkt het Van Elswijk systeem beter te presteren in termen van
werkgelegenheid en welvaartsniveau, hoewel ook nu weer kapitaalvlucht optreedt. De verbetering
ten opzichte van het loonbelastingsysteem is evenwel minder groot dan bij een vaste uitkering van 70
(zie tabel 3.1). De reden is dat bij de vaste uitkering de verhouding tussen uitkering en loon daalt
onder het Van Elswijk systeem (denk aan de subsidie op arbeid), in vergelijking met het
loonbelastingsysteem.

3.4 Conclusies en slotopmerkingen

De volgende conclusies kunnen getrokken worden uit bovenstaande theoretische analyse. Daarbij zal
gesproken worden van het ‘basismodel’ als het om de resultaten gaat die horen bij de
parameterwaarden die in het experiment zijn gehanteerd. Om redenen van presentatie zullen de
conclusies zich toespitsen op de gevolgen van de belastingsystemen voor de werkgelegenheid, de
inzet van kapitaal en het welvaartsniveau (nut van consumenten).
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1. Er worden twee evenwichten gevonden voor beide belastingsystemen bij het basismodel. Onder
het loonbelastingsysteem is er een symmetrisch evenwicht (waarbij het binnenland en het
buitenland, behoudens een schalingsfactor, dezelfde resultaten laten zien) en een vrijwel gelijk
asymmetrisch evenwicht. Bij het Van Elswijk systeem is er een ‘gunstig’ evenwicht, in termen van
werkgelegenheid en welvaartsniveau (nut van consumenten), maar ook een ‘ongunstig’
evenwicht.

 
2. Het ‘gunstige’ evenwicht bij het Van Elswijk systeem leidt, ondanks het optreden van

kapitaalvlucht, tot een duidelijk  hoger welvaarts- en werkgelegenheidsniveau, in vergelijking met
het loonbelastingsysteem. Zo neemt de werkgelegenheid met 17% toe. In het ‘ongunstige’
evenwicht, daarentegen, nemen zowel de werkgelegenheid als de welvaart aanzienlijk af, onder
invloed van een substantiële kapitaalvlucht. De werkgelegenheid daalt met 36% in vergelijking
met het loonbelastingsysteem.

 
3. Verandering van de hoogte van de uitkering toont aan dat het Van Elswijk systeem steeds beter

gaat presteren ten opzichte van het symmetrische evenwicht bij het loonbelastingsysteem
naarmate de uitkering toeneemt; het symmetrische evenwicht blijkt verder als enige evenwicht
over te blijven bij de hoogste waarde voor de uitkering die onderzocht is (100). Bij alle
onderzochte uitkeringsniveaus levert het Van Elswijk systeem altijd het hoogste
werkgelegenheids- en welvaartsniveau op (in het ‘gunstige’ evenwicht). Bij hogere waarden voor
de uitkering dan in het basismodel (70) nemen deze niveaus zelfs wat toe en treedt enige
kapitaalinstroom vanuit het buitenland op.

 
4. De gunstige effecten van het Van Elswijk systeem lijken minder te maken te hebben met de

subsidie dan met de efficiëntiewinst die behaald wordt door de impliciete belasting van kapitaal
(de vaste factor) in dit systeem. Hoewel de subsidie een positief effect heeft op de
werkgelegenheid, is er sprake van een substantieel negatief effect op de inzet van kapitaal. Dit
komt door de hogere belastingtarieven die een subsidie met zich meebrengt.

 
5. Verkleining van de vaste factor  doet de inzet van kapitaal in het ‘gunstige’ evenwicht bij het Van

Elswijk systeem afnemen, en heeft een (licht) negatief effect op de werkgelegenheid. Echter, zelfs
bij een halvering van deze factor (van 10% in het basismodel naar 5%) ligt het werkgelegenheids-
en welvaartsniveau nog steeds duidelijk boven het overeenkomstige niveau onder het
loonbelastingsysteem. Deze factor kan klaarblijkelijk aanzienlijk kleiner worden zonder de
positieve effecten van het Van Elswijk systeem teniet te doen.

 
6. Een constante verhouding tussen uitkering en loon (van 70%), in plaats van een vaste uitkering,

vermindert de positieve effecten van het Van Elswijk systeem, maar laat nog steeds een hoger
werkgelegenheids- en welvaartsniveau voor dit systeem zien, in vergelijking met het
loonbelastingsysteem.

Al met al blijkt het Van Elswijk systeem - in het ‘gunstige’ evenwicht bij dit systeem - opvallend en
systematisch (bij parameterveranderingen) beter te presteren dan het loonbelastingsysteem, met name
wanneer de hoogte van de uitkering toeneemt. Daartegenover staat dat in het ‘ongunstige’
evenwicht de resultaten duidelijk slechter zijn, hoewel deze verbeteren bij hogere uitkeringsniveaus.49

                                                       
49Ter aanvullende informatie zij nog opgemerkt dat de positieve effecten van het Van Elswijk systeem aanzienlijk
toenemen als het systeem tegelijkertijd in het buitenland wordt ingevoerd. Bij het basismodel wordt in dat geval een
symmetrisch evenwicht verkregen, zonder kapitaalvlucht.
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In §3.2 is besproken waarmee deze gunstige resultaten voor het Van Elswijk systeem samenhangen.
Naast de subsidie op arbeid blijkt hierbij vooral ook de aanwezigheid van een vaste factor (immobiel
kapitaal) een gewichtige rol te spelen. Het valt moeilijk in te schatten wat de betekenis van deze
factor in de werkelijkheid precies is. Wel kan opgemerkt worden dat recente studies een grote mate
van kapitaalmobiliteit sterk in twijfel trekken.50 Bovendien hebben we gezien dat de relatieve
prestaties van het Van Elswijk systeem niet erg beïnvloed worden door veranderingen in de
veronderstelde omvang van de vaste factor.

Tot slot volgen nog enkele opmerkingen over het voorkomen van meerdere evenwichten bij de
gevonden resultaten en de relatie tussen het hier bestudeerde theoretische model en het experiment.

De algemene-evenwichtstheorie leert dat in het algemeen meerdere evenwichten verwacht kunnen
worden.51 Alleen onder strikte voorwaarden bestaat een uniek evenwicht. Veel meer kan hier niet
over gezegd worden. Uit de bestaande literatuur kan wel worden opgemaakt dat CES-
productiefuncties met een geringe substitutie-elasticiteit tussen arbeid en kapitaal, zoals in het model
gehanteerd (in lijn met het MIMIC model van het CPB), tot het ontstaan van meerdere evenwichten
bijdragen.52 Hetzelfde geldt wellicht voor de aanwezigheid van een vaste uitkering. In beide gevallen
wordt een zekere ‘starheid’ in het model geïntroduceerd.
In de Inleiding van dit hoofdstuk is besproken welke rol de theoretische resultaten vervullen binnen
deze experimentele studie van het Van Elswijk systeem. Enerzijds worden ze gebruikt voor de
implementatie van het economische model in het experiment en, anderzijds, kunnen ze gebruikt
worden als informatiebron of als ‘benchmark’ bij de beoordeling van de experimentele resultaten. We
voegen hier de volgende opmerkingen aan toe. Ten eerste zal voor de implementatie van het model
(zie §3.1) een keuze gemaakt moeten worden tussen de twee evenwichten die voor het
loonbelastingsysteem gevonden zijn. In lijn met de opzet van het experiment en omdat de
evenwichten nauwelijks verschillen is daarvoor het symmetrische evenwicht genomen, dat bovendien
gunstiger uitvalt voor het loonbelastingsysteem. De resultaten bij dit evenwicht staan vermeld in de
eerste kolom van tabel 3.1. Wat betreft de informatiefunctie van het theoretische model zij er verder
nogmaals op gewezen dat dit model bepaald gedrag van consumenten en producenten
voorondersteld, alsmede dat het economisch proces in evenwicht is. In het experiment daarentegen
worden de economische subjecten vrijgelaten in hun handelen. Een belangrijke reden om het
experiment uit te voeren is immers juist dat het een mogelijkheid biedt om informatie te verwerven
over de gedragseffecten die bij het Van Elswijk systeem kunnen optreden. Bovendien speelt in het
experiment, zoals ook in de praktijk, de tijd een expliciete rol. Om een voorbeeld te geven, goederen
kunnen pas worden geproduceerd nadat arbeid en kapitaal zijn aangeschaft. Er is, met andere
woorden, in het economisch proces sprake van een inherente volgorde. Deze volgorde, en de
daarmee gepaard gaande dynamiek, komt niet tot uitdrukking in het theoretische model, maar wel in
het experiment. Op grond van de bestaande kennis is het ook niet duidelijk hoe deze dynamiek in het
theoretische model zou kunnen worden opgenomen. De experimentele resultaten kunnen hier
wellicht wel een bijdrage aan leveren, voor toekomstig theoretisch onderzoek. In de toelichting bij de
experimentele resultaten in §4.5 zullen we op dit onderwerp terugkomen. Hier merken we alleen nog
op dat het experiment ook op een ander punt behulpzaam kan zijn. Het betreft de mogelijkheid van
evenwichtsselectie. In geval van meerdere evenwichten verschaft de theorie geen houvast om

                                                       
50Zie Feldstein en Horioka (t.a.p.), Gordon en Bovenberg (t.a.p.).
51Zie bij voorbeeld A. Mas-Colell, M. D. Whinston, en J. R. Green (1995), Microeconomic Theory, Oxford University
Press, New York and Oxford, hoofdstuk 17. Volgens de theorie zal dat een oneven aantal zijn. Dat er voor het
basismodel twee, in plaats van drie, gevonden worden kan verklaard worden met behulp van de theoretische bevinding
dat één van deze drie evenwichten instabiel zal zijn.
52Zie K. Hildenbrand (1992), Computersimulierte Gleichgewichtsanalyse: Das 2x2x2x2 Modell, Discussion Paper No.
A-363, Universität Bonn.
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daartussen te selecteren. Dit is belangrijk, omdat bij de theoretische resultaten niet alleen een
evenwicht is gevonden bij het Van Elswijk systeem dat beter is (in termen van werkgelegenheid en
welvaartsniveau), maar ook een evenwicht dat slechter is dan de evenwichten behorende bij het
loonbelastingsysteem. Het experiment kan informatie verschaffen over de richting waarin het
economisch proces getrokken wordt.
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Tabel 3.1: Theoretische evenwichtsresultaten
Binnenland Loonbelastingsysteem (A) Van Elswijk systeem (B)

Evenwicht 1 Evenwicht 2 Evenwicht 1 Evenwicht 2
Aandeel vaste factor kapitaal (%) 10 10 10 10
Uitkering 70 70 70 70
Subsidie 00 00 70 70
Begrotingssurplus 0 (per

definitie)
0 (per
definitie)

0 (per definitie) 0 (per definitie)

Begrotingssurplus/BBP 0 0 0 0

Werkgelegenheid in x 13.4 12.9 16.1 9.6
Werkgelegenheid in y 14.8 14.4 16.9 8.6
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 28.2 27.3 33.0 18.2

Kapitaalgoederen in x 20.5 19.7 18.4 7.4
Kapitaalgoederen in y 9.5 9.3 9.6 4.1
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 30.0 29.0 28.0 11.5

Productie in x 22.2 21.4 24.8 13.7
Productie in y 18.9 18.3 20.9 11.0
Productie in x+y (totaal) 41.1 39.7 45.7 24.7

Prijs van product in x 0.1882 0.1889 0.1807 0.1807
Prijs van product in y 0.2211 0.2223 0.2165 0.2747
Netto loonvoet 0.1694 0.1652 0.1971 0.1292
Kapitaalvoet 0.0307 0.0308 0.0295 0.0289

Nut van een consument 106.7 105.7 110.3 89.0

Omzet in x+y (totaal) 8.34 8.12 9.00 5.49
-/- loonsom -/- 4.78 -/- 4.50 -/- 6.50 -/- 2.35
-/- beloning kapitaal -/- 0.92 -/- 0.89 -/- 0.83 -/- 0.33
Bruto winst in x+y (totaal) 2.64 2.73 1.67 2.81
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/- 1.80 -/- 1.92 -/- 4.64 -/- 4.55
+/+ subsidie_____________________ +/+ 0.00 +/+ 0.00 +/+ 3.40 +/+ 1.84
Netto winst in x+y (totaal) 0.84 0.81 0.43 0.10

Belastingtarieven 0.3777 0.4260 in x:0.4889 In x:0.7835
in y:0.5414 In y:0.8677

Buitenland Loonbelastingsysteem (A) Van Elswijk systeem (B)
Evenwicht 1 Evenwicht 2 Evenwicht 1 Evenwicht 2

Aandeel vaste factor kapitaal (%) 10 10 10 10
Uitkering 70 70 70 70
Subsidie 00 00 00 00
Begrotingssurplus 0 (per

definitie)
0 (per
definitie)

0 (per definitie) 0 (per definitie)

Begrotingssurplus/BBP 0 0 0 0

Werkgelegenheid in x 93.66 94.2 94.6 102.2
Werkgelegenheid in y 103.72 104.2 104.6 111.1
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 197.38 198.4 199.2 213.3

Kapitaalgoederen in x 143.3 144.0 144.71 156.92
Kapitaalgoederen in y 66.7 67.0 67.27 71.59
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 210.0 211.0 211.98 228.51

Productie in x 155.1 155.8 156.5 167.8
Productie in y 132.0 132.5 132.9 140.4
Productie in x+y (totaal) 287.1 288.3 289.4 308.2

Prijs van product in x 0.1882 0.1889 0.1807 0.1807
Prijs van product in y 0.2211 0.2220 0.2123 0.2121
Netto loonvoet 0.1694 0.1708 0.1640 0.1743
Kapitaalvoet 0.0307 0.0308 0.0295 0.0289

Nut van een consument 216.2 216.3 216.4 218.3

Omzet in x+y (totaal) 58.36 58.85 56.50 60.09
-/- loonsom -/- 33.45 -/- 33.88 -/- 32.66 -/- 37.18
-/- beloning kapitaal -/- 6.45 -/- 6.50 -/- 6.24 -/- 6.61
Bruto winst in x+y (totaal) 18.46 18.47 17.60 16.30
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/- 12.63 -/- 12.58 -/- 11.94 -/- 10.30
+/+ subsidie_____________________ +/+0.00 +/+ 0.00 +/+ 0.00 +/+ 0.00
Netto winst in x+y (totaal) 5.83 5.89 5.66 6.00

Belastingtarieven 0.3777 0.3713 0.3655 0.2769
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 Tabel 3.2: Theoretische resultaten bij géén uitkering/subsidie
Binnenland Loonbelastingsysteem (A)

Evenwicht 1
Aandeel vaste factor kapitaal (%) 10
Uitkering 00
subsidie 00
Begrotingssurplus 0 (per

definitie)

Begrotingssurplus/BBP 0

Werkgelegenheid in x 17.6
Werkgelegenheid in y 20.5
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 38.1

Kapitaalgoederen in x 18.7
Kapitaalgoederen in y 11.3
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 30.0

Productie in x 26.3
Productie in y 24.8
Productie in x+y (totaal) 51.1

Prijs van product in x 0.1853
Prijs van product in y 0.1966
Netto loonvoet 0.1763
Kapitaalvoet 0.0689

Nut van een consument 112.3

Omzet in x+y (totaal) 9.76
-/- loonsom -/- 6.71
-/- beloning kapitaal -/- 2.07
Bruto winst in x+y (totaal) 0.98
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/- 0.00
+/+ subsidie_____________________ +/+ 0.00
Netto winst in x+y (totaal) 0.98

Belastingtarieven 0.0000
Buitenland Loonbelastingsysteem (A)

Evenwicht 1
Aandeel vaste factor kapitaal (%) 10
Uitkering 00
Subsidie 00
Begrotingssurplus 0 (per

definitie)

Begrotingssurplus/BBP 0

Werkgelegenheid in x 123.1
Werkgelegenheid in y 143.5
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 266.6

Kapitaalgoederen in x 131.0
Kapitaalgoederen in y 79.0
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 210.0

Productie in x 184.2
Productie in y 173.7
Productie in x+y (totaal) 357.9

Prijs van product in x 0.1853
Prijs van product in y 0.1966
Netto loonvoet 0.1763
Kapitaalvoet 0.0689

Nut van een consument 221.8

Omzet in x+y (totaal) 68.29
-/- loonsom -/- 47.00
-/- beloning kapitaal -/- 14.46
Bruto winst in x+y (totaal) 6.83
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/- 0.00
+/+ subsidie_____________________ +/+ 0.00
Netto winst in x+y (totaal) 6.83

Belastingtarieven 0.0000
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Tabel 3.3: Theoretische resultaten bij een uitkering/subsidie van 35
Binnenland Loonbelastingsysteem (A) Van Elswijk systeem (B)

Evenwicht 1 Evenwicht 1
Aandeel vaste factor kapitaal (%) 10 10
Uitkering 35 35
Subsidie 00 35
Begrotingssurplus 0 (per

definitie)
0 (per definitie)

Begrotingssurplus/BBP 0 0

Werkgelegenheid in x 15.4 16.3
Werkgelegenheid in y 17.5 18.1
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 32.9 34.4

Kapitaalgoederen in x 19.6 17.0
Kapitaalgoederen in y 10.4 9.9
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 30.0 26.9

Productie in x 24.3 24.5
Productie in y 21.7 22.2
Productie in x+y (totaal) 46.0 46.7

Prijs van product in x 0.1861 0.1822
Prijs van product in y 0.2084 0.2074
Netto loonvoet 0.1751 0.1876
Kapitaalvoet 0.0467 0.0451

Nut van een consument 110.6 111.1

Omzet in x+y (totaal) 9.06 9.05
-/- loonsom -/- 5.76 -/- 6.46
-/- beloning kapitaal -/- 1.40 -/- 1.21
Bruto winst in x+y (totaal) 1.90 1.38
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/- 0.99 -/- 3.55
+/+ subsidie_____________________ +/+ 0.00 +/+ 2.72
Netto winst in x+y (totaal) 0.91 0.55

Belastingtarieven 0.1724 in x:0.3669
in y:0.4169

Buitenland Loonbelastingsysteem (A) Van Elswijk systeem (B)
Evenwicht 1 Evenwicht 1

Aandeel vaste factor kapitaal (%) 10 10
Uitkering 35 35
Subsidie 00 00
Begrotingssurplus 0 (per

definitie)
0 (per definitie)

Begrotingssurplus/BBP 0 0

Werkgelegenheid in x 107.7 109.0
Werkgelegenheid in y 122.4 123.2
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 230.1 232.2

Kapitaalgoederen in x 137.2 139.6
Kapitaalgoederen in y 72.8 73.5
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 210.0 213.1

Productie in x 170.3 172.4
Productie in y 152.1 153.1
Productie in x+y (totaal) 322.4 325.5

Prijs van product in x 0.1861 0.1822
Prijs van product in y 0.2084 0.2043
Netto loonvoet 0.1751 0.1734
Kapitaalvoet 0.0467 0.0451

Nut van een consument 220.0 220.2

Omzet in x+y (totaal) 63.40 62.67
-/- loonsom -/- 40.30 -/- 40.26
-/- beloning kapitaal -/- 9.82 -/- 9.61
Bruto winst in x+y (totaal) 13.28 12.80
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/- 6.95 -/- 6.53
+/+ subsidie_____________________ +/+0.00 +/+ 0.00
Netto winst in x+y (totaal) 6.33 6.27

Belastingtarieven 0.1724 0.1623
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Tabel 3.4: Theoretische resultaten bij géén subsidie
Binnenland Loonbelastingsysteem (A) Van Elswijk systeem (B)

Evenwicht 1 Evenwicht 2 Evenwicht 1 Evenwicht 2
Aandeel vaste factor kapitaal (%) 10 10 10 10
Uitkering 70 70 70 70
Subsidie 00 00 00 00
Begrotingssurplus 0 (per

definitie)
0 (per
definitie)

0 (per definitie) 0 (per definitie)

Begrotingssurplus/BBP 0 0 0 0

Werkgelegenheid in x 13.4 12.9 10.4 14.8
Werkgelegenheid in y 14.8 14.4 12.1 16.1
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 28.2 27.3 22.5 30.9

Kapitaalgoederen in x 20.5 19.7 13.7 21.0
Kapitaalgoederen in y 9.5 9.3 7.3 10.0
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 30.0 29.0 21.0 31.0

Productie in x 22.2 21.4 17.3 24.0
Productie in y 18.9 18.3 15.6 20.3
Productie in x+y (totaal) 41.0 39.7 32.9 44.3

Prijs van product in x 0.1882 0.1889 0.1908 0.1851
Prijs van product in y 0.2211 0.2223 0.2283 0.2174
Netto loonvoet 0.1694 0.1652 0.1481 0.1838
Kapitaalvoet 0.0307 0.0308 0.0309 0.0302

Nut van een consument 106.7 105.7 99.6 109.2

Omzet in x+y (totaal) 8.34 8.12 6.86 8.84
-/- loonsom -/- 4.78 -/- 4.50 -/- 3.34 -/- 5.68
-/- beloning kapitaal -/- 0.92 -/- 0.89 -/- 0.65 -/- 0.94
Bruto winst in x+y (totaal) 2.64 2.73 2.87 2.22
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/- 1.80 -/- 1.92 -/- 2.43 -/- 1.49
+/+ subsidie_____________________ +/+ 0.00 +/+ 0.00 +/+ 0.00 +/+ 0.00
Netto winst in x+y (totaal) 0.84 0.81 0.44 0.73

Belastingtarieven 0.3777 0.4260 in x:0.3354 in x:0.1601
in y:0.3715 in y:0.1772

Buitenland Loonbelastingsysteem (A) Van Elswijk systeem (B)
Evenwicht 1 Evenwicht 2 Evenwicht 1 Evenwicht 2

Aandeel vaste factor kapitaal (%) 10 10 10 10
Uitkering 70 70 70 70
Subsidie 00 00 00 00
Begrotingssurplus 0 (per

definitie)
0 (per
definitie)

0 (per definitie) 0 (per definitie)

Begrotingssurplus/BBP 0 0 0 0

Werkgelegenheid in x 93.7 94.2 97.9 93.2
Werkgelegenheid in y 103.7 104.2 107.5 103.3
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 197.4 198.4 205.4 196.5

Kapitaalgoederen in x 143.3 144.0 149.9 142.5
Kapitaalgoederen in y 66.7 67.0 69.2 66.5
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 210.0 211.0 119.1 209.0

Productie in x 155.1 155.8 161.4 154.3
Productie in y 132.0 132.5 136.2 131.5
Productie in x+y (totaal) 287.1 288.3 297.6 285.8

Prijs van product in x 0.1882 0.1889 0.1908 0.1851
Prijs van product in y 0.2211 0.2220 0.2240 0.2176
Netto loonvoet 0.1694 0.1708 0.1779 0.1660
Kapitaalvoet 0.0307 0.0308 0.0309 0.0302

Nut van een consument 216.2 216.3 217.3 216.0

Omzet in x+y (totaal) 58.36 58.85 61.32 57.16
-/- loonsom -/- 33.45 -/- 33.88 -/- 36.54 -/- 32.61
-/- beloning kapitaal -/- 6.45 -/- 6.50 -/- 6.78 -/- 6.31
Bruto winst in x+y (totaal) 18.46 18.47 18.00 18.24
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/- 12.63 -/- 12.58 -/- 11.87 -/- 12.53
+/+ subsidie_____________________ +/+0.00 +/+ 0.00 +/+ 0.00 +/+ 0.00
Netto winst in x+y (totaal) 5.83 5.89 6.13 5.71

Belastingtarieven 0.3777 0.3713 0.3248 0.3844
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Tabel 3.5: Theoretische resultaten bij een vaste factor van 20%
Binnenland Loonbelastingsysteem (A) Van Elswijk systeem (B)

Evenwicht 1 Evenwicht 2 Evenwicht 1 Evenwicht 2
Aandeel vaste factor kapitaal (%) 20 20 20 20
Uitkering 70 70 70 70
Subsidie 00 00 70 70
Begrotingssurplus 0 (per

definitie)
0 (per
definitie)

0 (per definitie) 0 (per definitie)

Begrotingssurplus/BBP 0 0 0 0

Werkgelegenheid in x 13.2 10.9 6.4 16.3
Werkgelegenheid in y 14.6 12.4 4.1 17.2
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 27.8 23.3 10.5 33.5

Kapitaalgoederen in x 20.5 17.2 4.5 19.9
Kapitaalgoederen in y 9.5 8.1 1.9 10.1
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 30.0 25.3 6.4 30.0

Productie in x 16.8 14.4 7.7 19.1
Productie in y 15.2 13.3 5.2 17.2
Productie in x+y (totaal) 32.0 27.7 12.9 36.3

Prijs van product in x 0.2192 0.2219 0.1900 0.2110
Prijs van product in y 0.2426 0.2482 0.3713 0.2351
Netto loonvoet 0.1361 0.1208 0.0820 0.1668
Kapitaalvoet 0.0235 0.0236 0.0194 0.0226

Nut van een consument 94.7 89.8 59.4 98.4

Omzet in x+y (totaal) 7.38 6.51 3.40 8.07
-/- loonsom -/- 3.79 -/- 2.81 -/- 0.86 -/- 5.58
-/- beloning kapitaal -/- 0.71 -/- 0.60 -/- 0.12 -/- 0.68
Bruto winst in x+y (totaal) 2.88 3.10 2.42 1.81
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/- 1.40 -/- 1.80 -/- 3.06 -/- 3.56
+/+ subsidie_____________________ +/+ 0.00 +/+ 0.00 +/+ 0.71 +/+ 2.65
Netto winst in x+y (totaal) 1.48 1.30 0.07 0.90

Belastingtarieven 0.3721 0.6407 in x:0.8498 in x:0.4192
in y:0.9393 in y:0.4633

Buitenland Loonbelastingsysteem (A) Van Elswijk systeem (B)
Evenwicht 1 Evenwicht 2 Evenwicht 1 Evenwicht 2

Aandeel vaste factor kapitaal (%) 20 20 20 20
Uitkering 70 70 70 70
Subsidie 00 00 00 00
Begrotingssurplus 0 (per

definitie)
0 (per
definitie)

0 (per definitie) 0 (per definitie)

Begrotingssurplus/BBP 0 0 0 0

Werkgelegenheid in x 92.6 94.8 102.8 92.7
Werkgelegenheid in y 102.4 104.3 111.3 102.4
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 195.0 199.1 214.1 195.1

Kapitaalgoederen in x 143.7 147.2 161.3 143.8
Kapitaalgoederen in y 66.3 67.6 72.4 66.3
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 210.0 214.8 233.7 210.1

Productie in x 117.9 120.1 128.3 117.9
Productie in y 106.5 108.1 113.9 106.5
Productie in x+y (totaal) 224.4 228.2 242.3 224.4

Prijs van product in x 0.2192 0.2219 0.1900 0.2110
Prijs van product in y 0.2426 0.2454 0.2100 0.2335
Netto loonvoet 0.1361 0.1400 0.1273 0.1310
Kapitaalvoet 0.0235 0.0236 0.0194 0.0226

Nut van een consument 204.1 204.6 206.3 204.1

Omzet in x+y (totaal) 51.67 53.19 48.31 49.76
-/- loonsom -/-26.53 -/- 27.88 -/- 27.25 -/- 25.55
-/- beloning kapitaal -/-4.94 -/- 5.08 -/- 4.54 -/- 4.75
Bruto winst in x+y (totaal) 20.20 20.23 16.52 19.46
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/-9.87 -/- 9.59 -/- 6.86 -/- 9.50
+/+ subsidie_____________________ +/+0.00 +/+ 0.00 +/+ 0.00 +/+ 0.00
Netto winst in x+y (totaal) 10.33 10.64 9.66 9.96

Belastingtarieven 0.3721 0.3440 0.2516 0.3717
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Tabel 3.6: Theoretische resultaten bij een vaste factor van 5%
Binnenland Loonbelastingsysteem (A) Van Elswijk systeem (B)

Evenwicht 1 Evenwicht 2 Evenwicht 1 Evenwicht 2
Aandeel vaste factor kapitaal (%) 5 5 5 5
Uitkering 70 70 70 70
Subsidie 00 00 70 70
Begrotingssurplus 0 (per

definitie)
0 (per
definitie)

0 (per definitie) 0 (per definitie)

Begrotingssurplus/BBP 0 0 0 0

Werkgelegenheid in x 13.5 13.7 15.8 11.4
Werkgelegenheid in y 14.9 15.2 16.5 10.9
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 28.4 28.9 32.3 22.3

Kapitaalgoederen in x 20.4 20.9 17.3 9.4
Kapitaalgoederen in y 9.6 9.7 9.2 5.4
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 30.0 30.6 26.5 14.8

Productie in x 25.4 26.0 27.7 18.4
Productie in y 21.0 21.3 22.7 15.0
Productie in x+y (totaal) 46.4 47.3 50.4 33.4

Prijs van product in x 0.1729 0.1724 0.1663 0.1690
Prijs van product in y 0.2094 0.2087 0.2074 0.2417
Netto loonvoet 0.1869 0.1898 0.2091 0.1571
Kapitaalvoet 0.0346 0.0345 0.0332 0.0335

Nut van een consument 112.8 113.4 115.8 102.0

Omzet in x+y (totaal) 8.79 8.93 9.32 6.73
-/- loonsom -/- 5.30 -/- 5.49 -/- 6.75 -/- 3.50
-/- beloning kapitaal -/- 1.04 -/- 1.05 -/- 0.88 -/- 0.49
Bruto winst in x+y (totaal) 2.45 2.39 1.69 2.74
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/- 2.01 -/- 1.94 -/- 5.24 -/- 5.28
+/+ subsidie_____________________ +/+ 0.00 +/+ 0.00 +/+ 3.76 +/+ 2.61
Netto winst in x+y (totaal) 0.44 0.45 0.21 0.07

Belastingtarieven 0.3801 0.3537 in x:0.5328 in x:0.7406
in y:0.5905 in y:0.8209

Buitenland Loonbelastingsysteem (A) Van Elswijk systeem (B)
Evenwicht 1 Evenwicht 2 Evenwicht 1 Evenwicht 2

Aandeel vaste factor kapitaal (%) 5 5 5 5
Uitkering 70 70 70 70
Subsidie 00 00 00 00
Begrotingssurplus 0 (per

definitie)
0 (per
definitie)

0 (per definitie) 0 (per definitie)

Begrotingssurplus/BBP 0 0 0 0

Werkgelegenheid in x 94.1 93.8 95.8 101.3
Werkgelegenheid in y 104.3 104.1 105.8 110.5
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 198.4 197.9 201.6 211.8

Kapitaalgoederen in x 143.1 142.6 145.6 154.2
Kapitaalgoederen in y 66.9 66.8 67.9 71.0
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 210.0 209.4 213.5 225.2

Productie in x 177.9 177.3 181.0 190.9
Productie in y 146.9 146.6 148.9 155.2
Productie in x+y (totaal) 324.8 323.9 329.9 346.1

Prijs van product in x 0.1729 0.1724 0.1663 0.1690
Prijs van product in y 0.2094 0.2088 0.2014 0.2045
Netto loonvoet 0.1869 0.1859 0.1825 0.1942
Kapitaalvoet 0.0346 0.0345 0.0332 0.0335

Nut van een consument 222.2 222.1 222.7 224.2

Omzet in x+y (totaal) 61.52 61.18 60.09 63.99
-/- loonsom -/- 37.09 -/- 36.78 -/- 36.80 -/- 41.15
-/- beloning kapitaal -/- 7.26 -/- 7.21 -/- 7.10 -/- 7.55
Bruto winst in x+y (totaal) 17.17 17.19 16.19 15.29
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/- 14.10 -/- 14.12 -/- 13.19 -/- 12.10
+/+ subsidie_____________________ +/+0.00 +/+ 0.00 +/+ 0.00 +/+ 0.00
Netto winst in x+y (totaal) 3.07 3.07 3.00 3.19

Belastingtarieven 0.3801 0.3840 0.3585 0.2940
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Tabel 3.7: Theoretische resultaten bij een uitkering/subsidie van 70% van het loon
Binnenland Loonbelastingsysteem (A) Van Elswijk systeem (B)

Evenwicht 1 Evenwicht 1
Aandeel vaste factor kapitaal (%) 10 10
Uitkering (percentage van het loon) 70 70
Subsidie (percentage van het loon) 00 70
Begrotingssurplus 0 (per

definitie)
0 (per definitie)

Begrotingssurplus/BBP 0 0

Werkgelegenheid in x 12.0 13.7
Werkgelegenheid in y 13.1 13.1
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 25.1 26.8

Kapitaalgoederen in x 21.1 15.1
Kapitaalgoederen in y 8.9 7.3
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 30.0 22.4

Productie in x 20.5 21.2
Productie in y 16.9 16.6
Productie in x+y (totaal) 37.4 37.8

Prijs van product in x 0.1905 0.1811
Prijs van product in y 0.2309 0.2399
Netto loonvoet 0.1629 0.1815
Kapitaalvoet 0.0220 0.0192

Nut van een consument 103.0 103.8

Omzet in x+y (totaal) 7.80 7.81
-/- loonsom -/- 4.08 -/- 4.85
-/- beloning kapitaal -/- 0.66 -/- 0.43
Bruto winst in x+y (totaal) 3.06 2.53
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/- 2.27 -/- 5.72
+/+ subsidie_____________________ +/+ 0.00 +/+ 3.40
Netto winst in x+y (totaal) 0.79 0.21

Belastingtarieven 0.5570 In x:0.7006
In y:0.7622

Buitenland Loonbelastingsysteem (A) Van Elswijk systeem (B)
Evenwicht 1 Evenwicht 1

Aandeel vaste factor kapitaal (%) 10 10
Uitkering (percentage van het loon) 70 70
Subsidie 00 00
Begrotingssurplus 0 (per

definitie)
0 (per definitie)

Begrotingssurplus/BBP 0 0

Werkgelegenheid in x 84.0 85.0
Werkgelegenheid in y 91.4 91.6
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 175.4 176.6

Kapitaalgoederen in x 147.4 154.3
Kapitaalgoederen in y 62.4 63.4
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 209.8 217.7

Productie in x 143.3 145.3
Productie in y 118.2 118.5
Productie in x+y (totaal) 261.5 263.8

Prijs van product in x 0.1905 0.1811
Prijs van product in y 0.2309 0.2209
Netto loonvoet 0.1629 0.1574
Kapitaalvoet 0.0220 0.0192

Nut van een consument 212.5 212.7

Omzet in x+y (totaal) 54.57 52.48
-/- loonsom -/- 28.58 -/- 27.79
-/- beloning kapitaal -/- 4.62 -/- 4.17
Bruto winst in x+y (totaal) 21.37 20.52
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/- 15.91 -/- 15.26
+/+ subsidie_____________________ +/+ 0.00 +/+ 0.00
Netto winst in x+y (totaal) 5.46 5.26

Belastingtarieven 0.5570 0.5492
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Figuur 3.1: Nut van een consument bij verschillende niveaus van de 
uitkering/subsidie
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4  Experimentele resultaten

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de experimenten met het loonbelastingsysteem en het
Van Elswijk systeem gepresenteerd en met elkaar vergeleken. Bovendien zullen de experimentele
uitkomsten vergeleken worden met de theoretische evenwichtsresultaten uit het vorige hoofdstuk.
Voor deze vergelijkingen is het belangrijk in herinnering te brengen hoe de experimentele sessies (3
per belastingsysteem) zijn opgezet.

Zoals toegelicht in §2.6 zijn de theoretische evenwichtsresultaten van het loonbelastingsysteem
gebruikt bij de implementatie van het model in het experiment.53 In het experiment krijgen
consumenten en producenten (in elk van de 16 handelsperioden) een vast geldbedrag om te kunnen
handelen. Omdat in het theoretische model de winst wordt uitgekeerd aan de consumenten, wordt de
theoretische evenwichtswinst van het loonbelastingsysteem toegekend als geldbedrag aan de
consumenten in het experiment. Verder wordt het bedrag dat de producenten in dit evenwicht
besteden aan de aanschaf van productiefactoren (arbeid en kapitaal) als werkkapitaal toegekend aan
de producenten in het experiment. En, ten slotte, wordt in de experimentele sessies met het
loonbelastingsysteem het belastingtarief in dit evenwicht gebruikt als tarief voor de eerste 8 perioden,
waarin dit tarief constant gehouden wordt. Bij het Van Elswijk systeem geldt als enige afwijking dat
in de eerste 8 perioden de belastingtarieven gebaseerd zijn op de experimentele uitkomsten van het
loonbelastingsysteem. Voor beide belastingsystemen geldt dat in de latere perioden (9-16) het
belastingtarief aangepast wordt aan het begrotingssurplus in de vorige periode. Dit gebeurt zodanig
dat, gegeven de economische uitkomsten voor die periode, de begroting in de vorige periode in
evenwicht zou zijn geweest (tenzij het maximumtarief van 90% is bereikt). Merk daarbij op dat het
begrotingssurplus in het experiment derhalve door het economisch proces zelf (endogeen) bepaald
wordt, gegeven de belastingtarieven.

Omdat in het experiment alleen bij het loonbelastingsysteem het belastingtarief in de eerste 8
perioden op het theoretische evenwichtsniveau ligt, is voor deze perioden een vergelijking tussen de
experimentele resultaten en de theoretische evenwichtsresultaten slechts voor dit belastingsysteem
geëigend. Voor het Van Elswijk systeem wordt een dergelijke vergelijking eerst zinvol bij de
perioden 9-16, wanneer de belastingtarieven zich kunnen aanpassen.

Daarom zal bij de bespreking van de experimentele resultaten onderscheid worden gemaakt tussen
de perioden 1-8 en de perioden 9-16. De resultaten worden op drie verschillende wijzen
gepresenteerd. In de eerste plaats wordt een volledig overzicht, over alle perioden en sessies,
gegeven in Bijlage 3. In de tweede plaats worden in de hoofdtekst tabellen opgenomen die, voor
dezelfde grootheden als bij de theoretische analyse, de resultaten laten zien van de drie experimentele
sessies per belastingsysteem. De sessies voor een bepaald belastingsysteem verschillen slechts daarin
dat er verschillende proefpersonen voor gebruikt zijn. De bedoeling van meerdere sessies is namelijk
de robuustheid van de resultaten te bestuderen, waarvoor meerdere waarnemingen nodig zijn. Zeker
bij een complex economisch proces als hier bestudeerd wordt is het immers niet te verwachten dat er
geen variatie (‘ruis’) zal zijn. Aangezien variatie ook te verwachten is als gevolg van gewenning door
de proefpersonen aan de experimentele omgeving in de eerste perioden, zullen in de tabellen slechts
gemiddelden over de perioden 5-8 en 13-16 gepresenteerd worden. Omwille van een meer
inzichtelijke presentatie van het verloop van het economisch proces worden, in aanvulling op de
‘rechte tellingen’ in Bijlage 3, ten slotte ook nog figuren opgenomen die per periode en

                                                       
53Zoals beargumenteerd in §3.4 wordt hiervoor het symmetrische evenwicht gebruikt.
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belastingsysteem de gemiddelde uitkomsten van de sessies voor de verschillende economische
grootheden laten zien.

In §4.2 zullen eerst de resultaten van het loonbelastingsysteem aan de orde komen. Daarna, in §4.3,
volgt een bespreking van de resultaten van het Van Elswijk systeem. De hypothesen die door Van
Elswijk en de Begeleidingscommissie met betrekking tot de uitkomsten van het experiment zijn
geformuleerd worden getoetst in §4.4. Een toelichting bij de resultaten wordt vervolgens gegeven in
§4.5, waarna het hoofdstuk in §4.6 wordt afgesloten met enkele conclusies.

4.2 Loonbelastingsysteem

Tabel 4.1 toont naast een herhaling van de theoretische resultaten, per sessie, de gemiddelde
experimentele resultaten over, respectievelijk, de perioden 5-8 en 13-16 voor het
loonbelastingsysteem. Omdat voor het buitenland de resultaten soortgelijk zijn, concentreren we de
aandacht op het binnenland. De resultaten zullen vergeleken worden met het symmetrische
theoretische evenwicht, vermeld in de eerste kolom van tabel 4.1. Zoals te verwachten, is er een
duidelijke spreiding in de resultaten van de verschillende experimentele sessies. Dit geldt met name
op bedrijfstakniveau en voor de latere perioden. Gemiddeld over de sessies blijken de reële
variabelen op geaggregeerd niveau (totale werkgelegenheid, inzet van kapitaalgoederen en
productie) qua omvang ruwweg in de buurt van het theoretische evenwicht te liggen, althans in de
perioden 5-8. Dat geldt ook voor de prijzen, met uitzondering van de kapitaalvoet, die relatief veel
(ongeveer de helft) lager uitvalt. De netto-winst ligt, vooral hierdoor, gemiddeld op een hoger
niveau. Door de afwijkingen van de theoretische productieniveaus en de werkgelegenheid valt het
nut van consumenten lager uit. Naast de relatief lage kapitaalvoet valt, ten slotte, vooral het
gemiddeld aanzienlijke begrotingstekort op. Dit tekort, dat in het theoretische evenwicht 0 is,
bedraagt gemiddeld ruim 8% van het BBP in de perioden 5-8. Ook voor de perioden 13-16, waarin
het belastingtarief zich aanpast aan het tekort in de vorige periode, wordt nog steeds een aanzienlijk
tekort waargenomen (circa 7%). Dit verklaart waarom voor deze perioden opmerkelijk hogere
belastingtarieven worden waargenomen dan in het theoretische evenwicht. Hiervan lijkt een duidelijk
negatief effect uit te gaan op de inzet van arbeid en de productie. In vergelijking met de perioden 5-8
zijn bij deze variabelen de afwijkingen van de theoretische evenwichtsresultaten een stuk groter
(rond 14%, in plaats van minder dan 5%).

Om een indruk te geven van het verloop van het economisch proces onder het loonbelastingsysteem,
zijn de figuren 4.1-4.4 opgenomen. Deze laten de ontwikkeling over alle perioden zien van de
hoeveelheden en prijzen van de inputs (arbeid en kapitaal) en de outputs (X en Y), voor zowel het
binnenland als het buitenland.54 In aanvulling daarop laat figuur 4.5 het verloop zien van het
begrotingssurplus en het belastingtarief in beide landen.

De resultaten laten zien dat het economisch proces duidelijk structuur vertoont. Zowel in het
binnenland als in het buitenland is gedurende de eerste 8 perioden, waarin het belastingtarief constant
gehouden wordt op het theoretische evenwichtsniveau, bij de hoeveelheidsvariabelen een
opmerkelijke tendens naar de theoretische evenwichtsresultaten te constateren. De
convergentieanalyse die in Bijlage 4 is opgenomen, ondersteunt deze conclusie.55 Verder blijkt,

                                                       
54 Omdat in het algemeen de productie volledig werd afgezet, zijn slechts de geconsumeerde hoeveelheden
opgenomen.
55Op gedesaggregeerd niveau laat de convergentieanalyse soms duidelijker verschillen zien, maar dan gaat het wel om
een zeer stringente beoordeling, gegeven de complexiteit van het economisch systeem. De in deze studie te toetsen
hypothesen (zie §4.4) hebben daarop geen betrekking.
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gemiddeld over deze perioden, de omvang van de buitenlandse economie in termen van inputs en
outputs, op een uitzondering na, niet significant te verschillen van het theoretische
evenwichtsresultaat van 7 maal de binnenlandse economie.56

Daartegenover staat dat de relatieve prijzen en het begrotingssurplus een afwijkende ontwikkeling
laten zien. De meeste prijzen, waaronder alle prijzen van de productiefactoren, blijken niet te
convergeren naar de theoretische evenwichtsresultaten in de perioden 1-8 (zie figuren 4.2 en 4.4).
Dit blijkt ook uit de convergentieanalyse in Bijlage 4. Het algemene beeld is dat de prijzen van de
productiefactoren - met name de kapitaalvoet - lager en de productprijzen hoger tenderen uit te
vallen, zeker wanneer daar de latere perioden aan worden toegevoegd. Dit lijkt in verband te staan
met de constatering dat op de markten voor arbeid, kapitaal en eindproducten de verhandelde
hoeveelheden in het algemeen onder het theoretische evenwichtsniveau liggen (figuren 4.1 en 4.3).
Een geringere inzet van productiefactoren heeft een restrictief effect op de productie. Het eerste
genereert een neerwaartse druk op de factorprijzen en het laatste een opwaartse druk op de
productprijzen. Een verklaring voor deze verschijnselen zal gegeven worden in de toelichting bij de
experimentele resultaten in §4.5.
Bij de bespreking van tabel 4.1 is reeds geconstateerd dat het loonbelastingsysteem aanzienlijke
begrotingstekorten met zich meebrengt. Figuur 4.5 laat zien dat dit structureel is en niet beperkt tot
de perioden waar de tabel betrekking op heeft. In de perioden 9-16, waarin het belastingtarief zich
aanpast, wordt het gemiddelde tekort wel kleiner. Daarbij dient in herinnering gebracht te worden
dat de tariefaanpassing gebaseerd is op het tekort in de voorafgaande periode en dat verder aan het
tarief een maximum is opgelegd van 90%. Door de tekorten nemen in beide landen de
belastingtarieven in periode 9 aanzienlijk toe. Hierdoor wordt een schok aan de economie
toegebracht waarvan deze zich, op de inzet van kapitaal na, niet goed blijkt te kunnen herstellen,
zoals de eerder besproken figuren laten zien.

4.3 Van Elswijk systeem

Tabel 4.2 presenteert naast een herhaling van de theoretische resultaten, per sessie, de gemiddelde
experimentele resultaten over, respectievelijk, de perioden 5-8 en 13-16 voor het Van Elswijk
systeem. De initiële belastingtarieven zijn voor dit belastingsysteem bepaald aan de hand van de
gemiddelde experimentele resultaten voor de perioden 6-8 bij het loonbelastingsysteem. Zoals bij het
loonbelastingsysteem, zijn de belastingtarieven ook nu weer constant gehouden in de perioden 1-8.
De eis dat de sociale-zekerheidslasten voor de bedrijfstakken bij de overgang op het Van Elswijk
systeem in eerste instantie hetzelfde blijven heeft voor de binnenlandse producenten geleid tot een
tarief van 65% op de prijs van product X en een tarief van 75% op de prijs van product Y. Voor de
buitenlandse economie blijft het loonbelastingsysteem gelden, met als voorheen een tarief van 38%
op het loon. Omdat deze tarieven niet overeenkomen met de gevonden theoretische evenwichten -
zie de eerste twee kolommen van de tabel -, kan voor de perioden 1-8 nu niet een directe
vergelijking worden gemaakt met de theoretische resultaten als bij het loonbelastingsysteem. We
vergelijken daarom voor deze perioden de experimentele resultaten van het Van Elswijk systeem met
die van het loonbelastingsysteem. Tabel 4.3 maakt deze vergelijking mogelijk.

In vergelijking met het loonbelastingsysteem valt in deze tabel op dat, gemiddeld over de sessies, de
economische bedrijvigheid in het buitenland op een duidelijk (ongeveer 25%) lager niveau ligt in de
perioden 5-8. Dit wordt met name veroorzaakt door de veel geringere werkgelegenheid en inzet van

                                                       
56Gebruik is gemaakt van een t-toets voor twee deelsteekproeven met gelijke varianties, waarbij de binnenlandse
steekproef bestaat uit het desbetreffende aantal eenheden maal 7. Voor het aanbod van kapitaal is gekeken of het
verschil tussen het binnenlandse aantal eenheden (maal 7) en het buitenlandse aantal significant afwijkt van nul.
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kapitaal in sessie 2 (zie Bijlage 3).57 Vooral de productie van het internationale goed X wordt
hierdoor getroffen, waardoor de relatieve prijs van dit product in deze sessie opmerkelijk hoog
uitvalt. Maar ook afgezien van deze sessie ligt het gemiddelde niveau van de bedrijvigheid in deze
perioden (circa 15%) lager. Zoals hierna zal worden aangetoond, is reeds in de eerste perioden van
deze geringere bedrijvigheid sprake, en wordt ook het binnenland daardoor getroffen. Opmerkelijk is
echter dat de binnenlandse economie in de perioden 5-8 (ook in sessie 2) reeds boven het gemiddelde
niveau van bedrijvigheid bij het loonbelastingsysteem uitkomt. Relatief hogere productprijzen en
daaraan gekoppelde belastingen doen in het binnenland de netto-winst lager uitvallen. Met
uitzondering van sessie 2, waar de relatief hoge prijs voor het internationale goed X, door het
geringe aanbod daarvan, de netto-winst doet toenemen. Een zelfde effect speelt een rol bij de hogere
netto-winst in het buitenland in deze sessie. Bij de andere sessies compenseren daar een lagere
loonsom en lagere belastingen de geringere omzet. Ook het opvallend lagere nutsniveau in sessie 2,
zowel in het binnen- als het buitenland, staat in verband met de geringe productie van X in deze
sessie (van de binnenlandse productie wordt een belangrijk deel verkocht aan het buitenland; zie
Bijlage 3). Het lagere niveau van economische bedrijvigheid, in het bijzonder de inzet van kapitaal,
lijkt er verder debet aan te zijn dat de kapitaalvoet gedaald is ten opzichte van het
loonbelastingsysteem. Opvallend is, ten slotte, dat de sessies van het Van Elswijk systeem in deze
perioden  aanzienlijke begrotingsoverschotten in het binnenland laten zien (van meer dan 10% BBP),
terwijl het loonbelastingsysteem in het buitenland wederom opmerkelijke tekorten vertoont
(eveneens van meer dan 10% BBP).

Bij de nu volgende bespreking van de experimentele resultaten voor de perioden 13-16 is wel een
vergelijking met de gevonden theoretische evenwichtsresultaten mogelijk (zie tabel 4.2). Ook nu
blijkt sessie 2 duidelijk afwijkend te zijn, hoewel in wat mindere mate dan in de eerste perioden. Zelfs
indien deze sessie wordt meegenomen in de beschouwing, vertonen de resultaten voor het
binnenland sterke overeenkomsten met het ‘gunstige’ theoretische evenwicht, vermeld in de eerste
kolom van tabel 4.2. Dit betreft bijvoorbeeld de evenwichtige begroting, de belastingtarieven (die
zich in deze perioden aanpassen aan het begrotingssaldo in de vorige periode), de werkgelegenheid
en de productie; de laatste twee grootheden vallen zelfs circa 10% hoger uit. Afgezien van de hoge
relatieve prijs voor product X in de afwijkende sessie 2, zijn bij deze vergelijking het meest opvallend
de gemiddeld veel (circa 60%) hogere inzet van kapitaal en de veel lagere kapitaalvoet (1/40 van de
theoretische waarde). De reden waarom desalniettemin het nut van de binnenlandse consumenten
toch nog wat lager uitvalt, is dat een belangrijk deel van de productie van X aan het buitenland
verkocht wordt, als gevolg van de geringere productie aldaar (resulterend in een relatief hoge prijs
voor dit product). Zoals we reeds bij het loonbelastingsysteem constateerden, blijkt ook nu weer het
buitenland (waarin het loonbelastingsysteem vigeert) slechter economisch te presteren dan in het
theoretische evenwicht. Daar komt nu bij dat door de uitbundige bedrijvigheid in het binnenland
kapitaal onttrokken wordt aan het buitenland, waardoor aldaar de werkgelegenheid en productie
extra negatief beïnvloed worden. Interessant is dat de resultaten voor het buitenland onder het Van
Elswijk systeem ruwweg gelijk worden aan de resultaten onder het loonbelastingsysteem (in beide
landen), indien rekening gehouden wordt met deze geringere inzet van kapitaal en de afwijkende
sessie 2 wordt weggelaten. Wanneer het verschil in kapitaalexport van 21 eenheden in dat geval bij
het buitenlandse kapitaal wordt opgeteld, wordt een hoeveelheid van 189 verkregen, hetgeen bijna
gelijk is aan de gemiddelde hoeveelheid bij het loonbelastingsysteem (193). Indien vervolgens de
werkgelegenheid en het productieniveau met een factor 21/193 verhoogd worden, zijn ook deze

                                                       
57Dit blijkt veroorzaakt te worden door een buitenlandse consument die in deze perioden nauwelijks arbeid en kapitaal
aanbood. Omdat in het experiment de buitenlandse consumenten over 7 maal zoveel eenheden arbeid en kapitaal
beschikken als de binnenlandse heeft dit waarneembare effecten. Dit wijst op het belang van een voldoende aantal
sessies bij deze vormgeving van het buitenland, zodat de gemiddelde resultaten door dergelijke variatie niet te zeer
beïnvloed worden.
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grootheden vrijwel hetzelfde als bij het loonbelastingsysteem. Ook de belastingtarieven en het
begrotingstekort in het buitenland vertonen duidelijke overeenkomsten met het
loonbelastingsysteem, bij weglating van sessie 2.
Ten slotte blijken ook nu weer, net als bij het loonbelastingsysteem, de outputprijzen hoger en de
inputprijzen lager te liggen dan de theoretische evenwichtswaarden, met als enige uitzondering de
binnenlandse prijs voor product Y (en, bij weglating van sessie 2, alleen de binnenlandse loonvoet).

Ter illustratie van het verloop van het economisch proces onder het Van Elswijk systeem, zijn de
figuren 4.6-4.9 opgenomen. Deze laten weer de ontwikkeling over alle perioden zien van de
hoeveelheden en prijzen van de inputs (arbeid en kapitaal) en de outputs (X en Y), voor zowel het
binnenland als het buitenland. In aanvulling daarop laat figuur 4.10 het verloop zien van het
begrotingssaldo en de belastingtarieven. Omdat bij de bespreking de aandacht vooral ook
geconcentreerd zal worden op de vergelijking van de resultaten van de twee belastingsystemen,
tonen de figuren 4.11-4.23 tevens de resultaten van het loonbelastingsysteem voor de desbetreffende
variabelen.

We kijken eerst weer naar de ontwikkelingen in de perioden 1-8. Aanvankelijk blijkt in beide landen
zowel de inzet van arbeid als van kapitaal, in dezelfde mate, onder het niveau van het
loonbelastingsysteem te liggen (zie figuren 4.11, 4.13 en 4.16 voor het binnenland, en 4.12 en 4.17
voor het buitenland). Ook de loonvoeten in beide landen (figuren 4.11 en 4.12) en de kapitaalvoet
(figuur 4.15) liggen op een lager niveau. Vanaf periode 3 kruipt de werkgelegenheid in het
binnenland boven het niveau van het loonbelastingsysteem uit, terwijl deze in het buitenland lager
blijft. Bijgevolg is vanaf periode 3 het binnenlandse aandeel in de totale werkgelegenheid groter
onder het Van Elswijk systeem (figuur 4.13). De marktlonen (exclusief belasting/subsidie),
daarentegen, tenderen in beide landen naar het niveau bij het loonbelastingsysteem. Dit brengt met
zich mee dat het verschil tussen het voor de producenten effectieve loon in het binnen- en buitenland
aanzienlijk is (figuur 4.14). In tegenstelling tot het buitenland, convergeert de inzet van kapitaal in
het binnenland naar het niveau bij het loonbelastingsysteem, waardoor het binnenlandse aandeel in
het totale kapitaal (vanaf periode 6) hoger komt te liggen (figuur 4.16). Op de kapitaalmarkt blijft,
bij een aanhoudend aanbodoverschot, de prijs van kapitaal dalen (figuur 4.15).
De productie van goed Y ligt in beide landen op hetzelfde niveau als bij het loonbelastingsysteem,
daarbij met name in latere perioden geholpen door een wat lagere prijs (figuren 4.21-4.23). Gevoegd
bij de ontwikkelingen op de factormarkten betekent dit dat de productie van het internationale goed
X op een lager niveau ligt dan bij het loonbelastingsysteem, waar een hogere prijs tegenover staat
(figuur 4.18).58 Vanaf periode 7 komt de productie in het binnenland echter boven dat niveau te
liggen, geholpen door de veel lagere effectieve loonvoet. Het binnenlandse aandeel in de totale
productie van X ligt dan ook hoger dan bij het loonbelastingsysteem (figuur 4.19). Zoals de figuur
laat zien, wordt een belangrijk deel van de productie verkocht aan het buitenland.
Een opmerkelijk verschil tussen de economische ontwikkeling in het binnen- en buitenland is verder
dat in het binnenland voortdurend aanzienlijke begrotingsoverschotten gegenereerd worden, terwijl
in het buitenland weer voortdurend tekorten tot stand komen (figuur 4.10), zoals bij het
loonbelastingsysteem (figuur 4.5).

In de perioden 9-16, waarin de belastingtarieven zich aanpassen, komen hierdoor de
belastingtarieven in het binnenland op een lager en vrijwel stabiel niveau te liggen, waarbij nagenoeg
een begrotingsevenwicht tot stand komt. Zoals we in tabel 4.3 reeds zagen, loopt in het buitenland

                                                       
58Zoals we eerder bespraken, heeft het opvallend lagere niveau vooral te maken met de afwijkende resultaten van
sessie 2.
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het loonbelastingtarief daarentegen weer tegen de bovengrens van 90% op (net als bij het
loonbelastingsysteem), en blijven tekorten voorkomen.
Op de binnenlandse arbeidsmarkt treedt een verdere stijging van de werkgelegenheid op, gepaard
gaande met een stijging van de loonvoet, tot de werkgelegenheid uiteindelijk ongeveer 45% boven
dat van het loonbelastingsysteem komt te liggen (figuur 4.11). In het buitenland convergeert de
werkgelegenheid, na een initiële daling, enigermate (maar niet volledig) naar het niveau van het
loonbelastingsysteem, terwijl de loonvoet weer op het niveau bij dat belastingsysteem komt te liggen
(figuur 4.12).
Onder een geleidelijke daling van de prijs van kapitaal convergeert de totale verhandelde hoeveelheid
kapitaal naar een volledige inzet, zoals bij het loonbelastingsysteem (figuur 4.15). In het buitenland
blijft de inzet van kapitaal echter onder het niveau dat bereikt werd bij dat belastingsysteem (figuur
4.17). De reden is een geleidelijk grotere import van kapitaal door het binnenland, waar dit
uiteindelijk (vanaf periode 14) tot een bijna 50 % grotere inzet van kapitaal leidt in vergelijking met
het loonbelastingsysteem (figuur 4.16). Er lijkt hier een duidelijke samenhang te bestaan met de, ten
opzichte van het loonbelastingsysteem, zojuist besproken gunstige werkgelegenheidsontwikkeling in
het binnenland en de niet volledig naar het niveau van het loonbelastingsysteem convergerende
werkgelegenheid in het buitenland.
Op de markt voor het lokale goed Y daalt de prijs in het binnenland aanvankelijk verder onder het
niveau van het loonbelastingsysteem, gepaard gaande met een stijging van de hoeveelheid, waarna de
ontwikkeling min of meer stabiel blijft en de hoeveelheid ongeveer 50% boven het niveau van het
loonbelastingsysteem komt te liggen (figuur 4.22). In het buitenland zakt het productieniveau
aanvankelijk, bij een wat hogere prijs, waarna enige (maar geen volledige) convergentie in de richting
van het niveau onder het loonbelastingsysteem optreedt (figuur 4.23).
Op de internationale markt voor goed X gaat het niveau in de richting van dat bij het
loonbelastingsysteem, maar treedt geen volledige convergentie op; daarbij stabiliseert de prijs zich op
een duidelijker hoger niveau dan bij het loonbelastingsysteem (figuur 4.18).59 Vergelijking van de
figuren 4.20 en 4.23 wijst uit dat het productieniveau van dit goed in het buitenland verder
verwijderd blijft van het niveau onder het loonbelastingsysteem dan het productieniveau van het
lokale goed Y. Dit resultaat lijkt duidelijk samen te hangen met het feit dat de productie van X
relatief kapitaalintensief is en de inzet van kapitaal in het buitenland geringer is bij het Van Elswijk
systeem. Het productieniveau in het binnenland komt uiteindelijk op een ongeveer 20% hoger niveau
uit, in vergelijking met het loonbelastingsysteem (figuur 4.19).
Overigens tonen met name de persisterende overheidstekorten in het buitenland aan dat het
economisch proces aan het eind nog niet (volledig) gestabiliseerd is.

Samenvattende conclusie

Al met al laten de experimentele resultaten van het Van Elswijk systeem in termen van
werkgelegenheid, kapitaalinzet en productieniveaus voor het binnenland een nog gunstigere uitkomst
zien dan het voor dit systeem gevonden ‘gunstige’ theoretische evenwicht kon doen vermoeden. Met
name de negatieve kapitaalvlucht (kapitaalimport) is verrassend. Indien daarmee rekening gehouden
wordt, vertonen de uitkomsten voor wat het buitenland betreft duidelijke overeenkomsten met het
loonbelastingsysteem; hetgeen in de reden ligt, omdat dit systeem blijft vigeren voor het buitenland
onder het Van Elswijk systeem. In lijn met de resultaten verkregen bij het loonbelastingsysteem,
wijken de uitkomsten voor het buitenland in ongustige zin van het theoretische evenwicht af.
Werkgelegenheid en productieniveaus komen op een lager niveau uit, en de loonbelasting tendeert
naar een niveau dat hoger ligt dan het opgelegde maximum van 90% (de resterende
                                                       
59De eerder besproken afwijkende resultaten van sessie 2 bij het Van Elswijk systeem treffen vooral de productie van
X en daardoor ook de prijs van dit product (zie tabel 4.3). Bij weglating van deze sessie, verschillen de waarden van
deze variabelen circa 10% ten opzichte van het loonbelastingsysteem.
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begrotingstekorten suggereren dit). Verder blijken ook nu weer de productprijzen hoger en de
factorprijzen lager te liggen dan de theoretische evenwichtsniveaus, waarbij vooral de lagere
kapitaalvoet opvallend is. In de toelichting bij de resultaten in §4.5 zal hiervoor een mogelijke
verklaring worden gegeven. In de volgende paragraaf zullen nu echter eerst de hypothesen getoetst
worden die door Van Elswijk en de Begeleidingscommissie zijn opgesteld met betrekking tot de
uitkomsten van het experiment.

4.4 Toetsing van de hypothesen

In totaal zullen vijf hypothesen getoetst worden. De volgende variabelen staat daarbij centraal: (I)
kapitaalvlucht, (II) de werkgelegenheid, (III) het nettoloon, (IV) het relatieve productieniveau van
de bedrijfstakken, en (IV) de welvaart. Voor elk van deze variabelen is een Nul-hypothese
geformuleerd als uitgangspunt, en zijn er één of twee alternatieve hypothesen, afkomstig van de
Begeleidingscommissie (BC) en Van Elswijk (VE).

Elk van de vijf hypothesen wordt op twee manieren getoetst. In de eerste plaats door, per periode,
het gemiddelde over consumenten en/of producenten van de betreffende variabele voor het
loonbelastingsysteem (‘systeem A’) te vergelijken met het gemiddelde voor het Van Elswijk systeem
(‘systeem B’). In de tweede plaats, door met behulp van regressies de invloed van de
belastingsystemen op de desbetreffende variabele te schatten.

Bij de regressies worden drie modellen geschat, waarbij steeds de in de hypothese centraal staande
variabele de afhankele variabele is. Bij de modellen 1 en 2 wordt de invloed van de overgang op het
Van Elswijk systeem geschat door in de regressievergelijking als onafhankelijke variabele een
zogenaamde dummy (‘systeem B’) op te nemen. Deze dummy heeft de waarde 0 in geval van
systeem A en de waarde 1 in geval van systeem B. Een significante invloed van deze dummy duidt
dan op een significant verschillende invloed van het Van Elswijk systeem op de afhankelijke
variabele.
Bij model 1 worden alleen de perioden 5-8 beschouwd, terwijl bij model 2 alleen de perioden 8-16
worden genomen. De reden is dat in het eerste geval de belastingtarieven constant zijn, terwijl bij de
laatstgenoemde perioden de tarieven zich aanpassen aan het begrotingssaldo in de vorige periode.
Bij model 3, ten slotte, wordt de invloed van de belastingsystemen niet bepaald via een dummy, maar
door in de regressievergelijking de belastingtarieven die bij deze systemen horen op te nemen. Op
deze manier wordt, in aanvulling op de modellen 1 en 2, informatie verkregen over de invloed van
veranderingen in de hoogte van de  belastingen op de afhankelijke variabele. Dit model heeft daarom
ook alleen betrekking op de perioden 8-16. Omdat in het Van Elswijk systeem de belastingtarieven
voor de twee bedrijfstakken een vaste verhouding hebben (namelijk bepaald door de tarieven bij de
introductie van dit systeem), wordt slechts één ervan opgenomen; dit tarief betreft product X.
Verder is in alle modellen het nummer van de periode als bepalende variabele in de
regressievergelijking opgenomen, om eventuele tendenties over de perioden te kunnen constateren.

Bij de gemiddelden toets is steeds gebruik gemaakt van een zogenaamde t-test (rekening houdende
met ongelijke varianties). Bij de regressies is steeds gebruik gemaakt van de zogenaamde OLS-
schattingsmethode (rekening houdende met heteroscedasticiteit).

Bij elk van de vijf hypothesen zullen we als volgt te werk gaan. Eerst zullen de Nul-hypothese en de
(alternatieve) VE-hypothese en BC-hypothese gepresenteerd worden. In aansluiting daarop wordt
een precieze omschrijving gegeven van de variabele die bij de hypothese centraal staat. Dan volgt
een bespreking van de resultaten verkregen via de gemiddeldentoets en de regressies, waarna
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besloten wordt met een conclusie. Voor de leesbaarheid zijn de tabellen met de gedetailleerde
toetsingsresultaten opgenomen in een bijlage (zie Bijlage 5).

Hypothese I: Kapitaalvlucht

Nul-hypothese: “Invoering van het Van Elswijk systeem zal niet leiden tot kapitaalvlucht”.
VE-hypothese: Komt overeen met de nulhypothese.
BC-hypothese: Er zal kapitaalvlucht optreden.

Definitie

Bij de toetsing worden twee definities van kapitaalvlucht gebruikt. Bij de eerste wordt gekeken naar
veranderingen in de ‘kapitaalinput’ in het binnenland (Hypothese I.1), waarbij kapitaalinput
gedefinieerd is als: aangewende hoeveelheid kapitaal door een producent in een periode in het
binnenland, gedeeld door de totale aangewende hoeveelheid kapitaal in deze periode in het binnen-
en buitenland.
Deze definitie is echter problematisch bij een aanbodoverschot van kapitaal. Zo zal in dat geval de
‘kapitaalinput’ veranderen wanneer alleen in het buitenland de verkoop en inzet van kapitaal zich
wijzigt. Daarom wordt tevens gekeken naar de ‘netto-kapitaalexport’ (Hypothese I.2), gedefinieerd
als: het verschil tussen de hoeveelheid kapitaal verkocht door een binnenlandse consument en de
totale inzet van kapitaal in het binnenland per binnenlandse consument, in een periode, als fractie van
de totale inzet van kapitaal in het binnenland per binnenlandse consument in die periode.

Resultaten Hypothese I.1: Kapitaalinput

Bij de gemiddeldentoets worden geen significante verschillen tussen beide belastingsystemen
gevonden voor de eerste 8 perioden. Bij de latere perioden worden vanaf periode 10 wel significante
verschillen gevonden en wel in de richting van negatieve kapitaalvlucht. De kapitaalinput neemt dan
toe onder het Van Elswijk systeem.
De regressieanalyse ondersteunt dit resultaat. Alleen bij de latere perioden, waarin de
belastingtarieven zich aanpassen, wordt een significant (positief) effect gevonden voor de
systeemdummy (het Van Elswijk systeem). Verder worden (bij model 3) voor deze perioden
negatieve effecten gevonden voor de binnenlandse belastingtarieven en een positief effect voor het
buitenlandse belastingtarief. Alleen het binnenlandse belastingtarief onder het loonbelastingsysteem
heeft echter een significante (negatieve) invloed op de kapitaalinput.

Resultaten Hypothese I.2: Netto-kapitaalexport

De resultaten voor deze hypothese wijzen in dezelfde richting. Vanaf periode 10 worden duidelijk
significante verschillen gevonden die wijzen op negatieve kapitaalvlucht onder het Van Elswijk
systeem. Ook de resultaten van de regressieanalyse zijn soortgelijk, met als enige uitzondering dat nu
reeds voor de perioden 5-8 een significant effect voor het Van Elswijk systeem wordt gevonden.
Verder blijken nu (bij model 3) ook de binnenlandse belastingtarieven onder het Van Elswijk
systeem, alsmede de buitenlandse loonbelasting, een significant effect te hebben. Deze effecten
wijzen in dezelfde richting als bij Hypothese I.1.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de experimentele resultaten meer steun lijken te verlenen aan de
hypothese van Van Elswijk.
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Hypothese II: Werkgelegenheid

Nul-hypothese: “Invoering van het Van Elswijk syteem leidt niet tot een verandering van de totale
werkgelegenheid”.
VE-hypothese: De werkgelegenheid stijgt.
BC-hypothese: De werkgelegenheid daalt.

Definitie

Bij de toetsing van deze hypothese is de variabele ‘werkgelegenheid’ gedefinieerd als: de
aangewende hoeveelheid arbeid door een binnenlandse producent in een periode.

Resultaten

De gemiddeldentoets wijst uit dat pas vanaf periode 9 duidelijke verschillen tussen de
belastingsystemen ontstaan, en wel in de richting van een grotere werkgelegenheid onder het Van
Elswijk systeem.
De regressieanalyse ondersteunt dit resultaat Alleen voor de perioden 8-16 wordt een significant
(positief) effect gevonden voor de systeemdummy (het Van Elswijk systeem). Bij model 3 worden
weer negatieve effecten gevonden voor de binnenlandse tarieven van beide belastingsystemen en een
positief effect voor het buitenlandse loonbelastingtarief. Alleen het effect van het binnenlandse tarief
onder het loonbelastingsysteem is echter significant.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de experimentele resultaten enige steun lijken te verlenen aan de
hypothese van Van Elswijk.

Hypothese III: Nettoloon

Nul-hypothese: “Invoering van het Van Elswijk systeem leidt niet tot een verandering van de
nettolonen voor de werknemers”.
VE-hypothese: De nettolonen dalen niet.
BC-hypothese: De nettolonen dalen.

Definitie

Bij de toetsing van de hypothese is ‘nettoloon’ gedefinieerd als: de nominale marktprijs (per
transactie) van arbeid in een periode in het binnenland, gedeeld door de som van alle gemiddelde
marktprijzen in die periode. Door te delen door de som van alle prijzen wordt gecorrigeerd voor
veranderingen in het algemene prijspeil.

Resultaten

Voor de perioden 1-8 wordt bij de gemiddeldentoets een significant lager nettoloon gevonden voor
het Van Elswijk systeem in de eerste 4 perioden, alsmede in periode 8. Vanaf periode 10 wordt voor
dit belastingsysteem daarentegen een significant hoger nettoloon geconstateerd.
De regressieanalyse versterkt deze resultaten. Terwijl voor de perioden 5-8 een significant negatief
effect gevonden wordt voor de systeemdummy (het Van Elswijk systeem), wordt een significant
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positief effect geconstateerd voor de perioden 8-16. Model 3 toont weer een significant negatief
effect van het binnenlandse belastingtarief onder het loonbelastingstelsel, maar nu ook een significant
negatief effect van het buitenlandse tarief. Verder blijken de productbelastingtarieven onder het Van
Elswijk systeem nu een (zwak) significant positief effect te hebben. Vermoed wordt dat hierbij de
niet te verbijzonderen invloed van de arbeidssubsidie onder dit systeem een rol speelt.

Conclusie

De experimentele resultaten geven enige ondersteuning aan de BC-hypothese, maar alleen voor de
perioden waarin de belastingtarieven zich niet aanpassen aan het begrotingssaldo.60 Voor de perioden
waarin dat wel gebeurt, lijken de resultaten steun te verlenen aan de VE-hypothese.

Hypothese IV: Productieverschuiving

Nul-hypothese: “Invoering van het Van Elswijk systeem zal niet leiden tot een verschuiving in het
relatieve productieniveau van de bedrijfstakken”.
VE-hypothese: Conditioneel.
BC-hypothese: De kapitaalintensieve sector zal kleiner worden ten opzichte van de arbeidsintensieve
sector.

Definitie

Bij de toetsing van deze hypothese wordt gekeken naar veranderingen in de relatieve omvang van de
‘Productie arbeidsintensieve sector’, gedefinieerd als: het aantal eenheden geproduceerd door een
binnenlandse producent in de arbeidsintensieve sector Y in een periode, gedeeld door de totale
productie van de binnenlandse arbeidsintensieve sector Y en de kapitaalintensieve sector X in deze
periode.

Resultaten

Noch bij de gemiddeldentoets, noch bij de regressieanalyse worden significante verschillen of
effecten gevonden.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de experimentele resultaten steun verlenen aan de Nul-hypothese.

                                                       
60Hierbij zij opgemerkt dat het negatieve effect van het Van Elswijk systeem bij de regressieanalyse voor de perioden
5-8 verandert in een (significant) positief effect indien de afwijkende sessie 2 bij dit systeem wordt weggelaten.
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Hypothese V: Welvaart

Nul-hypothese: “Invoering van het Van Elswijk systeem leidt niet tot een verandering van de
welvaart”.
VE-hypothese: Invoering leidt tot een welvaartstoename.
BC-hypothese: Invoering leidt tot een daling van de welvaart.

Definitie

Bij de toetsing van de hypothese worden 4 verschillende maten van welvaart onderzocht. Ten eerste
zal gekeken worden naar veranderingen in het ‘nut’ (Hypothese V.1), gedefinieerd als: de verdienste
van een binnenlandse consument in een periode.
Uit de economische theorie is bekend dat deze variabele bij de theoretische evenwichtsresultaten als
maatstaf voor de efficiëntie van de belastingsystemen gebruikt kan worden. We hebben echter
geconstateerd dat de experimentele resultaten afwijken van de theoretische resultaten. Om die reden
zal ook gebruik worden gemaakt van de - in de experimentele economie gehanteerde - maatstaf van
de systeemefficiëntie. Hierbij wordt gekeken naar de ‘verdiensten’ (Hypothese V.2), gedefinieerd als:
de verdienste van een binnenlandse consument of producent in een periode.
Een probleem bij deze maatstaf is dat geen rekening gehouden wordt met het begrotingssaldo.
Daarom zal tevens gekeken worden naar de ‘verdiensten inclusief overheidssurplus’ (Hypothese
V.3), gedefinieerd als: de verdienste van een binnenlandse consument of producent vermeerderd
(verminderd) met het binnenlandse overheidssurplus (-tekort) per capita, in een periode.
Vanwege de belangrijke rol die in beleidsdiscussies aan de volgende maatstaf wordt toegekend, zal
ten slotte ook nog gekeken worden naar het (reële) ‘bruto binnenlands product’ (Hypothese V.4),
gedefinieerd als: de gemiddelde marktprijs van X maal de binnenlandse productie van X plus de
gemiddelde binnenlandse marktprijs van Y maal de binnenlandse productie van Y, gedeeld door de
som van deze gemiddelde marktprijzen, in een periode.61

Resultaten Hypothese V.1: Nut

Bij de gemiddeldentoets blijkt dat in vijf van de perioden 1-8 het nut significant lager wordt onder
het Van Elswijk systeem, terwijl er geen duidelijke verschillen gevonden worden voor de latere
perioden (met uitzondering van de perioden 14 en 16, waarin het nut significant groter is onder het
Van Elswijk systeem).
De resultaten van de regressieanalyse zijn overeenkomstig. Er wordt een significant negatief effect
gevonden voor de systeemdummy (het Van Elswijk systeem) voor de perioden 5-8 en geen effect
voor de latere perioden. Bij model 3 wordt alleen een significant (negatief) effect gevonden voor het
buitenlandse loonbelastingtarief, hetgeen te maken kan hebben met het negatieve effect daarvan op
de productie van het internationaal verhandelde goed X (waardoor er minder voor de consumptie
beschikbaar is). Het binnenlandse loonbelastingtarief heeft weer een negatief effect, terwijl de
productbelastingtarieven nu een positief effect hebben; beide effecten zijn echter niet significant.

                                                       
61In aanvulling op deze maatstaven zij nog vermeld dat bovendien is gekeken naar de verhouding tussen de feitelijke
productie in een bedrijfstak en de productie die maximaal haalbaar zou zijn geweest gegeven de totale hoeveelheden
arbeid en kapitaal die bij de productie in die bedrijfstak werden aangewend (een maat van productie-efficiëntie).
Gemiddeld over de perioden 5-8 bedroeg deze verhouding voor de productie van Y in het binnenland: 0.92 voor
systeem A en 0.97 voor systeem B (voor het buitenland, respectievelijk, 0.97 en 0.99); en voor de productie van X:
0.99 voor beide systemen (ook voor het buitenland). Gemiddeld over de perioden 13-16 bedroeg de verhouding voor de
productie van Y in het binnenland: 0.98 voor systeem A en 0.95 voor systeem B (voor het buitenland, respectievelijk,
0.98 en 0.99); en voor de productie van X: 0.97 voor beide systemen (voor het buitenland 0.98) Zie ook Bijlage 6.
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Resultaten Hypothese V.2: Verdiensten

Bij de gemiddeldentoets blijken geen significante verschillen tussen de belastingsystemen voor te
komen bij de perioden 1-8. De resultaten voor de latere perioden laten duidelijk (significant) hogere
verdiensten zien onder het Van Elswijk systeem.
In tegenstelling tot de gemiddeldentoets toont de regressieanalyse niet alleen een significant positief
effect van het Van Elswijk systeem op de verdiensten in de perioden 8-16, maar ook in de perioden
5-8. Bij model 3 worden weer (significante) negatieve effecten van de loon- en
productbelastingtarieven in het binnenland gevonden, alsook een (significant) positief effect van het
buitenlandse loonbelastingtarief.

Resultaten Hypothese V.3: Verdiensten inclusief overheidssurplus

Zowel in de perioden 1-8 als in de latere perioden worden, volgens deze maatstaf, op grond van de
gemiddeldentoets significant hogere verdiensten verkregen onder het Van Elswijk systeem.
De resultaten van de regressieanalyse wijzen in dezelfde richting. Zowel voor de perioden 5-8 als
voor de latere perioden blijkt het effect van de systeemdummy (het Van Elswijk systeem) significant
positief te zijn. Bij model 3 blijken de binnenlandse belastingtarieven weer een negatief en het
buitenlandse belastingtarief wederom een positief effect te hebben, waarbij alleen het effect van het
binnenlandse loonbelastingtarief significant is.

Resultaten Hypothese V.4: Bruto binnenlands product

Vanwege het geringe aantal waarnemingen (één per periode en sessie) betreffen de resultaten hier
een gemiddeldentoets voor de perioden 5-8 en 13-16.  De toets wijst uit dat het BBP in beide
gevallen significant groter is onder het Van Elswijk systeem.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de experimentele resultaten meer steun lijken te verlenen aan de VE-
hypothese dan aan de BC-hypothese. Bij de vier verschillende maatstaven wordt alleen een indicatie
van een welvaartsafname onder het Van Elswijk systeem gevonden bij de verdiensten (nut) van de
consumenten, en dan alleen voor de perioden waarin de belastingtarieven niet veranderen.62

Samenvattende conclusie

Zoals op grond van de bespreking van de experimentele resultaten in de vorige paragraaf reeds
verwacht kon worden, vallen de resultaten van de toetsing van de vijf hypothesen ten gunste uit van
het Van Elswijk systeem. De enige resultaten die ondersteuning verlenen aan de ‘pessimistische’
hypothesen van de Begeleidingscommissie betreffen de (negatieve) effecten van dit systeem op het
nettoloon en het nut van consumenten in de perioden 1-8, waarin de belastingtarieven zich niet
aanpassen aan het begrotingssaldo. Bovendien blijken juist deze negatieve effecten te verdwijnen
indien de afwijkende experimentele sessie 2 bij het Van Elswijk systeem wordt weggelaten.
Interessant is verder dat bij de regressieanalyse (model 3) altijd een negatief effect gevonden wordt
van het binnenlandse loonbelastingtarief op de variabelen die in de hypothesen centraal staan: het
binnenlandse kapitaal, de werkgelegenheid, het nettoloon, de relatieve omvang van de
arbeidsintensieve sector Y, en de welvaartsmaatstaven. Met uitzondering van het nut van

                                                       
62Hierbij zij opgemerkt dat het negatieve effect van het Van Elswijk systeem op het nut bij de regressieanalyse voor de
perioden 5-8 niet langer significant blijkt indien de afwijkende sessie 2 wordt weggelaten.
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consumenten en de relatieve omvang van de arbeidsintensieve sector is dit negatieve effect verder
altijd significant. Het effect op deze variabelen van het buitenlandse loonbelastingtarief is meestal
positief en niet significant, en dat van de binnenlandse productbelastingtarieven (bij het Van Elswijk
systeem) meestal negatief en niet significant. Bovendien is het effect van de belastingtarieven bij het
Van Elswijk systeem altijd minder negatief dan het effect van het binnenlandse loonbelastingtarief bij
het loonbelastingsysteem. In de toelichting bij de experimentele resultaten in de volgende paragraaf
zal hier nadere aandacht aan worden besteed.

4.5 Toelichting bij de resultaten: het ‘risico-gecompenseerde prijsmechanisme’

De gunstige experimentele uitkomsten voor het Van Elswijk systeem, zoals verwoord in de
samenvattende conclusies in §4.3 en §4.4, zullen in deze paragraaf nader verklaard worden.
Bovendien zal meer expliciet aandacht worden besteed aan het functioneren van de kapitaalmarkt en
de relatief lage kapitaalvoet die in het experiment geconstateerd werd.

Op zich liet de theoretische evenwichtsanalyse in hoofdstuk 3 reeds zien dat het Van Elswijk systeem
inderdaad tot gunstigere economische resultaten kan leiden dan het loonbelastingsysteem, maar ook
tot slechtere. Theoretisch zijn hierbij de volgende twee factoren van belang: aan de ene kant
induceert de impliciete belasting van (mobiel) kapitaal een kapitaalvlucht naar het buitenland, aan de
andere kant vermindert de prijsdistorsie bij de factor arbeid (veroorzaakt door de
werkloosheidsuitkering en de daarvoor te heffen belasting) doordat een deel van de lasten
verschoven kan worden naar de vaste factor (het immobiele kapitaal; zie §3.2).

De experimentele resultaten suggereren dat van de evenwichten het ‘gunstige’ theoretische
evenwicht de grootste aantrekkingskracht uitoefent. Aan de andere kant moet geconstateerd worden
dat de experimentele resultaten duidelijke afwijkingen laten zien van de theorie. Zo vallen bij het Van
Elswijk systeem de economische prestaties van de binnenlandse economie - in termen van
werkgelegenheid, kapitaalinzet en productie - zelfs nog beter uit dan in het ‘gunstige’ theoretische
evenwicht.63 Maar ook op andere punten zijn er opmerkelijke verschillen te vermelden. Allereerst
betreft dit de constatering dat in het experiment de factorprijzen (met name de kapitaalvoet) typisch
onder en de productprijzen boven de theoretische evenwichtsniveaus uitkomen. Daarbij blijken de
aangewende hoeveelheden van de productiefactoren en de productieniveaus over het algemeen op
een lager niveau te liggen. Vooral bij het loonbelastingsysteem, en in het buitenland bij het Van
Elswijk systeem (waar het loonbelastingsysteem gehandhaafd wordt), doet zich dit verschijnsel voor.
Opmerkelijk is verder ook dat, volgens de regressieanalyse, loonbelasting duidelijke negatieve
economische effecten met zich meebrengt, terwijl dit voor de productbelasting bij het Van Elswijk
systeem veel minder het geval lijkt. Naar onze mening hangen deze afwijkende resultaten samen met
een belangrijk en realistisch verschil tussen de experimentele economie en het theoretische
economische model, waaraan in §3.4 reeds enige aandacht werd besteed.

We denken hierbij niet zozeer aan de mogelijkheid dat consumenten en/of producenten in het
experiment andere doelstellingen nastreefden dan in het theoretische model wordt voorondersteld

                                                       
63Het volgende zij hierbij aangetekend. Ten eerste, wat betreft de duidelijke variantie in de resultaten van de
experimentele sessies, zij opgemerkt dat hiermee bij de statistische toetsing rekening wordt gehouden. Bovendien
blijken de resultaten alleen nog maar meer in het voordeel van het Van Elswijk systeem uit te vallen indien de sessie
(2) die duidelijk afwijkt buiten beschouwing wordt gelaten. Ten tweede zij opgemerkt dat vanwege de afwijkingen van
het (efficiënte) theoretische evenwicht het nut van consumenten lager is. Hierbij dient echter benadrukt te worden dat
de relevante vergelijking niet het theoretische evenwicht betreft, maar de experimentele resultaten bij het
loonbelastingsysteem.
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(respectievelijk, nuts- en winstmaximalisatie). Daar zijn namelijk geen directe aanwijzingen voor. Dat
geldt trouwens ook voor de mogelijkheid dat zij na de eerste vier perioden - die we bij de analyse
nooit in het voordeel van het Van Elswijk systeem hebben meegenomen - nog verward waren over
de wijze waarop zij hun verdiensten (nut, winst) konden bevorderen. Het verschil waar we hier de
aandacht op willen vestigen, betreft de expliciete rol van de tijd. In het experiment kunnen goederen
pas geproduceerd en verhandeld worden nadat eerst productiefactoren (arbeid en kapitaal) zijn
aangeschaft. Producenten, maar ook consumenten, lopen hierdoor een risico. Voor producenten is er
onzekerheid met betrekking tot de mate waarin de te maken productiekosten tot winst zullen leiden.
Voor consumenten is er een soortgelijke volgtijdelijke onzekerheid bij het aanbod van arbeid. Zij zijn
immers wel zeker van de waarde van vrije tijd, maar niet van het aantal goederen dat zij met het
extra inkomen voor hun verhandelde arbeidstijd zullen kunnen aanschaffen. Bij het aanbod van
kapitaal is van een dergelijke alternatieve opbrengst geen sprake, waardoor het altijd beter is het aan
te bieden, ongeacht de prijs.64 Op grond van genoemde onzekerheid voor de producenten is te
verwachten dat zij voorzichtig zullen zijn bij het aankopen van productiefactoren, hetgeen een
restrictief effect heeft op de productie.65 Dit heeft een neerwaartse druk op de factorprijzen ten
gevolg en een opwaartse druk op de productprijzen. Eerstgenoemde druk wordt alleen bij de factor
arbeid tegengewerkt door de aangegeven onzekerheid bij de consumenten, waardoor het
uiteindelijke effect op het loon onduidelijk wordt. Aan de andere kant wordt hierdoor de tendens dat
minder arbeid zal worden verhandeld, versterkt. Naarmate het economisch proces zich stabiliseert
kunnen deze onzekerheidseffecten in sterkte afnemen.

De experimentele resultaten zijn in lijn met dit veronderstelde prijsvormingsproces, dat als
verschijnsel eerder in de experimentele economie is waargenomen en is aangeduid als ‘risk-
compensated input/output price-adjustment process’.66 We zullen in het vervolg spreken van ‘risico-
gecompenseerd prijsmechanisme’. De betere economische prestaties van het Van Elswijk systeem in
vergelijking met het loonbelastingsysteem en in menig opzicht ook in vergelijking met het ‘gunstige’
theoretische evenwicht, zijn hiermee - in samenhang met de mogelijkheid tot lastenverschuiving naar
de vaste factor - goed verklaarbaar. Op grond van  dit mechanisme lijkt het immers veel uit te maken
of producenten direct (‘up front’) belasting moeten betalen over de aanschaf van arbeid (bij het
loonbelastingsysteem), of dat er eerst een arbeidssubsidie wordt gegeven en de belastingheffing eerst
later en naar rato van de prijsontwikkeling plaatsvindt (bij het Van Elswijk systeem). Door het laatste
vindt bij het Van Elswijk systeem in feite een vorm van risicodeling plaats tussen producent en
overheid.67 Vanuit dit perspectief lijkt het ook verklaarbaar dat bij de regressieanalyse een duidelijk

                                                       
64Vanwege de concurrentie op de kapitaalmarkt zijn dynamische reputatie-effecten, waardoor het zinvol zou kunnen
zijn om het kapitaalaanbod bij lage prijzen te beperken, niet te verwachten.
65Dit zal het geval zijn onder de veronderstelling van risico-aversie. In tegenstelling tot wat veelal gedacht wordt, zijn
er empirische aanwijzingen dat er op dit punt geen verschillen zijn tussen producenten ('entrepreneurs' en managers)
en de bevolking in het algemeen; zie R.H. Brockhaus, Sr., The psychology of the entrepreneur, in: C.A. Kent, D.L.
Sexton en K.H. Vesper (eds.), Encyclopedia of Entrepreneurship, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1982. In ieder
geval zijn er geen eenduidige gegevens dat producenten niet risico-avers zouden zijn. Zie in dit verband ook G. Zhang
(1998), Ownership concentration, risk aversion, and the effect of financial structure on investment decision, European
Economic Review, 42, pp. 1751-1778.
66Noussair, Plott en Riezman (t.a.p.). In deze studie - waarin overigens zelfs van simultane markten sprake is (zie
§2.5) - heeft niet verkochte arbeid geen waarde voor de consumenten. Dit is wel het geval bij de volgende studies,
waarin een ‘undersupply’ van arbeid wordt waargenomen: J. Hey en D. Di Cagno (1998), Sequential markets: An
Experimental Investigation of Clower’s Dual Decision Hypothesis, Experimental Economics, 1, pp. 63-85; en P.
Liang en C. R. Plott, General equilibrium, macroeconomics and money in a laboratory experimental environment,
Economic Theory, te verschijnen.
67Voorzover een belasting over de toegevoegde waarde bij het Van Elswijk systeem de productiewaarde betreft
ongeacht of deze ook daadwerkelijk wordt afgezet, heeft deze risicodeling alleen betrekking op het prijsrisico en niet
op het afzetrisico. In dit kader zij opgemerkt dat in het experiment de productie meestal niet, of nauwelijks, afwijkt
van de afzet (zie Bijlage 3).
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geringer negatief effect van de productbelastingtarieven werd gevonden dan van het binnenlandse
loonbelastingtarief.

In het theoretische evenwichtsmodel komt de besproken volgorde, die inherent is aan het
productieproces, en de daarmee samenhangende onzekerheid niet tot uitdrukking. Zoals we eerder
aangaven, is dit niet het gevolg van een verkeerde modelkeuze, maar een weerspiegeling van de
huidige stand van de theoretische kennis. Ons inziens is dit een belangrijke lacune. In de praktijk zijn
er weliswaar mogelijkheden om deze onzekerheid te verminderen (via termijncontracten,
bijvoorbeeld), maar deze zijn beperkt en brengen kosten met zich mee.68

Met behulp van het risico-gecompenseerde prijsmechanisme is nu goed te verklaren waarom een
lagere kapitaalvoet dan de theoretische is waargenomen, terwijl dit minder geldt voor de loonvoet.
We gaven eerder aan dat, in tegenstelling tot de arbeidsmarkt (waar bovendien de uitkering een vloer
onder de prijsvorming legt), op de kapitaalmarkt slechts sprake is van een neerwaarste druk op de
prijs. Door het resulterende aanbodoverschot ontstaat een verdere druk op de kapitaalvoet, omdat
niet-verhandeld kapitaal de consumenten geen verdiensten oplevert. Deze druk wordt nog versterkt
doordat ook de werkgelegenheid negatief beïnvloed wordt door het risico-gecompenseerde
prijsmechanisme, hetgeen via de geringe substitutie-elasticiteit tussen arbeid en kapitaal (in lijn met
het MIMIC-model) een negatief effect heeft op de vraag naar kapitaal. De reden waarom onder het
Van Elswijk systeem de kapitaalvoet lager uitvalt dan bij het loonbelastingsysteem lijkt, in het
verlengde hiervan, het aanvankelijk in beide landen en later alleen in het buitenland  lagere
werkgelegenheidsniveau te zijn.
Dat een slecht functioneren van de kapitaalmarkt in het experiment de oorzaak zou zijn van de lagere
kapitaalvoet bij het Van Elswijk systeem is niet waarschijnlijk. Ten eerste liet figuur 4.15 reeds zien
dat tegenover een afnemende kapitaalvoet een grotere inzet van kapitaal staat, die ten slotte tendeert
naar een volledige inzet. Verdere ondersteuning voor deze opvatting wordt verkregen via een
regressieanalyse, waarbij aan de hand van het theoretische model de relatie tussen, aan de ene kant,
de arbeid-kapitaalverhouding bij de producenten en, aan de andere kant, de kapitaalvoet en de
loonkosten per eenheid arbeid is geschat.69 Alle coëfficiënten blijken het juiste teken te hebben en, op
slechts twee van de acht na, significant te zijn. Beide niet-significante coëfficiënten betreffen het
effect van de kapitaalvoet op de arbeid-kapitaalverhouding in de lokale binnen- en buitenlandse
arbeidsintensieve sector. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de kapitaaluitgaven in deze sector
een minder belangrijke rol spelen.

4.6 Conclusies

De in de bovenstaande paragrafen gepresenteerde experimentele resultaten leiden tot de volgende
conclusies.

1. Onder het loonbelastingsysteem tenderen de hoeveelheidsvariabelen, met name op geaggregeerd
niveau, naar het theoretische evenwicht wanneer het loonbelastingtarief constant op het
evenwichtsniveau wordt gehouden (perioden 1-8). Zowel in het binnenland als in het buitenland
gaat deze ontwikkeling evenwel gepaard met aanzienlijke overheidstekorten. Wanneer de
loonbelastingtarieven zich aanpassen aan de overheidstekorten (perioden 9-16) worden deze
tekorten kleiner, maar komen werkgelegenheid en productie op een niveau te liggen dat duidelijk

                                                       
68Voor producenten is de onzekerheid in het experiment nog beperkt doordat de aanschaf van kapitaal (evenals van
arbeid) slechts binnen één periode vaste kosten met zich meebrengt.
69 Zie bijlage 6.
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lager is dan het theoretische niveau. Dit geldt bijgevolg ook voor de welvaart (het nut van
consumenten).

 
2. Bij de (relatieve) prijzen blijkt geen duidelijke convergentie op te treden naar de theoretische

evenwichtsresultaten. Het algemene beeld is dat de prijzen van de productiefactoren - met name
de kapitaalvoet - lager en de productprijzen hoger tenderen uit te vallen. Vooral wanneer de latere
perioden, waarin het loonbelastingtarief zich aanpast aan het overheidstekort in de vorige periode,
mede in beschouwing worden genomen.

 
3. Het vorige punt kan in verband worden gebracht met de constatering dat op de markten voor

arbeid, kapitaal en goederen de verhandelde hoeveelheden in het algemeen onder het theoretische
evenwichtsniveau liggen. Een geringere inzet van productiefactoren heeft een restrictief effect op
de productie. Het eerste heeft een negatief effect op de factorprijzen en het laatste een positief
effect op de productprijzen.

 
4. De resultaten van het Van Elswijk systeem blijken in termen van werkgelegenheid, kapitaalinzet

en productie voor het binnenland gunstiger uit te vallen dan het voor dit systeem ‘gunstige’
theoretische evenwicht, en daarmee ook veel gunstiger dan het loonbelastingsysteem. Met name
de negatieve kapitaalvlucht (kapitaalimport) is opvallend. Indien hiermee rekening gehouden
wordt, vertonen daarentegen de uitkomsten voor het buitenland weer duidelijke overeenkomsten
met het loonbelastingsysteem. Hetgeen niet bevreemdend is, omdat dit systeem in het buitenland
blijft vigeren onder het Van Elswijk systeem.

 
5. Ook bij het Van Elswijk systeem blijken de productprijzen hoger en de factorprijzen lager te

liggen dan de theoretische evenwichtsniveaus.
 
6. Toetsing van de vijf door Van Elswijk en de Begeleidingscommissie geformuleerde hypothesen

ten aanzien van het functioneren van het Van Elswijk systeem in vergelijking met het
loonbelastingsysteem, valt ten gunste uit van het Van Elswijk systeem. De hypothesen betreffen:
kapitaalvlucht, werkgelegenheid, het nettoloon, de relatieve omvang van de arbeidsintensieve
(‘sheltered’) sector en de welvaart. Alleen de negatieve effecten van dit systeem op het nettoloon
en het nut van consumenten (één van de welvaartsmaatstaven) in de eerste perioden, waarin de
belastingtarieven zich niet aanpassen aan het overheidssaldo, geven steun aan de visie van de
Begeleidingscommissie. Juist deze negatieve effecten verdwijnen echter indien een duidelijk
afwijkende sessie bij het Van Elswijk systeem wordt weggelaten.

 
7. Bij het loonbelastingsysteem blijkt het loonbelastingtarief in het binnenland altijd een negatief

effect uit te oefenen op de variabelen die centraal staan bij de hypothesen, en dit effect is meestal
significant. Bij het Van Elswijk systeem gaat het effect van de productbelastingtarieven in
dezelfde richting, maar is dit altijd minder negatief en meestal niet significant.

 
8. Een verklaring voor de onder beide belastingsystemen waargenomen ontwikkelingen bij de prijzen

en de hoeveelheden (zie de punten 2, 3 en 5) biedt het ‘risico-gecompenseerde prijsmechanisme’,
een begrip ontleend aan de experimentele economie. Doordat productiefactoren eerst moeten
worden verhandeld alvorens goederen ter beschikking kunnen komen, ontstaat een onzekerheid
bij consumenten en producenten op de factormarkten, waaraan in de theorie wordt voorbijgegaan.
Risico-aversie zorgt dan voor een compenserende ontwikkeling bij de prijsvorming die de
uitkomsten kan verklaren, zoals in §4.5 nader is toegelicht.
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9. De mogelijkheid van lastenverschuiving naar de vaste factor (het immobiele kapitaal) kan op zich
reeds verklaren waarom het Van Elswijk systeem tot betere economische prestaties kan komen
dan het loonbelastingsysteem; dit heeft de theoretische analyse in hoofdstuk 3 aangetoond. Een
verklaring voor de uitkomst dat de experimentele economie sterker aangetrokken lijkt door het
‘gunstige’ dan door het ‘ongunstige’ theoretische evenwicht, alsook voor de constatering dat de
resultaten voor de binnenlandse economie over het algemeen zelfs nog beter uitvallen dan in het
‘gunstige’ theoretische evenwicht, biedt wederom het bovengenoemde ‘risico-gecompenseerde
prijsmechanisme’. Onder het Van Elswijk systeem worden immers, aan de ene kant, de kosten van
de factor arbeid niet langer belast maar zelfs gesubsidieerd en vindt, aan de andere kant,
belastingheffing eerst later en naar rato van de prijsontwikkeling plaats. In tegenstelling tot bij het
loonbelastingsysteem, deelt de overheid hier in het omzetrisico voor de producenten. Dit kan
tevens verklaren waarom de productbelastingtarieven bij het Van Elswijk systeem een geringer
negatief effect hebben dan het loonbelastingtarief bij het loonbelastingsysteem (zie punt 7).
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Tabel 4.1: Experimentele resultaten loonbelastingsysteem (A), gemiddelden over de perioden 5 t/m 8, per sessie
Binnenland Loonbelastingsysteem (A) Loonbelastingsysteem (A)

Evenwicht 1 Evenwicht 2 Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3
Aandeel vaste factor kapitaal (%) 10 10 10 10 10
Uitkering 70 70 70 70 70
Subsidie 00 00 00 00 00
Begrotingssurplus 0 (per

definitie)
0 (per
definitie)

-0.8822 -1.4782 0.6020

Begrotingssurplus/BBP 0 0 -0.1189 -0.2013 0.0636

Werkgelegenheid in x 13.4 12.9 13.5 12.3 17.5
Werkgelegenheid in y 14.8 14.4 12.3 9.5 15.3
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 28.2 27.3 25.8 21.8 32.8

Kapitaalgoederen in x 20.5 19.7 24.8 26.8 26.3
Kapitaalgoederen in y 9.5 9.3 10.0 4.3 9.5
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 30.0 29.0 34.8 31.1 35.8

Productie in x 22.2 21.4 23.3 21.8 28.3
Productie in y 18.9 18.3 16.8 11.8 17.0
Productie in x+y (totaal) 41.1 39.7 40.1 33.6 45.3

Prijs van product in x 0.1882 0.1889 0.2002 0.2063 0.1660
Prijs van product in y 0.2211 0.2223 0.2114 0.2519 0.2531
Netto loonvoet 0.1694 0.1652 0.1684 0.1915 0.1842
Kapitaalvoet 0.0307 0.0308 0.0171 0.0179 0.0054

Nut van een consument 106.7 105.7 101.3 90.6 101.9

Omzet in x+y (totaal) 8.34 8.12 7.98 7.38 8.46
-/- loonsom -/- 4.78 -/- 4.50 -/- 4.32 -/- 4.17 -/- 6.04
-/- beloning kapitaal -/- 0.92 -/- 0.89 -/- 0.53 -/- 0.56 -/- 0.18
Bruto winst in x+y (totaal) 2.64 2.73 3.13 2.65 2.24
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/- 1.80 -/- 1.92 -/- 1.63 -/- 1.57 -/- 2.28
+/+ subsidie_____________________ +/+ 0.00 +/+ 0.00 +/+ 0.00 +/+ 0.00 +/+ 0.00
Netto winst in x+y (totaal) 0.84 0.81 1.50 1.08 -0.04

Belastingtarieven arbeid: 0.3777 0.4260 0.3777 0.3777 0.3777
Buitenland Loonbelastingsysteem (A) Loonbelastingsysteem (A)

Evenwicht 1 Evenwicht 2 Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3
Aandeel vaste factor kapitaal (%) 10 10 10 10 10
Uitkering 70 70 70 70 70
Subsidie 00 00 00 00 00
Begrotingssurplus 0 (per

definitie)
0 (per
definitie)

-9.3969 -6.6643 -0.6887

Begrotingssurplus/BBP 0 0 -0.1696 -0.1240 -0.0121

Werkgelegenheid in x 93.66 94.2 87.3 74.3 115.0
Werkgelegenheid in y 103.72 104.2 82.0 114.8 97.8
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 197.38 198.4 169.3 189.1 212.8

Kapitaalgoederen in x 143.3 144.0 144.5 115.8 148.0
Kapitaalgoederen in y 66.7 67.0 54.8 88.8 56.3
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 210.0 211.0 199.3 204.6 204.3

Productie in x 155.1 155.8 144.3 125.5 180.8
Productie in y 132.0 132.5 105.0 144.8 121.8
Productie in x+y (totaal) 287.1 288.3 249.3 270.3 302.6

Prijs van product in x 0.1882 0.1889 0.2002 0.2063 0.1660
Prijs van product in y 0.2211 0.2220 0.2525 0.1939 0.2255
Netto loonvoet 0.1694 0.1708 0.1503 0.1384 0.1658
Kapitaalvoet 0.0307 0.0308 0.0171 0.0179 0.0054

Nut van een consument 216.2 216.3 206.0 211.0 213.7

Omzet in x+y (totaal) 58.36 58.85 55.38 53.96 57.46
-/- loonsom -/- 33.45 -/- 33.88 -/-25.44 -/-26.16 -/-35.27
-/- beloning kapitaal -/- 6.45 -/- 6.50 -/-3.41 -/-3.66 -/-1.10
Bruto winst in x+y (totaal) 18.46 18.47 26.53 24.14 21.09
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/- 12.63 -/- 12.58 -/-9.61 -/-9.88 -/-13.32
+/+ subsidie_____________________ +/+0.00 +/+ 0.00 +/+0.00 +/+0.00 +/+0.00
Netto winst in x+y (totaal) 5.83 5.89 16.92 14.26 7.77

Belastingtarieven arbeid: 0.3777 0.3713 0.3777 0.3777 0.3777
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Tabel 4.1 (vervolg): Experimentele resultaten loonbelastingsysteem (A), gemiddelden over de perioden 13 t/m 16, per
     sessie

Binnenland Loonbelastingsysteem (A) Loonbelastingsysteem (A)
Evenwicht 1 Evenwicht 2 Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3

Aandeel vaste factor kapitaal (%) 10 10 10 10 10
Uitkering 70 70 70 70 70
Subsidie 00 00 00 00 00
Begrotingssurplus 0 (per

definitie)
0 (per
definitie)

-1.1426 -0.0058 -0.2039

Begrotingssurplus/BBP 0 0 -0.1934 -0.0007 -0.0215

Werkgelegenheid in x 13.4 12.9 10.0 12.0 15.8
Werkgelegenheid in y 14.8 14.4 7.5 12.0 15.5
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 28.2 27.3 17.5 24.0 31.3

Kapitaalgoederen in x 20.5 19.7 14.8 28.0 28.0
Kapitaalgoederen in y 9.5 9.3 5.5 5.5 10.0
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 30.0 29.0 20.3 33.5 38.0

Productie in x 22.2 21.4 16.3 22.0 27.0
Productie in y 18.9 18.3 10.5 15.0 20.5
Productie in x+y (totaal) 41.1 39.7 26.8 37.0 47.5

Prijs van product in x 0.1882 0.1889 0.1996 0.2257 0.1634
Prijs van product in y 0.2211 0.2223 0.2767 0.2455 0.2628
Netto loonvoet 0.1694 0.1652 0.1343 0.1525 0.1924
Kapitaalvoet 0.0307 0.0308 0.0133 0.0182 0.0033

Nut van een consument 106.7 105.7 87.5 88.7 102.8

Omzet in x+y (totaal) 8.34 8.12 5.88 8.69 9.74
-/- loonsom -/- 4.78 -/- 4.50 -/- 2.35 -/- 3.66 -/- 6.02
-/- beloning kapitaal -/- 0.92 -/- 0.89 -/- 0.18 -/- 0.55 -/- 0.13
Bruto winst in x+y (totaal) 2.64 2.73 3.35 4.47 3.59
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/- 1.80 -/- 1.92 -/- 2.11 -/- 2.61 -/- 1.66
+/+ subsidie_____________________ +/+ 0.00 +/+ 0.00 +/+ 0 +/+ 0 +/+ 0
Netto winst in x+y (totaal) 0.84 0.81 1.24 1.86 1.93

Belastingtarieven arbeid: 0.3777 0.4260 0.9000 0.7130 0.2803
Buitenland Loonbelastingsysteem (A) Loonbelastingsysteem (A)

Evenwicht 1 Evenwicht 2 Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3
Aandeel vaste factor kapitaal (%) 10 10 10 10 10
Uitkering 70 70 70 70 70
Subsidie 00 00 00 00 00
Begrotingssurplus 0 (per

definitie)
0 (per
definitie)

-1.4090 -6.2560 -0.5123

Begrotingssurplus/BBP 0 0 -0.0286 -0.1478 -0.0096

Werkgelegenheid in x 93.66 94.2 70.8 63.5 99.3
Werkgelegenheid in y 103.72 104.2 79.5 74.5 100.3
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 197.38 198.4 150.3 138.0 199.6

Kapitaalgoederen in x 143.3 144.0 136.0 115.5 121.5
Kapitaalgoederen in y 66.7 67.0 68.0 68.3 70.8
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 210.0 211.0 204.0 183.8 192.3

Productie in x 155.1 155.8 122.5 108.5 154.8
Productie in y 132.0 132.5 104.0 98.0 125.8
Productie in x+y (totaal) 287.1 288.3 226.5 206.5 280.6

Prijs van product in x 0.1882 0.1889 0.1996 0.2257 0.1634
Prijs van product in y 0.2211 0.2220 0.2423 0.2309 0.2179
Netto loonvoet 0.1694 0.1708 0.1338 0.1271 0.1603
Kapitaalvoet 0.0307 0.0308 0.0133 0.0182 0.0033

Nut van een consument 216.2 216.3 204.66 200.25 212.27

Omzet in x+y (totaal) 58.36 58.85 49.65 47.12 52.69
-/- loonsom -/- 33.45 -/- 33.88 -/-20.10 -/-17.54 -/-31.98
-/- beloning kapitaal -/- 6.45 -/- 6.50 -/-2.71 -/-3.34 -/-0.63
Bruto winst in x+y (totaal) 18.46 18.47 26.84 26.24 20.08
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/- 12.63 -/- 12.58 -/-18.09 -/-15.79 -/-15.19
+/+ subsidie_____________________ +/+0.00 +/+ 0.00 +/+0.00 +/+0.00 +/+0.00
Netto winst in x+y (totaal) 5.83 5.89 8.75 10.45 4.89

Belastingtarieven arbeid: 0.3777 0.3713 0.9000 0.9000 0.4749
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Tabel 4.2: Experimentele resultaten Van Elswijk systeem (B), gemiddelden over de perioden 5 t/m 8, per sessie
Binnenland Van Elswijk systeem (B) Van Elswijk systeem (B)

Evenwicht 1 Evenwicht 2 Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3
Aandeel vaste factor kapitaal (%) 10 10 10 10 10
Uitkering 70 70 70 70 70
Subsidie 70 70 70 70 70
Begrotingssurplus 0 (per

definitie)
0 (per
definitie)

1.2884 3.5993 1.7308

Begrotingssurplus/BBP 0 0 0.1296 0.3132 0.1526

Werkgelegenheid in x 16.1 9.6 16.3 14.5 19.3
Werkgelegenheid in y 16.9 8.6 13.3 14.8 12.8
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 33.0 18.2 29.6 29.3 32.0

Kapitaalgoederen in x 18.4 7.4 24.3 23.0 22.3
Kapitaalgoederen in y 9.6 4.1 7.5 9.5 12.8
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 28.0 11.5 31.8 32.5 35.1

Productie in x 24.8 13.7 27.0 23.8 29.3
Productie in y 20.9 11.0 17.0 19.0 17.3
Productie in x+y (totaal) 45.7 24.7 44.0 42.8 46.6

Prijs van product in x 0.1807 0.1807 0.2145 0.4036 0.1963
Prijs van product in y 0.2165 0.2747 0.2400 0.0866 0.3122
Netto loonvoet 0.1971 0.1292 0.1840 0.1111 0.2014
Kapitaalvoet 0.0295 0.0289 0.0044 0.0011 0.0020

Nut van een consument 110.3 89.0 90.4 69.9 95.7

Omzet in x+y (totaal) 9.00 5.49 9.32 11.75 10.31
-/- loonsom -/- 6.50 -/- 2.35 -/- 5.43 -/- 3.25 -/- 6.45
-/- beloning kapitaal -/- 0.83 -/- 0.33 -/- 0.14 -/- 0.04 -/- 0.07
Bruto winst in x+y (totaal) 1.67 2.81 3.75 8.47 3.79
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/- 4.64 -/- 4.55 -/- 6.44 -/- 7.81 -/- 7.17
+/+ subsidie_____________________ +/+ 3.40 +/+ 1.84 +/+ 3.38 +/+ 2.74 +/+ 3.87
Netto winst in x+y (totaal) 0.43 0.10 0.69 3.40 0.49

Belastingtarieven in x: 0.4889 0.7835 0.6521 0.6521 0.6521
                  in y: 0.5414 0.8677 0.7518 0.7518 0.7518
Buitenland Van Elswijk systeem (B) Van Elswijk systeem (B)

Evenwicht 1 Evenwicht 2 Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3
Aandeel vaste factor kapitaal (%) 10 10 10 10 10
Uitkering 70 70 70 70 70
Subsidie 00 00 70 70 70
Begrotingssurplus 0 (per

definitie)
0 (per
definitie)

-12.3780 -16.1292 -5.6813

Begrotingssurplus/BBP 0 0 -0.2865 -0.4407 -0.1307

Werkgelegenheid in x 94.6 102.2 50.0 18.5 59.0
Werkgelegenheid in y 104.6 111.1 89.5 68.5 131.3
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 199.2 213.3 139.5 87.0 190.3

Kapitaalgoederen in x 144.71 156.92 92.3 40.0 70.5
Kapitaalgoederen in y 67.27 71.59 103.8 79.5 96.5
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 211.98 228.51 196.1 119.5 167.0

Productie in x 156.5 167.8 89.8 38.0 95.5
Productie in y 132.9 140.4 116.0 91.5 163.0
Productie in x+y (totaal) 289.4 308.2 205.8 129.5 258.5

Prijs van product in x 0.1807 0.1807 0.2145 0.4036 0.1963
Prijs van product in y 0.2123 0.2121 0.2105 0.2381 0.1568
Netto loonvoet 0.1640 0.1743 0.1467 0.1595 0.1313
Kapitaalvoet 0.0295 0.0289 0.0044 0.0011 0.0020

Nut van een consument 216.4 218.3 201.4 178.6 203.4

Omzet in x+y (totaal) 56.50 60.09 43.67 37.12 44.31
-/- loonsom -/- 32.66 -/- 37.18 -/-20.46 -/-13.88 -/-24.98
-/- beloning kapitaal -/- 6.24 -/- 6.61 -/-0.86 -/-0.13 -/-0.33
Bruto winst in x+y (totaal) 17.60 16.30 22.35 23.11 19.00
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/- 11.94 -/- 10.30 -/-7.73 -/-5.24 -/-9.43
+/+ subsidie_____________________ +/+ 0.00 +/+ 0.00 +/+0.00 +/+0.00 +/+0.00
Netto winst in x+y (totaal) 5.66 6.00 14.62 17.87 9.57

Belastingtarieven arbeid: 0.3655 0.2769 0.3777 0.3777 0.3777
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Tabel 4.2 (vervolg): Experimentele resultaten Van Elswijk systeem (B), gemiddelden over de perioden 13 t/m 16, per
     sessie

Binnenland Van Elswijk systeem (B) Van Elswijk systeem (B)
Evenwicht 1 Evenwicht 2 Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3

Aandeel vaste factor kapitaal (%) 10 10 10 10 10
Uitkering 70 70 70 70 70
Subsidie 70 70 70 70 70
Begrotingssurplus 0 (per

definitie)
0 (per
definitie)

0.0545 -0.0238 0.1397

Begrotingssurplus/BBP 0 0 0.0041 -0.0026 0.0120

Werkgelegenheid in x 16.1 9.6 19.0 12.0 17.5
Werkgelegenheid in y 16.9 8.6 19.8 23.0 14.8
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 33.0 18.2 38.8 35.0 32.3

Kapitaalgoederen in x 18.4 7.4 35.3 18.5 37.0
Kapitaalgoederen in y 9.6 4.1 15.8 14.8 15.8
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 28.0 11.5 51.1 33.3 52.8

Productie in x 24.8 13.7 30.5 20.3 28.5
Productie in y 20.9 11.0 24.5 27.0 18.3
Productie in x+y (totaal) 45.7 24.7 55.0 47.3 46.8

Prijs van product in x 0.1807 0.1807 0.2395 0.4053 0.1932
Prijs van product in y 0.2165 0.2747 0.1771 0.0712 0.2656
Netto loonvoet 0.1971 0.1292 0.1927 0.1285 0.2260
Kapitaalvoet 0.0295 0.0289 0.0010 0.0002 0.0008

Nut van een consument 110.3 89.0 101.2 79.8 102.8

Omzet in x+y (totaal) 9.00 5.49 11.46 10.23 10.32
-/- loonsom -/- 6.50 -/- 2.35 -/- 7.47 -/- 4.50 -/- 7.29
-/- beloning kapitaal -/- 0.83 -/- 0.33 -/- 0.05 -/- 0.01 -/- 0.10
Bruto winst in x+y (totaal) 1.67 2.81 3.94 5.72 2.94
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/- 4.64 -/- 4.55 -/- 5.94 -/- 4.62 -/- 5.13
+/+ subsidie_____________________ +/+ 3.40 +/+ 1.84 +/+ 5.07 +/+ 3.61 +/+ 3.58
Netto winst in x+y (totaal) 0.43 0.10 3.07 4.71 1.38

Belastingtarieven in x: 0.4889 0.7835 0.4899 0.4389 0.4631
                  in y: 0.5414 0.8677 0.5649 0.5060 0.5339
Buitenland Van Elswijk systeem (B) van Elswijk systeem (B)

Evenwicht 1 Evenwicht 2 Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3
Aandeel vaste factor kapitaal (%) 10 10 10 10 10
Uitkering 70 70 70 70 70
Subsidie 00 00 00 00 00
Begrotingssurplus 0 (per

definitie)
0 (per
definitie)

-1.4526 -13.8485 -6.2381

Begrotingssurplus/BBP 0 0 -0.0310 -0.3858 -0.1639

Werkgelegenheid in x 94.6 102.2 64.3 19.0 60.3
Werkgelegenheid in y 104.6 111.1 88.8 61.3 71.8
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 199.2 213.3 153.1 80.3 132.1

Kapitaalgoederen in x 144.71 156.92 106.3 40.0 94.3
Kapitaalgoederen in y 67.27 71.59 80.5 119.8 54.3
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 211.98 228.51 186.8 159.8 148.6

Productie in x 156.5 167.8 111.0 39.0 102.0
Productie in y 132.9 140.4 114.5 82.8 94.3
Productie in x+y (totaal) 289.4 308.2 225.5 121.8 196.3

Prijs van product in x 0.1807 0.1807 0.2395 0.4053 0.1932
Prijs van product in y 0.2123 0.2121 0.2400 0.2517 0.1960
Netto loonvoet 0.1640 0.1743 0.1497 0.1430 0.1183
Kapitaalvoet 0.0295 0.0289 0.0010 0.0002 0.0008

Nut van een consument 216.4 218.3 198.08 177.63 198.83

Omzet in x+y (totaal) 56.50 60.09 54.06 36.64 38.18
-/- loonsom -/- 32.66 -/- 37.18 -/-22.90 -/-11.48 -/-15.62
-/- beloning kapitaal -/- 6.24 -/- 6.61 -/-0.19 -/-0.03 -/-0.12
Bruto winst in x+y (totaal) 17.60 16.30 30.97 25.13 22.44
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/- 11.94 -/- 10.30 -/-19.72 -/-10.33 -/-14.06
+/+ subsidie_____________________ +/+ 0.00 +/+ 0.00 +/+0.00 +/+0.00 +/+0.00
Netto winst in x+y (totaal) 5.66 6.00 11.25 14.80 8.38

Belastingtarieven arbeid: 0.3655 0.2769 0.8611 0.9000 0.9000
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Tabel 4.3: Experimentele resultaten, loonbelastingsysteem (A) versus Van Elswijk Systeem (B), gemiddelden over de
    perioden 5 t/m 8, per sessie

Loonbelastingsysteem (A) Van Elswijk systeem (B)
Binnenland Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3 Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3
Aandeel vaste factor kapitaal (%) 10 10 10 10 10 10
Uitkering 70 70 70 70 70 70
Subsidie 00 00 00 70 70 70

Werkgelegenheid in x 13.5 12.3 17.5 16.3 14.5 19.3
Werkgelegenheid in y 12.3 9.5 15.3 13.3 14.8 12.8
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 25.8 21.8 32.8 29.6 29.3 32.0

Kapitaalgoederen in x 24.8 26.8 26.3 24.3 23.0 22.3
Kapitaalgoederen in y 10.0 4.3 9.5 7.5 9.5 12.8
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 34.8 31.1 35.8 31.8 32.5 35.1

Productie in x 23.3 21.8 28.3 27.0 23.8 29.3
Productie in y 16.8 11.8 17.0 17.0 19.0 17.3
Productie in x+y (totaal) 40.1 33.6 45.3 44.0 42.8 46.6

Prijs van product in x 0.2002 0.2063 0.1660 0.2145 0.4036 0.1963
Prijs van product in y 0.2114 0.2519 0.2531 0.2400 0.0866 0.3122
Netto loonvoet 0.1684 0.1915 0.1842 0.1840 0.1111 0.2014
Kapitaalvoet 0.0171 0.0179 0.0054 0.0044 0.0011 0.0020

Nut van een consument 101.3 90.6 101.9 90.4 69.9 95.7

Omzet in x+y (totaal) 7.98 7.38 8.46 9.32 11.75 10.31
-/- loonsom -/- 4.32 -/- 4.17 -/- 6.04 -/- 5.43 -/- 3.25 -/- 6.45
-/- beloning kapitaal -/- 0.53 -/- 0.56 -/- 0.18 -/- 0.14 -/- 0.04 -/- 0.07
Bruto winst in x+y (totaal) 3.13 2.65 2.24 3.75 8.47 3.79
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/- 1.63 -/- 1.57 -/- 2.28 -/- 6.44 -/- 7.81 -/- 7.17
+/+ subsidie_____________________ +/+ 0.00 +/+ 0.00 +/+ 0.00 +/+ 3.38 +/+ 2.74 +/+ 3.87
Netto winst in x+y (totaal) 1.50 1.08 -0.04 0.69 3.40 0.49

Begrotingssurplus -0.8822 -1.4782 0.6020 1.2884 3.5993 1.7308
Begrotingssurplus/BBP -0.1189 -0.2013 0.0636 0.1296 0.3132 0.1526

Belastingtarief arbeid 0.3777 0.3777 0.3777
Belastingtarief product x 0.6521 0.6521 0.6521
Belastingtarief product y 0.7518 0.7518 0.7518

Loonbelastingsysteem (A) Van Elswijk systeem (B)
Buitenland Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3 Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3
Aandeel vaste factor kapitaal (%) 10 10 10 10 10 10
Uitkering 70 70 70 70 70 70
Subsidie 00 00 00 00 00 00

Werkgelegenheid in x 87.3 74.3 115.0 50.0 18.5 59.0
Werkgelegenheid in y 82.0 114.8 97.8 89.5 68.5 131.3
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 169.3 189.1 212.8 139.5 87.0 190.3

Kapitaalgoederen in x 144.5 115.8 148.0 92.3 40.0 70.5
Kapitaalgoederen in y 54.8 88.8 56.3 103.8 79.5 96.5
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 199.3 204.6 204.3 196.1 119.5 167.0

Productie in x 144.3 125.5 180.8 89.8 38.0 95.5
Productie in y 105.0 144.8 121.8 116.0 91.5 163.0
Productie in x+y (totaal) 249.3 270.3 302.6 205.8 129.5 258.5

Prijs van product in x 0.2002 0.2063 0.1660 0.2145 0.4036 0.1963
Prijs van product in y 0.2525 0.1939 0.2255 0.2105 0.2381 0.1568
Netto loonvoet 0.1503 0.1384 0.1658 0.1467 0.1595 0.1313
Kapitaalvoet 0.0171 0.0179 0.0054 0.0044 0.0011 0.0020

Nut van een consument 206.0 211.0 213.7 201.4 178.6 203.4

Omzet in x+y (totaal) 55.38 53.96 57.46 43.67 37.12 44.31
-/- loonsom -/-25.44 -/-26.16 -/-35.27 -/-20.46 -/-13.88 -/-24.98
-/- beloning kapitaal -/-3.41 -/-3.66 -/-1.10 -/-0.86 -/-0.13 -/-0.33
Bruto winst in x+y (totaal) 26.53 24.14 21.09 22.35 23.11 19.00
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/-9.61 -/-9.88 -/-13.32 -/-7.73 -/-5.24 -/-9.43
+/+ subsidie_____________________ +/+0.00 +/+0.00 +/+0.00 +/+0.00 +/+0.00 +/+0.00
Netto winst in x+y (totaal) 16.92 14.26 7.77 14.62 17.87 9.57

Begrotingssurplus -9.3969 -6.6643 -0.6887 -12.3780 -16.1292 -5.6813
Begrotingssurplus/BBP -0.1696 -0.1240 -0.0121 -0.2865 -0.4407 -0.1307

Belastingtarief arbeid 0.3777 0.3777 0.3777 0.3777 0.3777 0.3777
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Tabel 4.3 (vervolg): Experimentele resultaten, loonbelastingsysteem (A) versus Van Elswijk Systeem (B),
gemiddelden

     over de perioden 13 t/m 16, per sessie
Loonbelastingsysteem (A) Van Elswijk systeem (B)

Binnenland Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3 Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3
Aandeel vaste factor kapitaal (%) 10 10 10 10 10 10
Uitkering 70 70 70 70 70 70
Subsidie 00 00 00 70 70 70

Werkgelegenheid in x 10.0 12.0 15.8 19.0 12.0 17.5
Werkgelegenheid in y 7.5 12.0 15.5 19.8 23.0 14.8
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 17.5 24.0 31.3 38.8 35.0 32.3

Kapitaalgoederen in x 14.8 28.0 28.0 35.3 18.5 37.0
Kapitaalgoederen in y 5.5 5.5 10.0 15.8 14.8 15.8
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 20.3 33.5 38.0 51.1 33.3 52.8

Productie in x 16.3 22.0 27.0 30.5 20.3 28.5
Productie in y 10.5 15.0 20.5 24.5 27.0 18.3
Productie in x+y (totaal) 26.8 37.0 47.5 55.0 47.3 46.8

Prijs van product in x 0.1996 0.2257 0.1634 0.2395 0.4053 0.1932
Prijs van product in y 0.2767 0.2455 0.2628 0.1771 0.0712 0.2656
Netto loonvoet 0.1343 0.1525 0.1924 0.1927 0.1285 0.2260
Kapitaalvoet 0.0133 0.0182 0.0033 0.0010 0.0002 0.0008

Nut van een consument 87.5 88.7 102.8 101.2 79.8 102.8

Omzet in x+y (totaal) 5.88 8.69 9.74 11.46 10.23 10.32
-/- loonsom -/- 2.35 -/- 3.66 -/- 6.02 -/- 7.47 -/- 4.50 -/- 7.29
-/- beloning kapitaal -/- 0.18 -/- 0.55 -/- 0.13 -/- 0.05 -/- 0.01 -/- 0.10
Bruto winst in x+y (totaal) 3.35 4.47 3.59 3.94 5.72 2.94
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/- 2.11 -/- 2.61 -/- 1.66 -/- 5.94 -/- 4.62 -/- 5.13
+/+ subsidie_____________________ +/+ 0 +/+ 0 +/+ 0 +/+ 5.07 +/+ 3.61 +/+ 3.58
Netto winst in x+y (totaal) 1.24 1.86 1.93 3.07 4.71 1.38

Begrotingssurplus -1.1426 -0.0058 -0.2039 0.0545 -0.0238 0.1397
Begrotingssurplus/BBP -0.1934 -0.0007 -0.0215 0.0041 -0.0026 0.0120

Belastingtarief arbeid 0.9000 0.7130 0.2803 0 0 0
Belastingtarief product x 0 0 0 0.4899 0.4389 0.4631
Belastingtarief product y 0 0 0 0.5649 0.5060 0.5339

Loonbelastingsysteem (A) Van Elswijk systeem (B)
Buitenland Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3 Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3
Aandeel vaste factor kapitaal (%) 10 10 10 10 10 10
Uitkering 70 70 70 70 70 70
Subsidie 00 00 00 00 00 00

Werkgelegenheid in x 70.8 63.5 99.3 64.3 19.0 60.3
Werkgelegenheid in y 79.5 74.5 100.3 88.8 61.3 71.8
Werkgelegenheid in x+y (totaal) 150.3 138.0 199.6 153.1 80.3 132.1

Kapitaalgoederen in x 136.0 115.5 121.5 106.3 40.0 94.3
Kapitaalgoederen in y 68.0 68.3 70.8 80.5 119.8 54.3
Kapitaalgoederen in x+y (totaal) 204.0 183.8 192.3 186.8 159.8 148.6

Productie in x 122.5 108.5 154.8 111.0 39.0 102.0
Productie in y 104.0 98.0 125.8 114.5 82.8 94.3
Productie in x+y (totaal) 226.5 206.5 280.6 225.5 121.8 196.3

Prijs van product in x 0.1996 0.2257 0.1634 0.2395 0.4053 0.1932
Prijs van product in y 0.2423 0.2309 0.2179 0.2400 0.2517 0.1960
Netto loonvoet 0.1338 0.1271 0.1603 0.1497 0.1430 0.1183
Kapitaalvoet 0.0133 0.0182 0.0033 0.0010 0.0002 0.0008

Nut van een consument 204.66 200.25 212.27 198.08 177.63 198.83

Omzet in x+y (totaal) 49.65 47.12 52.69 54.06 36.64 38.18
-/- loonsom -/-20.10 -/-17.54 -/-31.98 -/-22.90 -/-11.48 -/-15.62
-/- beloning kapitaal -/-2.71 -/-3.34 -/-0.63 -/-0.19 -/-0.03 -/-0.12
Bruto winst in x+y (totaal) 26.84 26.24 20.08 30.97 25.13 22.44
-/- premiebetaling in x+y (totaal) -/-18.09 -/-15.79 -/-15.19 -/-19.72 -/-10.33 -/-14.06
+/+ subsidie_____________________ +/+0.00 +/+0.00 +/+0.00 +/+0.00 +/+0.00 +/+0.00
Netto winst in x+y (totaal) 8.75 10.45 4.89 11.25 14.80 8.38

Begrotingssurplus -1.4090 -6.2560 -0.5123 -1.4526 -13.8485 -6.2381
Begrotingssurplus/BBP -0.0286 -0.1478 -0.0096 -0.0310 -0.3858 -0.1639

Belastingtarief arbeid 0.9000 0.9000 0.4749 0.8611 0.9000 0.9000
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Figuur 4.1: Verloop van input-hoeveelheden onder het loonbelastingsysteem
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Figuur 4.2: Verloop van input-prijzen onder het loonbelastingsysteem

(gemiddeld over alle sessies)
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Figuur 4.3: Verloop van output-hoeveelheden onder het loonbelastingsysteem
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Figuur 4.4: Verloop van ouput-prijzen onder het loonbelastingsysteem
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Fig 4.5: Begrotingssurplus en belastingtarieven onder het 

loonbelastingsysteem
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Fig 4.10: Begrotingssurplus en belastingtarieven onder het Van Elswi jk 

syste e m
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Figuur 4.6: Verloop van input-hoeveelheden onder het Van Elswijk systeem
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Figuur 4.7: Verloop van input-prijzen onder het Van Elswijk systeem
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Figuur 4.8: Verloop van output-hoeveelheden onder het Van Elswijk systeem
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Figuur 4.9: Verloop van ouput-prijzen onder het Van Elswijk systeem
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Figuur 4.11: Inzet van arbeid en loonvoet in het binnenland
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Figuur 4.12: Inzet van arbeid en loonvoet in het buitenland
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Figuur  4 .13:  Aandelen in  de tota le  werkgelegenheid
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Figuur 4.14: Loonvoet en effectieve loonvoet
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Figuur 4.15: Totale inzet van kapitaal en kapitaalvoet
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Figuur 4.16:  Inzet  van kapitaal  in het  binnenland
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Figuur 4.17:  Inzet  van kapitaal  in het buitenland
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Figuur 4.18: Markt voor het internationale goed X
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Figuur 4.19:  Binnenlandse markt  voor het  internat ionale goed X
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Figuur 4.20:  Buitenlandse markt  voor het  internat ionale goed X
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Figuur 4.21: Aandelen in de totale consumptie van het lokale goed Y
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Figuur 4.22:  Binnenlandse markt voor het lokale goed Y
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Figuur 4.23: Buitenlandse markt voor het lokale goed Y
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1

Training, gesloten-economie-experiment en betalingsprocedure

Zoals in §2.5 werd opgemerkt, hebben alle proefpersonen voorafgaand aan het (open-economie)
experiment deelgenomen aan een trainingssessie en een experiment met een gesloten economie. In
deze Bijlage wordt nader ingegaan op de trainingsprocedure, de opzet van het gesloten-economie-
experiment en de deelname- en betalingsprocedure.
Omdat de opzet van een experiment als het onderhavige niet eenvoudig is, is het in de experimentele
economie gebruikelijk om de proefpersonen voorafgaand voldoende ervaring op te laten doen met de
handelsregels en het handelen zelf. Daarom is ervoor gekozen om iedere proefpersoon aan drie
sessies deel te laten nemen: een trainingssessie, een sessie met een gesloten economie, en een open-
economiesessie van het experiment zelf. Elke proefpersoon die in het experiment zou gaan
participeren in een sessie met het loonbelastingsysteem, werd ook in de trainingssessie en de
gesloten-economiesessie met dit belastingsysteem geconfronteerd. Zo ook werd elke proefpersoon
die in het experiment deel zou gaan nemen aan een sessie met het Van Elswijk systeem in de
trainingssessie en de gesloten-economiesessie geconfronteerd met dit systeem. Verder werden bij de
training afzonderlijke sessies georganiseerd voor degenen die de rol van consument of de rol van
producent zouden gaan vervullen. Proefpersonen behielden dezelfde rol in alle drie de sessies.
Tabellen B1.1 en B1.2 geven een overzicht van alle sessies die georganiseerd zijn ten behoeve van,
respectievelijk, het experiment met het loonbelastingsysteem en het experiment met het Van Elswijk
systeem.

Tabel B1.1: Overzicht van alle sessies voor het experiment met het
loonbelastingsysteem

datum sessie aantal deelnemers aantal perioden
(proefperioden)

280998/O training consumenten 1 13 -

280998/M training consumenten 2 11 -

290998/O training consumenten 3 14 -

290998/M training producenten 1 15 -

011098/O training producenten 2 10 -

011098/M training producenten 3 10 -

021098/O training producenten 4 14 -

051098/O gesloten economie 1 16 14 (3)

051098/M gesloten economie 2 16 13 (3)

061098/O gesloten economie 3 16 12 (3)

061098/M gesloten economie 4 16 14 (3)

081098/O open economie 1 16 16 (2)

081098/M open economie 2 16 16 (2)

091098/O open economie 3 16 16 (2)

Noot. “O” staat voor ochtendsessie en “M” voor middagsessie.
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Tabel B1.2: Overzicht van alle sessies voor het experiment met het Van Elswijk
systeem

datum sessie aantal deelnemers aantal perioden
(proefperioden)

121098/O training consumenten 1 12 -

121098/M training consumenten 2 13 -

131098/O training consumenten 3 10 -

131098/M training producenten 1 11 -

151098/O training producenten 2 11 -

151098/M training producenten 3 11 -

161098/O training producenten 4 13 -

191098/O gesloten economie 1 16 14 (3)

191098/M gesloten economie 2 16 14 (3)

201098/O gesloten economie 3 16 14 (3)

201098/M gesloten economie 4 16 14 (3)

221098/O open economie 1 16 16 (2)

221098/M open economie 2 16 16 (2)

231098/O open economie 3 16 16 (2)

Noot. “O” staat voor ochtendsessie en “M” voor middagsessie.

Deelname en betalingsprocedure

Proefpersonen werden geworven via aankondigingen op prikborden in het gebouwencomplex waar
de huisvesting van het CREED-laboratorium van de Universiteit van Amsterdam deel van uitmaakt.
Elke deelnemer diende zich in te schrijven voor drie sessies in dit laboratorium (een trainingssessie,
een gesloten-economiesessie en een open-economiesessie). Zoals de tabellen laten zien, namen meer
proefpersonen deel aan de trainingssessies dan nodig waren voor de gesloten-economiesessies, en
namen er meer deel aan laatstgenoemde sessies dan nodig waren voor het experiment zelf (de open-
economiesessies). Hiervoor is een tweeledige reden. In de eerste plaats werd dit gedaan om enige
proefpersonen in reserve te hebben, voor eventualiteiten als ziekte en dergelijke. In de tweede plaats
bood dit de mogelijkheid om proefpersonen uit te laten vallen die moeite bleken te hebben met het
uitvoeren van de instructies of het handelen. Deelname aan de gesloten-economiesessies was op basis
van het principe “wie-het-eerst-komt-het-eerst-maalt” of, indien dit niet mogelijk bleek, op basis van
een loterij. Voor het experiment zelf (de open-economiesessies) werden de deelnemers geselecteerd
op basis van hun prestaties (verdiensten) in de gesloten economie.
Deelnemers werden slechts betaald indien zij zich bij alle drie de sessies melden. Zij die uiteindelijk
niet deelnamen aan een open-economiesessie werden aan het begin van deze sessie uitbetaald, terwijl
zij die wel deelnamen aan het eind daarvan werden uitbetaald. Elke sessie duurde ongeveer drie en
een half uur. Voor de trainingssessie kreeg iedere deelnemer een opkomstpremie van 70 gulden.
Voor de gesloten-economiesessie werd een opkomstpremie van 40 gulden gegeven, en voor de
open-economiesessie een opkomstpremie van 10 gulden. Van de uitbetaling maakten verder de
verdiensten van de deelnemer tijdens de gesloten- en open-economiesessies deel uit. Eventuele
verliezen werden meegerekend, met als enige restrictie dat de deelnemer minimaal 0 gulden
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uitbetaald kreeg. Alle deelnemers werden voor het begin van de trainingssessie van deze
betalingsprocedure op de hoogte gesteld. Gemiddeld verdienden de deelnemers (afgezien van de
opkomstpremie) 26 gulden in de gesloten economie en 120 gulden in de open economie. Het totale
aantal proefpersonen bedroeg 168, waarvan de meerderheid (60%) studeerde aan de economische
faculteit. In het feitelijke experiment—de 3 open-economiesessies met het loonbelastingsysteem en
de 3 open-economiesessies met het Van Elswijk systeem—bedroegen deze aantallen 48 (75%
economiestudenten) voor het loonbelastingsysteem en 48 (65% economiestudenten) voor het Van
Elswijk systeem.

Training

De organisatie van een trainingssessie was als volgt. Na aankomst in de ontvangstruimte werden de
proefpersonen ingelicht met betrekking tot de hierboven beschreven deelname- en
uitbetalingsprocedure. Daarna trokken zij een envelop met een plaatsnummer voor in het
laboratorium. Elke trainingssessie bestond vervolgens uit drie delen. In het eerste deel werden de
deelnemers vertrouwd gemaakt met de computerschermen, het gebruik van het toetsenbord, het
invullen van het persoonlijke registratieformulier, de berekening van de verdiensten en de regels voor
het handelen (voor het laatste, zie Bijlage 2). Vervolgens dienden zij, in deel twee, een aantal vragen
- toegespitst op hun rol van consument of producent - te beantwoorden om hun begrip van de
handelsregels, de werking van de markten en dergelijke te toetsen. Dit deel werd pas afgesloten
wanneer iedereen de antwoorden correct had beantwoord. Na een korte pauze begon deel drie,
waarin zij gedurende een aantal perioden dienden te handelen op de factormarkten en de
productmarkten. Dit deel was op dezelfde wijze ingericht als bij de latere gesloten- en open-
economiesessies, behalve dat in deze sessie de organisatoren de rol van de andere zijde van de markt
speelden. Dat wil zeggen dat de organisatoren bij de consumententraining de rol van producenten
vervulden, en bij de producententraining de rol van consumenten. Om te vermijden dat hiervan een
effect zou kunnen uitgaan op het handelen in het experiment werden de aangeboden dan wel
gevraagde prijzen en hoeveelheden door de organisatoren in alle trainingssessies willekeurig en in
aanzienlijke mate gevarieerd.
Ten slotte zij nog opgemerkt dat zowel in de trainingssessies als in de gesloten- en open-
economiesessies geen gebruik is gemaakt van de woorden ‘consument’, ‘producent’, ‘arbeid’ en
‘kapitaal’, maar van ‘type-I handelaar’, ‘type-II handelaar’, ‘goed V’ en ‘goed W’. Zoals gebruikelijk
in de experimentele economie is dit gedaan om niet te controleren gedragsvoorschriften die
proefpersonen aan begrippen als arbeid en kapitaal zouden kunnen verbinden, te vermijden.

Gesloten-economie-experiment

De gesloten-economiesessies hadden tot doel de deelnemers de gelegenheid te geven ervaring op te
doen met de experimentele economie. Dit werd met name ook belangrijk geacht omdat in het
feitelijke (open economie) experiment een deel van de proefpersonen—wederom via de trekking van
een envelop in de ontvangsruimte—de rol van een ‘grote’ consument of producent in het buitenland
diende te vervullen. Proefpersonen dienden derhalve in staat te zijn om vele eenheden van een goed
binnen de beperkte tijdsduur die daarvoor stond te verhandelen. De opzet van de gesloten-
economiesessies is in principe hetzelfde als die van de open-economiesessies. Daarom zullen hier
slechts de belangrijkste verschillen worden aangeduid. Voor het overige wordt verwezen naar de
beschrijving van de experimentele sessies in §2.5 en de instructies in Bijlage 2 voor de open
economie.
In de eerste plaats is er hier uiteraard geen sprake van een buitenland. Wel zijn in totaal dezelfde
aantallen producenten aangehouden voor de goederen X (4) en Y (6), alsook hetzelfde totale aantal
consumenten (6). In de tweede plaats zijn de parameterwaarden - dat wil zeggen, de schalingsfactor
in de productiefuncties en de hoeveelheden arbeid en kapitaal - zodanig gekozen dat in een
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theoretische evenwichtssituatie de gesloten economie qua omvang (productie, consumptie, etc.) een
4 keer zo grote kopie is van de binnenlandse economie in het feitelijke (open economie) experiment.
Consumenten in deze sessies, bijvoorbeeld, beschikten over vier keer zoveel eenheden arbeid en
kapitaal, in vergelijking met de binnenlandse consumenten in de open economie. Afgezien van deze
verschillen was de opzet van de gesloten-economiesessies hetzelfde als bij de open-economiesessies.
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BIJLAGE 2

Kopie van de instructies (inclusief de gebruikte formulieren), de handelsregels, en de
computerschermen
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INSTRUCTIES
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Algemene Instructies (deel 1)

Algemene Instructies

Deze instructies maken deel uit van een experimentele studie van besluitvorming op markten. Als u de
instructies nauwkeurig opvolgt kunt u een aanzienlijke hoeveelheid geld verdienen. Uw verdiensten krijgt u aan
het einde van het experiment, persoonlijk en vertrouwelijk, contant uitbetaald.

Tijdens de bijeenkomst van vandaag zult u deelnemen aan een aantal markten, gedurende een reeks van
perioden waarin gehandeld kan worden. Tijdens deze handelsperioden krijgt u de rol toebedeeld van ofwel een
Type-I handelaar ofwel een Type-II handelaar. Gedurende alle handelsperioden zult u hetzelfde type zijn. In de
envelop op uw tafel bevindt zich een REGISTRATIETABEL. Zoek het type dat u bent op aan het begin van
het formulier. Als u een Type-I handelaar bent zult u ook een OPBRENGSTWAARDENTABEL aantreffen.
Indien u een Type-II handelaar bent zult u een PRODUCTIETABEL vinden. Deze tabellen zullen u helpen bij
het beoordelen van de beslissingen die u kunt nemen. Het is niet toegestaan om de informatie op deze
tabellen uit te wisselen met anderen. Het betreft uw eigen, persoonlijke informatie.

In de oefenbijeenkomst bent u reeds vertrouwd gemaakt met de regels voor het handelen. Een
samenvatting van deze regels vindt u in uw envelop.

Op de markten zal gebruik worden gemaakt van de ‘frank’ als geldeenheid. Alle handel zal in franken
plaatsvinden. Aan het eind van het experiment zult u in guldens worden uitbetaald. De wisselkoers - die
weergeeft hoeveel een frank u oplevert in guldens (of centen) - staat aangegeven op uw Registratietabel. Hoe
meer franken u verdient, des te meer guldens u derhalve zult verdienen.

Er zijn 4 verschillende goederen die verhandeld kunnen worden: V, W, X en Y. Goederen W en X worden
verhandeld op twee afzonderlijke markten, één voor W (aangeduid als W1) en één voor X (aangeduid als X1).
Goederen V en Y worden verhandeld op vier afzonderlijke markten, twee voor V (aangeduid als V1 en V2) en
twee voor Y (aangeduid als Y1 en Y2). Uw handelen zal beperkt zijn tot een aantal van deze markten. De
markten waarop u kunt handelen staan vermeld op uw Registratietabel.

Iedere handelsperiode zal uit twee fasen bestaan. In fase 1 zijn alleen de markten voor V en W open. Op deze
markten zijn de Type-I handelaren verkopers en de Type-II handelaren kopers. Nadat fase 1 is afgelopen, start
fase 2. In fase 2 zijn alleen de markten voor X en Y open. Op deze markten zijn de Type-II handelaren nu de
verkopers en de Type-I handelaren kopers. Type-I handelaren kunnen geld verdienen door goederen te
consumeren, terwijl Type-II handelaren geld kunnen verdienen door winst te maken.

De Specifieke Instructies voor Type-I en Type-II handelaren, die u hieronder aantreft, laten u zien hoe uw
verdiensten precies bepaald worden. Wij verzoeken u nu deze zorgvuldig te lezen. Als u een vraag heeft met
betrekking tot deze instructies, die persoonlijke informatie betreffen, steek dan uw hand op. Wij zullen dan
naar uw tafel komen om u te woord te staan. Als iedereen klaar is met de Specifieke Instructies zullen we
verdergaan met nog enkele afsluitende instructies voor beide typen handelaren.

Specifieke Instructies (zie beneden)

Algemene Instructies (deel 2)

Instructies voor beide typen handelaren

DE WERKING VAN HET SYSTEEM

Type-I handelaren krijgen een beginvoorraad kasgeld (een beginkas) en een beginvoorraad aan V en W. Zij
willen V consumeren, maar daarnaast ook X en Y. In fase 1 kunnen zij V en W verkopen aan Type-II
handelaren om hun kas te vergroten voor het kopen van X en Y in fase 2.
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Type-II handelaren krijgen een beginvoorraad kasgeld (een beginkas). In fase 1 kunnen zij daarmee eenheden
van V en W kopen. Deze eenheden hebben zij nodig om eenheden van X of Y te produceren, die zij in fase 2
kunnen verkopen aan Type-I handelaren om zodoende winst te maken.

VERDIENSTEN

In de Specifieke Instructies is uiteengezet hoe uw verdienste in een periode wordt bepaald. Uw verdienste zal
in franken zijn uitgedrukt. Aan het eind van de bijeenkomst van vandaag zullen uw totale verdiensten over alle
handelsperioden omgerekend worden naar guldens, met behulp van van de wisselkoers die vermeld staat op uw
Registratietabel.

BEGINVOORRADEN

Aan het begin van iedere handelsperiode krijgt u een hoeveelheid beginkas om goederen te kopen. Daarnaast
ontvangen Type-I handelaren ook enkele eenheden van V en W, die zij kunnen verkopen. Deze
beginvoorraden, die in elke periode hetzelfde zullen zijn, staan vermeld op uw Registratietabel.

MARKTBEPERKINGEN (in loonbelastingsysteem)

Zoals aangegeven in de Algemene Instructies, zijn er verschillende markten voor de goederen V, W, X en Y.
De markten voor V en W (V1, V2 en W1) zullen open zijn gedurende 4 minuten en 30 seconden. Vervolgens
zullen, na een korte pauze van 20 seconden, de markten voor X en Y (X1, Y1 en Y2) open zijn gedurende 3
minuten en 30 seconden. Er is slechts één uitzondering op deze regel, welke zich voordoet indien een goed is
uitverkocht. In dat geval zal de markt voor dit goed sluiten; het kasgeld dat verbonden is aan een uitstaande
biedprijs op deze markt zal dan weer beschikbaar zijn voor het doen van andere aankopen.

Uw handelen zal beperkt zijn tot een aantal markten. De markten waarop u kunt handelen staan
vermeld op uw Registratietabel.

Sommigen van u zullen belastingen moeten betalen en/of subsidies ontvangen. Alle belastingtarieven
en subsidies die relevant zijn voor de markten waarop u kunt handelen staan vermeld op uw Registratietabel.
Let wel: Op elke afzonderlijke markt zullen alle handelaren van een bepaald type (Type I of Type II) met
dezelfde belastingtarieven en/of subsidies geconfronteerd worden met betrekking tot het goed dat op die markt
verhandeld wordt.

U zult zowel marktprijzen als inclusieve prijzen tegenkomen. Marktprijzen zijn van direct belang voor
Type-I handelaren. Inclusieve prijzen zijn van direct belang voor Type-II handelaren, omdat deze prijzen
inclusief de belastingen of subsidies zijn die voor hen gelden.

Afgezien van twee oefenperioden (waarin u geen geld kunt verdienen), zullen er in totaal 16
handelsperioden zijn. Na elke periode is er een pauze van 2 minuten voordat de nieuwe periode begint. Voor
diegenen onder u die belasting moeten betalen, is het van belang om op te merken dat de belastingtarieven
gedurende de eerste 8 perioden (perioden 1-8) hetzelfde zullen blijven. Daarna, te beginnen met periode 9,
kunnen de belastingtarieven verschillend zijn in verschillende perioden. We zullen u waarschuwen wanneer het
zover is.

Als u een vraag heeft, steek dan uw hand op. We zullen dan naar u toe komen om u te woord te staan.

MARKTBEPERKINGEN (in Van Elswijk systeem)

Zoals aangegeven in de Algemene Instructies, zijn er verschillende markten voor de goederen V, W, X en Y.
De markten voor V en W (V1, V2 en W1) zullen open zijn gedurende 4 minuten en 30 seconden. Vervolgens
zullen, na een korte pauze van 20 seconden, de markten voor X en Y (X1, Y1 en Y2) open zijn gedurende 3
minuten en 30 seconden. Er is slechts één uitzondering op deze regel, welke zich voordoet indien een goed is
uitverkocht. In dat geval zal de markt voor dit goed sluiten; het kasgeld dat verbonden is aan een uitstaande
biedprijs op deze markt zal dan weer beschikbaar zijn voor het doen van andere aankopen.
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Uw handelen zal beperkt zijn tot een aantal markten. De markten waarop u kunt handelen staan

vermeld op uw Registratietabel.
Sommigen van u zullen belastingen moeten betalen en/of subsidies ontvangen. Alle belastingtarieven

en subsidies die relevant zijn voor de markten waarop u kunt handelen staan vermeld op uw Registratietabel.
Let wel: Op elke afzonderlijke markt zullen alle handelaren van een bepaald type (Type I of Type II) met
dezelfde belastingtarieven en/of subsidies geconfronteerd worden met betrekking tot het goed dat op die markt
verhandeld wordt, behalve op de markt X1. Op de markt X1 zullen sommige Type-II handelaren belasting
dienen te betalen over de marktprijs van X, terwijl andere Type-II handelaren dit niet zullen hoeven te doen.

U zult zowel marktprijzen als inclusieve prijzen tegenkomen. Marktprijzen zijn van direct belang voor
Type-I handelaren. Inclusieve prijzen zijn van direct belang voor Type-II handelaren, omdat deze prijzen
inclusief de belastingen of subsidies zijn die voor hen gelden. Merk daarbij op dat de inclusieve prijzen voor
Type-II handelaren zullen verschillen, omdat deze handelaren niet allemaal belasting dienen te betalen over de
marktprijs van X. Dit zal aangegeven worden door middel van een asterisk (*).

Afgezien van twee oefenperioden (waarin u geen geld kunt verdienen), zullen er in totaal 16
handelsperioden zijn. Na elke periode is er een pauze van 2 minuten voordat de nieuwe periode begint. Voor
diegenen onder u die belasting moeten betalen, is het van belang om op te merken dat de belastingtarieven
gedurende de eerste 8 perioden (perioden 1-8) hetzelfde zullen blijven. Daarna, te beginnen met periode 9,
kunnen de belastingtarieven verschillend zijn in verschillende perioden. We zullen u waarschuwen wanneer het
zover is.

Als u een vraag heeft, steek dan uw hand op. We zullen dan naar u toe komen om u te woord te staan.

Specifieke instructies voor consumenten (type-I) en producenten (type II)

Binnenlandse consumenten in loonbelasting- en Van Elswijk systeem

Specifieke Instructies voor Type-I Handelaren

Elke handelsperiode bestaat uit twee fasen: fase 1 en fase 2.

Fase 1:

In elke periode zult u aan het begin van fase 1 een beginvoorraad kasgeld (een beginkas) en een beginvoorraad
aan V en W ontvangen. Uw beginvoorraad aan V en W en uw beginkas, die in elke periode hetzelfde zullen
zijn, staan vermeld op uw Registratietabel.

In fase 1 zijn de markten voor V en W open en staat het u vrij om welk deel dan ook van uw voorraad
aan goederen V en W te verkopen aan wie ook maar deze goederen wil kopen. De hoeveelheid franken die u
ontvangt per transactie is afhankelijk van de marktprijs waartegen u verkoopt en het aantal eenheden dat u
daarbij verkoopt.

Merk echter op dat u, naast uw verkoopopbrengsten en beginkas, franken ontvangt voor iedere eenheid
V die u niet verkoopt in fase 1. Voor elke eenheid V die u niet verkoopt ontvangt u een subsidie van 70
franken.

Uw totale kasvoorraad in franken aan het einde van fase 1 is dus gelijk aan:

Kasvoorraad einde fase 1 = beginkas + verkoopopbrengsten tegen marktprijzen + subsidies

In fase 2 heeft u deze kasvoorraad nodig om eenheden van X en Y te kopen. Tezamen met de eenheden V die u
niet verkocht heeft in fase 1, zullen deze eenheden van X en Y uw verdienste voor de handelsperiode bepalen,
zoals hierna wordt toegelicht.
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Fase 2:

In fase 2 zijn de markten voor X en Y open. In deze fase staat het u vrij eenheden van X en Y te kopen van wie
ook maar deze eenheden wil verkopen. Om eenheden te kunnen kopen dient u echter wel over voldoende
kasvoorraad te beschikken om de marktprijs te betalen.

Elke eenheid die u koopt zal aan uw voorraad van het betreffende goed worden toegevoegd.
Alle eenheden die u in voorraad heeft aan het einde van de periode, inclusief de eenheden V die u niet heeft
verkocht in fase 1, worden geacht door u geconsumeerd te worden. Uw verdienste in franken gedurende een
handelsperiode wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de door u geconsumeerde goederen. Uw
Opbrengstwaardentabel geeft het bedrag aan dat u zult ontvangen. Neem de Opbrengstwaardentabel uit de
envelop vóór u.

Merk allereerst op dat de opbrengstwaarde altijd 0 is zolang u niet van alle goederen (V, X en Y)
tenminste 1 eenheid heeft. De kop van de tabel waarschuwt u hiervoor. Voor de eerste eenheid V die u
consumeert tijdens een handelsperiode ontvangt u het bedrag dat vermeld staat in de eerste rij van de kolom “V
eenheidswaarde”. Indien U een tweede eenheid V consumeert, ontvangt u het bedrag vermeld in de tweede rij
van de kolom “V eenheidswaarde”. Het totale bedrag dat u ontvangt vanwege de consumptie van beide
eenheden V staat in de tweede rij van de kolom “V totale waarde”. Het bedrag dat u ontvangt vanwege het
consumeren van X en Y kunt op precies dezelfde manier vaststellen. Uw verdienste in een periode wordt
vervolgens bepaald door de som van uw verdiensten vanwege de consumptie van X, Y en V. Dus:

Verdienste in periode = V totale waarde + X totale waarde + Y totale waarde
U bent reeds vertrouwd gemaakt met het lezen van de Opbrengstwaardentabel. We verzoeken u de volgende
vragen te beantwoorden met behulp van de aan u uitgereikte tabel.

Vraag 1

Neem aan dat u in een bepaalde periode 14 eenheden van V niet verkocht heeft tijdens fase 1. Neem verder aan
dat u 1 eenheid van Y en 10 eenheden van X gekocht heeft tijdens fase 2. Aan het eind van deze periode
beschikt u dus over 14 eenheden V, 1 eenheid Y en 10 eenheden X. Wat is uw totale verdienste voor deze
periode?

Uw antwoord:

Vraag 2:

Wat is uw totale verdienste voor deze periode als u over 0, in plaats van 1, eenheden Y zou beschikken aan het
eind van de periode?

Uw antwoord:

Vraag 3:

Neem aan dat u in een bepaalde periode 2 eenheden van V niet verkocht heeft tijdens fase 1. Neem verder aan
dat u 7 eenheden van Y en 3 eenheden van X gekocht heeft tijdens fase 2. Aan het eind van deze periode
beschikt u dus over 2 eenheden V, 7 eenheden Y en 3 eenheden X. Wat is uw totale verdienste voor deze
periode?

Uw antwoord:

Waarschuwingen: Ten eerste wijzen we u er nogmaals op dat u niets verdient als u geen enkele eenheid van
een bepaald goed (V, X of Y) consumeert, ongeacht de hoeveelheid die u van de andere goederen consumeert.
Merk verder uit de eerste rij van uw Opbrengstwaardentabel op dat u pas geld gaat verdienen als u over meer
dan één eenheid van een goed beschikt.
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Merk daarnaast op dat niet verkochte eenheden W en overgebleven kasgeld aan het einde van fase 2, u geen
verdiensten opleveren.
Ten slotte wijzen we u erop dat u zowel marktprijzen als inclusieve prijzen zult zien. Marktprijzen zijn van
direct belang voor Type-I handelaren. Inclusieve prijzen zijn van direct belang voor Type-II handelaren, omdat
deze prijzen inclusief de belastingen of subsidies zijn die voor hen gelden.

REGISTRATIETABEL

Neem de Registratietabel uit de envelop vóór u. De kop van deze tabel geeft uw persoonlijke informatie
betreffende: uw type, de markten waarop u kunt handelen, uw wisselkoers, uw beginvoorraden, de door u te
ontvangen subsidies en/of te betalen belastingen, alsmede andere relevante subsidies en/of belastingen. In de
tabel zelf dient u voor elke periode uw verkopen, aankopen en verdienste te registreren. U bent reeds
vertrouwd gemaakt met het invullen van deze tabel. Wij wijzen u er hier alleen nogmaals op dat u het aantal
niet-verkochte eenheden V - in de eerste rij onder “Uw verkopen” - in de pauze tussen de fasen 1 en 2 dient in
te vullen. De rest dient u in de pauze na afloop van de periode in te vullen; daarbij kunt u gebruikmaken van
het voorbeeld in de grijze kolom.

Buitenlandse consumenten in loonbelasting- en Van Elswijk systeem

Specifieke Instructies voor Type-I Handelaren

Elke handelsperiode bestaat uit twee fasen: fase 1 en fase 2.

Fase 1:

In elke periode zult u aan het begin van fase 1 een beginvoorraad kasgeld (een beginkas) en een beginvoorraad
aan V en W ontvangen. Uw beginvoorraad aan V en W en uw beginkas, die in elke periode hetzelfde zullen
zijn, staan vermeld op uw Registratietabel.

In fase 1 zijn de markten voor V en W open en staat het u vrij om welk deel dan ook van uw voorraad
aan goederen V en W te verkopen aan wie ook maar deze goederen wil kopen. De hoeveelheid franken die u
ontvangt per transactie is afhankelijk van de marktprijs waartegen u verkoopt en het aantal eenheden dat u
daarbij verkoopt.

Merk echter op dat u, naast uw verkoopopbrengsten en beginkas, franken ontvangt voor iedere eenheid
V die u niet verkoopt in fase 1. Voor elke eenheid V die u niet verkoopt ontvangt u een subsidie van 70
franken.

Uw totale kasvoorraad in franken aan het einde van fase 1 is dus gelijk aan:

Kasvoorraad einde fase 1 = beginkas + verkoopopbrengsten tegen marktprijzen + subsidies

In fase 2 heeft u deze kasvoorraad nodig om eenheden van X en Y te kopen. Tezamen met de eenheden V die u
niet verkocht heeft in fase 1, zullen deze eenheden van X en Y uw verdienste voor de handelsperiode bepalen,
zoals hierna wordt toegelicht.

Fase 2:

In fase 2 zijn de markten voor X en Y open. In deze fase staat het u vrij eenheden van X en Y te kopen van wie
ook maar deze eenheden wil verkopen. Om eenheden te kunnen kopen dient u echter wel over voldoende
kasvoorraad te beschikken om de marktprijs te betalen.

Elke eenheid die u koopt zal aan uw voorraad van het betreffende goed worden toegevoegd.
Alle eenheden die u in voorraad heeft aan het einde van de periode, inclusief de eenheden V die u niet heeft
verkocht in fase 1, worden geacht door u geconsumeerd te worden. Uw verdienste in franken gedurende een
handelsperiode wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de door u geconsumeerde goederen. Uw
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Opbrengstwaardentabel geeft het bedrag aan dat u zult ontvangen. Neem de Opbrengstwaardentabel uit de
envelop vóór u.

Merk allereerst op dat de opbrengstwaarde altijd 0 is zolang u niet van alle goederen (V, X en Y)
tenminste 1 eenheid heeft. De kop van de tabel waarschuwt u hiervoor. Voor de eerste eenheid V die u
consumeert tijdens een handelsperiode ontvangt u het bedrag dat vermeld staat in de eerste rij van de kolom “V
eenheidswaarde”. Indien U een tweede eenheid V consumeert, ontvangt u het bedrag vermeld in de tweede rij
van de kolom “V eenheidswaarde”. Het totale bedrag dat u ontvangt vanwege de consumptie van beide
eenheden V staat in de tweede rij van de kolom “V totale waarde”. Het bedrag dat u ontvangt vanwege het
consumeren van X en Y kunt u op precies dezelfde manier vaststellen. Uw verdienste in een periode wordt
vervolgens bepaald door de som van uw verdiensten vanwege de consumptie van X, Y en V. Dus:

Verdienste in periode = V totale waarde + X totale waarde + Y totale waarde
U bent reeds vertrouwd gemaakt met het lezen van de Opbrengstwaardentabel. We verzoeken u de volgende
vragen te beantwoorden met behulp van de aan u uitgereikte tabel.

Vraag 1

Neem aan dat u in een bepaalde periode 98 eenheden van V niet verkocht heeft tijdens fase 1. Neem verder aan
dat u 7 eenheden van Y en 70 eenheden van X gekocht heeft tijdens fase 2. Aan het eind van deze periode
beschikt u dus over 98 eenheden V, 7 eenheden Y en 70 eenheden X. Wat is uw totale verdienste voor deze
periode?

Uw antwoord:

Vraag 2:

Wat is uw totale verdienste voor deze periode als u over 0, in plaats van 7, eenheden Y zou beschikken aan het
eind van de periode?

Uw antwoord:

Vraag 3:

Neem aan dat u in een bepaalde periode 14 eenheden van V niet verkocht heeft tijdens fase 1. Neem verder aan
dat u 49 eenheden van Y en 21 eenheden van X gekocht heeft tijdens fase 2. Aan het eind van deze periode
beschikt u dus over 14 eenheden V, 49 eenheden Y en 21 eenheden X. Wat is uw totale verdienste voor deze
periode?

Uw antwoord:

Waarschuwingen: Ten eerste wijzen we u er nogmaals op dat u niets verdient als u geen enkele eenheid van
een bepaald goed (V, X of Y) consumeert, ongeacht de hoeveelheid die u van de andere goederen consumeert.
Merk verder uit de eerste rij van uw Opbrengstwaardentabel op dat u pas geld gaat verdienen als u over meer
dan één eenheid van een goed beschikt.
Merk daarnaast op dat niet verkochte eenheden W en overgebleven kasgeld aan het einde van fase 2, u geen
verdiensten opleveren.
Ten slotte wijzen we u erop dat u zowel marktprijzen als inclusieve prijzen zult zien. Marktprijzen zijn van
direct belang voor Type-I handelaren. Inclusieve prijzen zijn van direct belang voor Type-II handelaren, omdat
deze prijzen inclusief de belastingen of subsidies zijn die voor hen gelden.
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REGISTRATIETABEL

Neem de Registratietabel uit de envelop vóór u. De kop van deze tabel geeft uw persoonlijke informatie
betreffende: uw type, de markten waarop u kunt handelen, uw wisselkoers, uw beginvoorraden, de door u te
ontvangen subsidies en/of te betalen belastingen, alsmede andere relevante subsidies en/of belastingen. In de
tabel zelf dient u voor elke periode uw verkopen, aankopen en verdienste te registreren. U bent reeds
vertrouwd gemaakt met het invullen van deze tabel. Wij wijzen u er hier alleen nogmaals op dat u het aantal
niet-verkochte eenheden V - in de eerste rij onder “Uw verkopen” - in de pauze tussen de fasen 1 en 2 dient in
te vullen. De rest dient u in de pauze na afloop van de periode in te vullen; daarbij kunt u gebruikmaken van
het voorbeeld in de grijze kolom.

Buitenlandse producenten in loonbelasting- en Van Elswijk systeem

Specifieke Instructies voor Type-II handelaren

Elke handelsperiode bestaat uit twee fasen: fase 1 en fase 2. In alle handelsperioden zult u ofwel een producent
van X ofwel een producent van Y zijn. Op uw Registratietabel en Productietabel staat aangegeven of u een X-
producent dan wel Y-producent bent.

Fase 1:

In elke periode zult u aan het begin van fase 1 een beginvoorraad kasgeld (een beginkas) ontvangen. Uw
beginkas, die in iedere periode hetzelfde zal zijn, staat vermeld op uw Registratietabel.

In fase 1 zijn de markten voor V en W open en staat het u vrij om eenheden van deze goederen te
kopen van wie ook maar deze eenheden wil verkopen. Als u goederen koopt neemt uw kasvoorraad af. Ten
eerste verliest u franken  vanwege de kosten die bepaald worden door de marktprijs waartegen u koopt en het
aantal eenheden dat u daarbij aanschaft; deze kosten bepalen uw aankoopkosten tegen marktprijzen. Ten
tweede dient u een belasting te betalen over de marktprijs van goed V. Het belastingtarief, uitgedrukt als een
percentage van de marktprijs van V, staat vermeld op uw Registratietabel. Er zal geen belasting worden
geheven over de marktprijs van goed W. Tezamen bepalen uw aankoopkosten tegen marktprijzen plus de te
betalen belastingen uw totale aankoopkosten, die gelijk zijn aan de aankoopkosten tegen inclusieve prijzen.
Indien u eenheden van V of W wilt kopen dient u wel over een voldoende kasvoorraad te beschikken om de
aankoopkosten tegen inclusieve prijzen te kunnen betalen.

Uw totale kasvoorraad in franken aan het einde van fase 1 is gelijk aan:

Kasvoorraad einde fase 1 = beginkas - aankoopkosten tegen marktprijzen - belastingen
                            = beginkas - aankoopkosten tegen inclusieve prijzen

Waarschuwing: U heeft zowel V als W nodig om eenheden van X of Y te kunnen produceren, die u in fase 2
van de handelsperiode kunt verkopen om winst te maken. Uw verdienste in een periode wordt alleen bepaald
door de winst die u in fase 2 maakt.

Het totale aantal eenheden van V en W dat u in voorraad heeft aan het einde van fase 1 bepaalt hoeveel
eenheden van X of Y u zult produceren. Uw Productietabel laat zien hoeveel eenheden van X of Y u zult
produceren met een gegeven hoeveelheid van V en W.

U bent reeds vertrouwd gemaakt met het lezen van de Productietabel. We verzoeken u de volgende
vragen te beantwoorden met behulp van de aan u uitgereikte tabel.



99
Vraag 1:

Neem aan dat u in een bepaalde periode 57 eenheden van V en 51 eenheden van W heeft gekocht tijdens fase
1. Aan het eind van die fase heeft u dus een voorraad van 57 eenheden V en 51 eenheden W. Wat is uw
productieniveau?

Uw antwoord:

Vraag 2:

En wat is uw productieniveau indien u 0, in plaats van 57, eenheden van V in voorraad heeft aan het eind van
fase 1?

Uw antwoord:

Vraag 3:

Neem aan dat u in een bepaalde periode 25 eenheden van V en 29 eenheden van W heeft gekocht tijdens fase
1. Aan het eind van die fase heeft u dus een voorraad van 25 eenheden V en 29 eenheden W. Wat is uw
productieniveau?

Uw antwoord:

Uw productieniveau wordt automatisch bepaald door de computer aan het einde van fase 1.

Waarschuwing: Merk op dat u, indien u geen enkele eenheid van V en van W heeft gekocht (dat wil zeggen, u
heeft niets gekocht) in fase 1, u niets produceert en ook geen winst of verlies maakt. Indien u geen enkele
eenheid van V of van W heeft gekocht (dat wil zeggen, u heeft alleen eenheden van V of alleen van W gekocht)
in fase 1, dan produceert u wederom niets, maar u maakt nu ook verlies wegens de totale aankoopkosten van
de gekochte eenheden.

Fase 2:

In fase 2 zijn de markten voor X en Y open. Als verkoper van X of Y is uw handel beperkt tot één van deze
markten. In deze fase staat het u vrij eenheden uit uw productievoorraad van X of Y te verkopen aan wie ook
maar deze eenheden wil kopen. Als u goederen verkoopt ontvangt u franken. Uw verkoopopbrengsten hangen
af van de marktprijs waartegen u verkoopt en het aantal eenheden dat u daarbij verkoopt. Dit bepaalt uw
verkoopopbrengsten tegen marktprijzen, die gelijk zijn aan uw verkoopopbrengsten tegen inclusieve prijzen.

Uw winst, die uw verdienste in een periode bepaalt, bestaat uit uw verkoopopbrengsten tegen marktprijzen in
fase 2 minus uw aankoopkosten tegen marktprijzen van V en W in fase 1 minus de door u betaalde
belastingen voor V in fase 1. Uw verdienste in een periode is dus gelijk aan:

Verdienste in periode = verkoopopbrengsten tegen marktprijzen - aankoopkosten tegen            
  marktprijzen - belastingen

                                     = verkoopopbrengsten tegen inclusieve prijzen - aankoopkosten tegen 
               inclusieve prijzen

Waarschuwingen: Merk op dat eenheden van X of Y die u niet verkoopt in fase 2, u geen verdienste
opleveren. Verder wijzen we u erop dat u, indien u geen verlies wilt maken in een periode, moet proberen uw
voorraad niet voor minder dan de aankoopkosten (inclusief belastingen) te verkopen. Anders gezegd, u dient
niet meer uit te geven aan de aankoop van V en W in fase 1 dan u verwacht terug te verdienen via de
verkoopopbrengsten in fase 2.
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Ten slotte zij opgemerkt dat op elke afzonderlijke markt alle handelaren van een bepaald type (Type I of Type
II) met dezelfde belastingtarieven en/of subsidies geconfronteerd zullen worden met betrekking tot het goed dat
op die markt verhandeld wordt, behalve op de markt X1. Op de markt X1 zullen sommige Type-II handelaren
een belasting dienen te betalen over de marktprijs van X, maar anderen niet. Het gevolg is dat hun inclusieve
prijzen zullen verschillen.

REGISTRATIETABEL

Neem de Registratietabel uit de envelop vóór u. De kop van deze tabel geeft uw persoonlijke informatie
betreffende: uw type, de markten waarop u kunt handelen, uw wisselkoers, uw beginvoorraden, de door u te
ontvangen subsidies en/of te betalen belastingen, alsmede andere relevante subsidies en/of belastingen. In de
tabel zelf dient u voor elke periode uw aankopen, verkopen en verdienste te registreren. U bent reeds
vertrouwd gemaakt met het invullen van deze tabel. Wij wijzen u er hier alleen nogmaals op dat u de
gevraagde gegevens in de pauze na afloop van de periode dient in te vullen; daarbij kunt u gebruikmaken van
het voorbeeld in de grijze kolom.

Binnenlandse producenten in loonbelastingsysteem

Specifieke Instructies voor Type-II handelaren

Elke handelsperiode bestaat uit twee fasen: fase 1 en fase 2. In alle handelsperioden zult u ofwel een producent
van X ofwel een producent van Y zijn. Op uw Registratietabel en Productietabel staat aangegeven of u een X-
producent dan wel Y-producent bent.

Fase 1:

In elke periode zult u aan het begin van fase 1 een beginvoorraad kasgeld (een beginkas) ontvangen. Uw
beginkas, die in iedere periode hetzelfde zal zijn, staat vermeld op uw Registratietabel.

In fase 1 zijn de markten voor V en W open en staat het u vrij om eenheden van deze goederen te
kopen van wie ook maar deze eenheden wil verkopen. Als u goederen koopt neemt uw kasvoorraad af. Ten
eerste verliest u franken  vanwege de kosten die bepaald worden door de marktprijs waartegen u koopt en het
aantal eenheden dat u daarbij aanschaft; deze kosten bepalen uw aankoopkosten tegen marktprijzen. Ten
tweede dient u een belasting te betalen over de marktprijs van goed V. Het belastingtarief, uitgedrukt als een
percentage van de marktprijs van V, staat vermeld op uw Registratietabel. Er zal geen belasting worden
geheven over de marktprijs van goed W. Tezamen bepalen uw aankoopkosten tegen marktprijzen plus de te
betalen belastingen uw totale aankoopkosten, die gelijk zijn aan de aankoopkosten tegen inclusieve prijzen.
Indien u eenheden van V of W wilt kopen dient u wel over een voldoende kasvoorraad te beschikken om de
aankoopkosten tegen inclusieve prijzen te kunnen betalen.

Uw totale kasvoorraad in franken aan het einde van fase 1 is gelijk aan:

Kasvoorraad einde fase 1 = beginkas - aankoopkosten tegen marktprijzen - belastingen
                            = beginkas - aankoopkosten tegen inclusieve prijzen

Waarschuwing: U heeft zowel V als W nodig om eenheden van X of Y te kunnen produceren, die u in fase 2
van de handelsperiode kunt verkopen om winst te maken. Uw verdienste in een periode wordt alleen bepaald
door de winst die u in fase 2 maakt.

Het totale aantal eenheden van V en W dat u in voorraad heeft aan het einde van fase 1 bepaalt hoeveel
eenheden van X of Y u zult produceren. Uw Productietabel laat zien hoeveel eenheden van X of Y u zult
produceren met een gegeven hoeveelheid van V en W.
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U bent reeds vertrouwd gemaakt met het lezen van de Productietabel. We verzoeken u de volgende

vragen te beantwoorden met behulp van de aan u uitgereikte tabel.

Vraag 1:

Neem aan dat u in een bepaalde periode 19 eenheden van V en 12 eenheden van W heeft gekocht tijdens fase
1. Aan het eind van die fase heeft u dus een voorraad van 19 eenheden V en 12 eenheden W. Wat is uw
productieniveau?

Uw antwoord:

Vraag 2:

En wat is uw productieniveau indien u 0, in plaats van 19, eenheden van V in voorraad heeft aan het eind van
fase 1?

Uw antwoord:

Vraag 3:

Neem aan dat u in een bepaalde periode 5 eenheden van V en 3 eenheden van W heeft gekocht tijdens fase 1.
Aan het eind van die fase heeft u dus een voorraad van 5 eenheden V en 3 eenheden W. Wat is uw
productieniveau?

Uw antwoord:

Uw productieniveau wordt automatisch bepaald door de computer aan het einde van fase 1.

Waarschuwing: Merk op dat u, indien u geen enkele eenheid van V en van W heeft gekocht (dat wil zeggen, u
heeft niets gekocht) in fase 1, u niets produceert en ook geen winst of verlies maakt. Indien u geen enkele
eenheid van V of van W heeft gekocht (dat wil zeggen, u heeft alleen eenheden van V of alleen van W gekocht)
in fase 1, dan produceert u wederom niets, maar u maakt nu ook verlies wegens de totale aankoopkosten van
de gekochte eenheden.

Fase 2:

In fase 2 zijn de markten voor X en Y open. Als verkoper van X of Y is uw handel beperkt tot één van deze
markten. In deze fase staat het u vrij eenheden uit uw productievoorraad van X of Y te verkopen aan wie ook
maar deze eenheden wil kopen. Als u goederen verkoopt ontvangt u franken. Uw verkoopopbrengsten hangen
af van de marktprijs waartegen u verkoopt en het aantal eenheden dat u daarbij verkoopt. Dit bepaalt uw
verkoopopbrengsten tegen marktprijzen, die gelijk zijn aan uw verkoopopbrengsten tegen inclusieve prijzen.

Uw winst, die uw verdienste in een periode bepaalt, bestaat uit uw verkoopopbrengsten tegen marktprijzen in
fase 2 minus uw aankoopkosten tegen marktprijzen van V en W in fase 1 minus de door u betaalde
belastingen voor V in fase 1. Uw verdienste in een periode is dus gelijk aan:

Verdienste in periode = verkoopopbrengsten tegen marktprijzen - aankoopkosten tegen            
  marktprijzen - belastingen

                                      = verkoopopbrengsten tegen inclusieve prijzen - aankoopkosten tegen 
                inclusieve prijzen

Waarschuwingen: Merk op dat eenheden van X of Y die u niet verkoopt in fase 2, u geen verdienste
opleveren. Verder wijzen we u erop dat u, indien u geen verlies wilt maken in een periode, moet proberen uw
voorraad niet voor minder dan de aankoopkosten (inclusief belastingen) te verkopen. Anders gezegd, u dient
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niet meer uit te geven aan de aankoop van V en W in fase 1 dan u verwacht terug te verdienen via de
verkoopopbrengsten in fase 2.

REGISTRATIETABEL

Neem de Registratietabel uit de envelop vóór u. De kop van deze tabel geeft uw persoonlijke informatie
betreffende: uw type, de markten waarop u kunt handelen, uw wisselkoers, uw beginvoorraden, de door u te
ontvangen subsidies en/of te betalen belastingen, alsmede andere relevante subsidies en/of belastingen. In de
tabel zelf dient u voor elke periode uw aankopen, verkopen en verdienste te registreren. U bent reeds
vertrouwd gemaakt met het invullen van deze tabel. Wij wijzen u er hier alleen nogmaals op dat u de
gevraagde gegevens in de pauze na afloop van de periode dient in te vullen; daarbij kunt u gebruikmaken van
het voorbeeld in de grijze kolom.

Binnenlandse producenten in Van Elswijk systeem

Specifieke Instructies voor Type-II handelaren

Elke handelsperiode bestaat uit twee fasen: fase 1 en fase 2. In alle handelsperioden zult u ofwel een producent
van X ofwel een producent van Y zijn. Op uw Registratietabel en Productietabel staat aangegeven of u een X-
producent dan wel Y-producent bent.

Fase 1:

In elke periode zult u aan het begin van fase 1 een beginvoorraad kasgeld (een beginkas) ontvangen. Uw
beginkas, die in iedere periode hetzelfde zal zijn, staat vermeld op uw Registratietabel.

In fase 1 zijn de markten voor V en W open en staat het u vrij om eenheden van deze goederen te
kopen van wie ook maar deze eenheden wil verkopen. Als u goederen koopt verandert uw kasvoorraad. Ten
eerste verliest u franken  vanwege de kosten die bepaald worden door de marktprijs waartegen u koopt en het
aantal eenheden dat u daarbij aanschaft; deze kosten bepalen uw aankoopkosten tegen marktprijzen. Aan de
andere kant neemt uw kasvoorraad toe indien u eenheden van V koopt, als gevolg van een subsidie op V. Voor
elke eenheid V die u koopt, ontvangt u een subsidie. Het bedrag van deze subsidie staat vermeld op uw
Registratietabel. Er zal geen subsidie zijn voor eenheden van W. Tezamen bepalen uw aankoopkosten tegen
marktprijzen minus de te ontvangen subsidies uw totale aankoopkosten, die gelijk zijn aan de aankoopkosten
tegen inclusieve prijzen. Indien u eenheden van V of W wilt kopen dient u wel over een voldoende kasvoorraad
te beschikken om de aankoopkosten tegen inclusieve prijzen te kunnen betalen.

Uw totale kasvoorraad in franken aan het einde van fase 1 is gelijk aan:

Kasvoorraad einde fase 1 = beginkas - aankoopkosten tegen marktprijzen + subsidies
                               = beginkas - aankoopkosten tegen inclusieve prijzen

Waarschuwing: U heeft zowel V als W nodig om eenheden van X of Y te kunnen produceren, die u in fase 2
van de handelsperiode kunt verkopen om winst te maken. Uw verdienste in een periode wordt alleen bepaald
door de winst die u in fase 2 maakt.

Het totale aantal eenheden van V en W dat u in voorraad heeft aan het einde van fase 1 bepaalt hoeveel
eenheden van X of Y u zult produceren. Uw Productietabel laat zien hoeveel eenheden van X of Y u zult
produceren met een gegeven hoeveelheid van V en W.

U bent reeds vertrouwd gemaakt met het lezen van de Productietabel. We verzoeken u de volgende
vragen te beantwoorden met behulp van de aan u uitgereikte tabel.
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Vraag 1:

Neem nu aan dat u in een bepaalde periode 19 eenheden van V en 12 eenheden van W heeft gekocht tijdens
fase 1. Aan het eind van die fase heeft u dus een voorraad van 19 eenheden V en 12 eenheden W. Wat is uw
productieniveau?

Uw antwoord:

Vraag 2:

En wat is uw productieniveau indien u 0, in plaats van 19, eenheden van V in voorraad heeft aan het eind van
fase 1?

Uw antwoord:

Vraag 3:

Neem aan dat u in een bepaalde periode 5 eenheden van V en 3 eenheden van W heeft gekocht tijdens fase 1.
Aan het eind van die fase heeft u dus een voorraad van 5 eenheden V en 3 eenheden W. Wat is uw
productieniveau?

Uw antwoord:

Uw productieniveau wordt automatisch bepaald door de computer aan het einde van fase 1.

Waarschuwing: Merk op dat u, indien u geen enkele eenheid van V en van W heeft gekocht (dat wil zeggen, u
heeft niets gekocht) in fase 1, u niets produceert en ook geen winst of verlies maakt. Indien u geen enkele
eenheid van V of van W heeft gekocht (dat wil zeggen, u heeft alleen eenheden van V of alleen van W gekocht)
in fase 1, dan produceert u wederom niets, maar u maakt nu ook verlies wegens de totale aankoopkosten van
de gekochte eenheden.

Fase 2:

In fase 2 zijn de markten voor X en Y open. Als verkoper van X of Y is uw handel beperkt tot één van deze
markten. In deze fase staat het u vrij eenheden uit uw productievoorraad van X of Y te verkopen aan wie ook
maar deze eenheden wil kopen. Als u goederen verkoopt ontvangt u franken. Uw verkoopopbrengsten hangen
af van de marktprijs waartegen u verkoopt en het aantal eenheden dat u daarbij verkoopt. Dit bepaalt uw
verkoopopbrengsten tegen marktprijzen. Merk echter op dat u een belasting zal dienen te betalen over de
marktprijs van het goed dat u verkoopt. Het belastingtarief, uitgedrukt als een percentage van de marktprijs
van het goed, staat vermeld op uw Registratietabel. Het verschil tussen uw verkoopopbrengsten tegen
marktprijzen en de te betalen belastingen bepaalt uw verkoopopbrengsten tegen inclusieve prijzen.

Uw winst, die uw verdienste in een periode bepaalt, bestaat uit uw verkoopopbrengsten tegen marktprijzen in
fase 2 minus de door u te betalen belastingen in fase 2 minus uw aankoopkosten tegen marktprijzen van V en
W in fase 1 plus de door ontvangen subsidies voor V in fase 1. Uw verdienste in een periode is dus gelijk aan:

Verdienste in periode = verkoopopbrengsten tegen marktprijzen - aankoopkosten tegen            
  marktprijzen - belastingen + subsidies

                                      = verkoopopbrengsten tegen inclusieve prijzen - aankoopkosten tegen 
                inclusieve prijzen

Waarschuwingen: Merk op dat eenheden van X of Y die u niet verkoopt in fase 2, u geen verdienste
opleveren. Verder wijzen we u erop dat u, indien u geen verlies wilt maken in een periode, moet proberen uw
voorraad niet voor minder dan de aankoopkosten (inclusief belastingen) te verkopen. Anders gezegd, u dient
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niet meer uit te geven aan de aankoop van V en W in fase 1 dan u verwacht terug te verdienen via de
verkoopopbrengsten in fase 2.
Ten slotte zij opgemerkt dat op elke afzonderlijke markt alle handelaren van een bepaald type (Type I of Type
II) met dezelfde belastingtarieven en/of subsidies geconfronteerd zullen worden met betrekking tot het goed dat
op die markt verhandeld wordt, behalve op de markt X1. Op de markt X1 zullen sommige Type-II handelaren
een belasting dienen te betalen over de marktprijs van X, maar anderen niet. Het gevolg is dat hun inclusieve
prijzen zullen verschillen.

REGISTRATIETABEL

Neem de Registratietabel uit de envelop vóór u. De kop van deze tabel geeft uw persoonlijke informatie
betreffende: uw type, de markten waarop u kunt handelen, uw wisselkoers, uw beginvoorraden, de door u te
ontvangen subsidies en/of te betalen belastingen, alsmede andere relevante subsidies en/of belastingen. In de
tabel zelf dient u voor elke periode uw aankopen, verkopen en verdienste te registreren. U bent reeds
vertrouwd gemaakt met het invullen van deze tabel. Wij wijzen u er hier alleen nogmaals op dat u de
gevraagde gegevens in de pauze na afloop van de periode dient in te vullen; daarbij kunt u gebruikmaken van
het voorbeeld in de grijze kolom.
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REGISTRATIETABELLEN
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Binnenlandse consument in loonbelastingsysteem (selectie)

Uw type: Type-I Uw beginvoorraden:

Markten waarop U kunt handelen: V1, W1, X1, Y1

Uw wisselkoers: 10 frank = 36 cent

Beginkas
Beginvoorraad V

181
15

Beginvoorraad W 10

Door U te ontvangen subsidies: Andere relevante subsidies: Type-II handelaren ontvangen:

voor elke niet-verkochte eenheid V: 70 geen
Door U te betalen belastingen: Andere relevante belastingen: Type-II handelaren betalen:

geen
belasting op marktprijs V: 37.8% N.B. Vanaf periode 9 kunnen deze

belastingtarieven veranderen

voorbeeld oefenperiode 1 oefenperiode 2 periode 1 periode 2
Uw verkopen goed goed goed goed goed

V W V W V W V W V W

niet-verkochte eenheden V A

totale V subsidie B

verkochte eenheden C E
gemiddelde verkoopprijs
(in marktprijzen) D F

totale verkoopopbrengst G = B+C*D+E*F

kas einde fase 1 H = beginkas + G

Uw aankopen goed goed goed goed goed
X Y X Y X Y X Y X Y

gekochte eenheden I J
gemiddelde aankoopprijs
(in marktprijzen) K L

totale aankoopkosten M = I*K + J*L

eindkas N = H - M

Uw verdienste goed goed goed goed goed
V X Y V X Y V X Y V X Y V X Y

aantal eenheden =A =I =J
totale waarde
V, X, Y afzonderlijk O P Q

verdienste R = O + P + Q geen geen
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Buitenlandse consument in loonbelastingsysteem (selectie)

Uw type: Type-I Uw beginvoorraden:

Markten waarop U kunt handelen: V2, W1, X1, Y2

Uw wisselkoers: 10 frank = 18 cent

Beginkas
Beginvoorraad V

1268
105

Beginvoorraad W 70

Door U te ontvangen subsidies: Andere relevante subsidies: Type-II handelaren ontvangen:

voor elke niet-verkochte eenheid V: 70 geen subsidie

Door U te betalen belastingen: Andere relevante belastingen: Type-II handelaren betalen:

geen
belasting op marktprijs V: 37.8% N.B. Vanaf periode 9 kunnen deze

belastingtarieven veranderen

voorbeeld oefenperiode 1 oefenperiode 2 periode 1 periode 2
Uw verkopen goed goed goed goed goed

V W V W V W V W V W

niet-verkochte eenheden V A

totale V subsidie B

verkochte eenheden C E
gemiddelde verkoopprijs
(in marktprijzen) D F

totale verkoopopbrengst G = B+C*D+E*F

kas einde fase 1 H = beginkas + G

Uw aankopen goed goed goed goed goed
X Y X Y X Y X Y X Y

gekochte eenheden I J
gemiddelde aankoopprijs
(in marktprijzen) K L

totale aankoopkosten M = I*K + J*L

eindkas N = H - M

Uw verdienste goed goed goed goed goed
V X Y V X Y V X Y V X Y V X Y

aantal eenheden =A =I =J
totale waarde
V, X, Y afzonderlijk O P Q

verdienste R = O + P + Q geen geen
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Binnenlandse X-producent in loonbelastingsysteem (selectie)

Uw type: Type-II Uw beginvoorraden:
Markten waarop U kunt handelen: V1, W1, X1 Beginkas 1223
Uw wisselkoers: 10 frank = 28 cent

Door U te ontvangen subsidies: Andere relevante subsidies: Type-I handelaren
ontvangen:

geen voor elke niet-verkochte eenheid V:     70
Door U te betalen belastingen:

belasting op marktprijs V:    37.8%
N.B. Vanaf periode 9 kan dit belastingtarief
veranderen.

Voorbeeld oefenperiode 1 oefenperiode 2 periode 1 periode 2
Uw aankopen goed goed goed goed goed

V W V W V W V W V W

gekochte eenheden A B
gemiddelde aankoopprijs
(in inclusieve prijzen) C D

totale aankoopkosten E = A*C + B*D

totale produktie H

gemiddelde kosten I = E / H

Uw verkopen goed goed goed goed goed
X X X X X

verkochte eenheden J
gemiddelde verkoopprijs
(in inclusieve prijzen) K

totale verkoopopbrengst L = J*K

Uw verdienste M = L - E geen geen
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Binnenlandse Y-producent in loonbelastingsysteem (selectie)

Uw type: Type-II Uw beginvoorraden:
Markten waarop U kunt handelen: V1, W1, Y1 Beginkas 815
Uw wisselkoers: 10 frank = 42 cent

Door U te ontvangen subsidies: Andere relevante subsidies: Type-I handelaren
ontvangen:

geen voor elke niet-verkochte eenheid V:     70
Door U te betalen belastingen:

belasting op marktprijs V:    37.8%
N.B. Vanaf periode 9 kan dit belastingtarief
veranderen.

Voorbeeld oefenperiode 1 oefenperiode 2 periode 1 periode 2
Uw aankopen goed goed goed goed goed

V W V W V W V W V W

gekochte eenheden A B
gemiddelde aankoopprijs
(in inclusieve prijzen) C D

totale aankoopkosten E = A*C + B*D

totale produktie H

gemiddelde kosten I = E / H

Uw verkopen goed goed goed goed goed
Y Y Y Y Y

verkochte eenheden J
gemiddelde verkoopprijs
(in inclusieve prijzen) K

totale verkoopopbrengst L = J*K

Uw verdienste M = L - E geen geen
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Buitenlandse X-producent in loonbelastingsysteem (selectie)

Uw type: Type-II Uw beginvoorraden:
Markten waarop U kunt handelen: V2, W1, X1 Beginkas 8557
Uw wisselkoers: 10 frank = 4 cent

Door U te ontvangen subsidies: Andere relevante subsidies: Type-I handelaren
ontvangen:

geen voor elke niet-verkochte eenheid V:     70
Door U te betalen belastingen:

belasting op marktprijs V:    37.8%
N.B. Vanaf periode 9 kan dit belastingtarief
veranderen.

Voorbeeld oefenperiode 1 oefenperiode 2 periode 1 periode 2
Uw aankopen goed goed goed goed goed

V W V W V W V W V W

gekochte eenheden A B
gemiddelde aankoopprijs
(in inclusieve prijzen) C D

totale aankoopkosten E = A*C + B*D

totale produktie H

gemiddelde kosten I = E / H

Uw verkopen goed goed goed goed goed
X X X X X

verkochte eenheden J
gemiddelde verkoopprijs
(in inclusieve prijzen) K

totale verkoopopbrengst L = J*K

Uw verdienste M = L - E geen geen
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BuitenlandseY-producent in loonbelastingsysteem (selectie)

Uw type: Type-II Uw beginvoorraden:
Markten waarop U kunt handelen: V2, W1, Y2 Beginkas 5705
Uw wisselkoers: 10 frank = 6 cent

Door U te ontvangen subsidies: Andere relevante subsidies: Type-I handelaren
ontvangen:

geen voor elke niet-verkochte eenheid V:     70
Door U te betalen belastingen:

belasting op marktprijs V:    37.8%
N.B. Vanaf periode 9 kan dit belastingtarief
veranderen.

Voorbeeld oefenperiode 1 oefenperiode 2 periode 1 periode 2
Uw aankopen goed goed goed goed goed

V W V W V W V W V W

gekochte eenheden A B
gemiddelde aankoopprijs
(in inclusieve prijzen) C D

totale aankoopkosten E = A*C + B*D

totale produktie H

gemiddelde kosten I = E / H

Uw verkopen goed goed goed goed goed
Y Y Y Y Y

verkochte eenheden J
gemiddelde verkoopprijs
(in inclusieve prijzen) K

totale verkoopopbrengst L = J*K

Uw verdienste M = L - E geen geen
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Binnenlandse consument in Van Elswijk systeem (selectie)

Uw type: Type-I Uw beginvoorraden:

Markten waarop U kunt handelen: V1, W1, X1, Y1

Uw wisselkoers: 10 frank = 37 cent

Beginkas
Beginvoorraad V

181
15

Beginvoorraad W 10

Door U te ontvangen subsidies: Andere relevante subsidies: Type-II handelaren ontvangen:

voor elke niet-verkochte eenheid V: 70 voor elke gekochte eenheid V :     70
Door U te betalen belastingen: Andere relevante belastingen: Type-II handelaren betalen:

geen
belasting op marktprijs X: 65,2%*; * Niet alle Type II handelaren betalen

een belasting op marktprijs X

belasting op marktprijs Y: 75,2% N.B. Vanaf periode 9 kunnen deze
belastingtarieven veranderen

voorbeeld oefenperiode 1 oefenperiode 2 periode 1 periode 2
Uw verkopen goed goed goed goed goed

V W V W V W V W V W

niet-verkochte eenheden V A

totale V subsidie B

verkochte eenheden C E
gemiddelde verkoopprijs
(in marktprijzen) D F

totale verkoopopbrengst G = B+C*D+E*F

kas einde fase 1 H = beginkas + G

Uw aankopen goed goed goed goed goed
X Y X Y X Y X Y X Y

gekochte eenheden I J
gemiddelde aankoopprijs
(in marktprijzen) K L

totale aankoopkosten M = I*K + J*L

eindkas N = H - M

Uw verdienste goed goed goed goed goed
V X Y V X Y V X Y V X Y V X Y

aantal eenheden =A =I =J
totale waarde
V, X, Y afzonderlijk O P Q

verdienste R = O + P + Q geen geen



113
Buitenlandse consument in Van Elswijk systeem (selectie)

Uw type: Type-I Uw beginvoorraden:

Markten waarop U kunt handelen: V2, W1, X1, Y2

Uw wisselkoers: 10 frank = 17 cent

Beginkas
Beginvoorraad V

1268
105

Beginvoorraad W 70

Door U te ontvangen subsidies: Andere relevante subsidies: Type-II handelaren ontvangen:

voor elke niet-verkochte eenheid V: 70 geen subsidie

Door U te betalen belastingen: Andere relevante belastingen: Type-II handelaren betalen:

geen
belasting op marktprijs X: 65,2%*; * Niet alle Type II handelaren betalen

een belasting op marktprijs X

belasting op marktprijs V: 37,8% N.B. Vanaf periode 9 kunnen deze
belastingtarieven veranderen

voorbeeld oefenperiode 1 oefenperiode 2 periode 1 periode 2
Uw verkopen goed goed goed goed goed

V W V W V W V W V W

niet-verkochte eenheden V A

totale V subsidie B

verkochte eenheden C E
gemiddelde verkoopprijs
(in marktprijzen) D F

totale verkoopopbrengst G = B+C*D+E*F

kas einde fase 1 H = beginkas + G

Uw aankopen goed goed goed goed goed
X Y X Y X Y X Y X Y

gekochte eenheden I J
gemiddelde aankoopprijs
(in marktprijzen) K L

totale aankoopkosten M = I*K + J*L

eindkas N = H - M

Uw verdienste goed goed goed goed goed
V X Y V X Y V X Y V X Y V X Y

aantal eenheden =A =I =J
totale waarde
V, X, Y afzonderlijk O P Q

verdienste R = O + P + Q geen geen
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Binnenlandse X-producent in Van Elswijk systeem (selectie)

Uw type: Type-II Uw beginvoorraden:
Markten waarop U kunt handelen: V1, W1, X1 Beginkas 1223

Uw wisselkoers: 10 frank = 78 cent

Door U te ontvangen subsidies: Andere relevante subsidies: Type-I handelaren
ontvangen:

voor elke gekochte eenheid V:     70 voor elke niet-verkochte eenheid V:     70
Door U te betalen belastingen:
belasting op marktprijs X:      65,2% *
* Niet alle Type-II handelaren betalen een belasting
op marktprijs X.
N.B. Vanaf periode 9 kan dit belastingtarief
veranderen

voorbeeld oefenperiode 1 oefenperiode 2 periode 1 periode 2
Uw aankopen goed goed goed goed goed

V W V W V W V W V W

gekochte eenheden A B
gemiddelde aankoopprijs
(in inclusieve prijzen) C D

totale aankoopkosten E = A*C + B*D

totale produktie H

gemiddelde kosten I = E / H

Uw verkopen goed goed goed goed goed
X X X X X

verkochte eenheden J
gemiddelde verkoopprijs
(in inclusieve prijzen) K

totale verkoopopbrengst L = J*K

Uw verdienste M = L - E geen geen
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Binnenlandse Y-producent in Van Elswijk systeem (selectie)

Uw type: Type-II Uw beginvoorraden:
Markten waarop U kunt handelen: V1, W1, Y1 Beginkas 815

Uw wisselkoers: 10 frank = 134 cent

Door U te ontvangen subsidies: Andere relevante subsidies: Type-I handelaren ontvangen:

voor elke gekochte eenheid V:     70 voor elke niet-verkochte eenheid V:     70
Door U te betalen belastingen:
belasting op marktprijs Y:      75,2%

N.B. Vanaf periode 9 kan dit belastingtarief
veranderen

voorbeeld oefenperiode 1 oefenperiode 2 periode 1 periode 2
Uw aankopen goed goed goed goed goed

V W V W V W V W V W

gekochte eenheden A B
gemiddelde aankoopprijs
(in inclusieve prijzen) C D

totale aankoopkosten E = A*C + B*D

totale produktie H

gemiddelde kosten I = E / H

Uw verkopen goed goed goed goed goed
Y Y Y Y Y

verkochte eenheden J
gemiddelde verkoopprijs
(in inclusieve prijzen) K

totale verkoopopbrengst L = J*K

Uw verdienste M = L - E geen geen
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Buitenlandse X-producent in Van Elswijk systeem (selectie)

Uw type: Type-II Uw beginvoorraden:
Markten waarop U kunt handelen: V2, W1, X1 Beginkas 8557
Uw wisselkoers: 10 frank = 4 cent

Door U te ontvangen subsidies: Andere relevante subsidies: Type-I handelaren
ontvangen:

geen voor elke niet-verkochte eenheid V:     70
Door U te betalen belastingen:

belasting op marktprijs V:    37,8%
N.B. Vanaf periode 9 kan dit belastingtarief
veranderen.

Voorbeeld oefenperiode 1 oefenperiode 2 periode 1 periode 2
Uw aankopen goed goed goed goed goed

V W V W V W V W V W

gekochte eenheden A B
gemiddelde aankoopprijs
(in inclusieve prijzen) C D

totale aankoopkosten E = A*C + B*D

totale produktie H

gemiddelde kosten I = E / H

Uw verkopen goed goed goed goed goed
X X X X X

verkochte eenheden J
gemiddelde verkoopprijs
(in inclusieve prijzen) K

totale verkoopopbrengst L = J*K

Uw verdienste M = L - E geen geen
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Buitenlandse Y-producent in Van Elswijk systeem (selectie)

Uw type: Type-II Uw beginvoorraden:
Markten waarop U kunt handelen: V2, W1, Y2 Beginkas 5705
Uw wisselkoers: 10 frank = 6 cent

Door U te ontvangen subsidies: Andere relevante subsidies: Type-I handelaren
ontvangen:

geen voor elke niet-verkochte eenheid V:     70
Door U te betalen belastingen:

belasting op marktprijs V:    37,8%
N.B. Vanaf periode 9 kan dit belastingtarief
veranderen.

Voorbeeld oefenperiode 1 oefenperiode 2 periode 1 periode 2
Uw aankopen goed goed goed goed goed

V W V W V W V W V W

gekochte eenheden A B
gemiddelde aankoopprijs
(in inclusieve prijzen) C D

totale aankoopkosten E = A*C + B*D

totale produktie H

gemiddelde kosten I = E / H

Uw verkopen goed goed goed goed goed
Y Y Y Y Y

verkochte eenheden J
gemiddelde verkoopprijs
(in inclusieve prijzen) K

totale verkoopopbrengst L = J*K

Uw verdienste M = L - E geen geen



118

OPBRENGSTWAARDENTABELLEN
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Binnenlandse consumenten in loonbelasting- en Van Elswijk systeem

Opbrengstwaardentabel Type I

N.B. De opbrengstwaarde is 0 als u niet van alle goederen (V, X en Y) ten minste 1 eenheid heeft.

eenheid V eenheids-
waarde

V totale waarde X eenheids-
waarde

X totale waarde Y eenheids-
waarde

Y totale waarde

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 4.33 4.33 17.33 17.33 17.33 17.33

3 2.53 6.87 10.14 27.47 10.14 27.47

4 1.80 8.66 7.19 34.66 7.19 34.66

5 1.39 10.06 5.58 40.24 5.58 40.24

6 1.14 11.20 4.56 44.79 4.56 44.79

7 0.96 12.16 3.85 48.65 3.85 48.65

8 0.83 13.00 3.34 51.99 3.34 51.99

9 0.74 13.73 2.94 54.93 2.94 54.93

10 0.66 14.39 2.63 57.56 2.63 57.56

11 0.60 14.99 2.38 59.95 2.38 59.95

12 0.54 15.53 2.18 62.12 2.18 62.12

13 0.50 16.03 2.00 64.12 2.00 64.12

14 0.46 16.49 0 64.12 0 64.12

15 0.43 16.93 . . . .
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Buitenlandse consumenten in loonbelasting- en Van Elswijk systeem (selectie)

Opbrengstwaardentabel Type I

N.B. De opbrengstwaarde is 0 als u niet van alle goederen (V, X en Y) ten minste 1 eenheid heeft.

eenheid V eenheids-
waarde

V totale waarde X eenheids-
waarde

X totale waarde Y eenheids-
waarde

Y totale waarde

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 4.33 4.33 17.33 17.33 17.33 17.33

3 2.53 6.87 10.14 27.47 10.14 27.47

4 1.80 8.66 7.19 34.66 7.19 34.66

5 1.39 10.06 5.58 40.24 5.58 40.24

6 1.14 11.20 4.56 44.79 4.56 44.79

7 0.96 12.16 3.85 48.65 3.85 48.65

8 0.83 13.00 3.34 51.99 3.34 51.99

9 0.74 13.73 2.94 54.93 2.94 54.93

10 0.66 14.39 2.63 57.56 2.63 57.56

11 0.60 14.99 2.38 59.95 2.38 59.95

12 0.54 15.53 2.18 62.12 2.18 62.12

13 0.50 16.03 2.00 64.12 2.00 64.12

14 0.46 16.49 1.85 65.98 1.85 65.98

15 0.43 16.93 1.72 67.70 1.72 67.70

16 0.40 17.33 1.61 69.31 1.61 69.31

17 0.38 17.71 1.52 70.83 1.52 70.83

18 0.36 18.06 1.43 72.26 1.43 72.26

19 0.34 18.40 1.35 73.61 1.35 73.61

20 0.32 18.72 1.28 74.89 1.28 74.89

21 0.30 19.03 1.22 76.11 1.22 76.11

22 0.29 19.32 1.16 77.28 1.16 77.28

23 0.28 19.60 1.11 78.39 1.11 78.39

24 0.27 19.86 1.06 79.45 1.06 79.45

25 0.26 20.12 1.02 80.47 1.02 80.47

26 0.25 20.36 0.98 81.45 0.98 81.45

27 0.24 20.60 0.94 82.40 0.94 82.40

28 0.23 20.83 0.91 83.31 0.91 83.31

29 0.22 21.05 0.88 84.18 0.88 84.18

30 0.21 21.26 0.85 85.03 0.85 85.03

31 0.20 21.46 0.82 85.85 0.82 85.85

32 0.20 21.66 0.79 86.64 0.79 86.64

33 0.19 21.85 0.77 87.41 0.77 87.41

34 0.19 22.04 0.75 88.16 0.75 88.16

35 0.18 22.22 0.72 88.88 0.72 88.88

36 0.18 22.40 0.70 89.59 0.70 89.59

37 0.17 22.57 0.68 90.27 0.68 90.27

38 0.17 22.73 0.67 90.94 0.67 90.94

39 0.16 22.90 0.65 91.59 0.65 91.59

40 0.16 23.06 0.63 92.22 0.63 92.22

41 0.15 23.21 0.62 92.84 0.62 92.84

42 0.15 23.36 0.60 93.44 0.60 93.44

43 0.15 23.51 0.59 94.03 0.59 94.03

44 0.14 23.65 0.57 94.60 0.57 94.60

45 0.14 23.79 0.56 95.17 0.56 95.17

46 0.14 23.93 0.55 95.72 0.55 95.72

47 0.13 24.06 0.54 96.25 0.54 96.25
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Binnenlandse producenten in loonbelasting- en Van Elswijk systeem

Productietabel Type II X

eenheden V

eenheden W 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

1 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 .

2 0 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 .

3 0 2 4 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 .

4 0 2 4 5 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 .

5 0 2 4 5 7 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 .

6 0 2 4 6 7 8 9 10 11 11 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 .

7 0 2 4 6 7 8 10 11 11 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 .

8 0 2 4 6 7 9 10 11 12 13 13 14 15 15 16 16 16 17 17 17 .

9 0 2 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 17 17 18 18 19 .

10 0 2 4 6 7 9 10 11 13 14 15 15 16 17 17 18 18 19 19 20 .

11 0 2 4 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 17 18 19 19 20 20 21 .

12 0 2 4 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 21 22 .

13 0 2 4 6 7 9 10 12 13 14 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 .

14 0 2 4 6 7 9 11 12 13 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 23 .

15 0 2 4 6 7 9 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 .

16 0 2 4 6 7 9 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 .

17 0 2 4 6 7 9 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 23 24 25 .

18 0 2 4 6 7 9 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 25 .

19 0 2 4 6 8 9 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 .

20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Productietabel Type II Y

eenheden V

Eenheden W 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

1 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 .

2 0 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 .

3 0 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 .

4 0 2 3 4 5 6 8 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 .

5 0 2 3 4 5 6 8 9 10 11 11 12 13 13 13 13 14 14 14 14 .

6 0 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 13 14 15 15 15 16 16 16 .

7 0 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 17 18 18 .

8 0 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 19 .

9 0 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 .

10 0 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 .

11 0 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 .

12 0 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 .

13 0 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 .

14 0 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 .

15 0 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 .

16 0 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 .

17 0 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 .

18 0 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 .

19 0 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 .

20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Buitenlandse producenten in loonbelasting- en Van Elswijk systeem (selectie)

Productietabel Type II X

eenheden eenheden V

W 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 0 3 4 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

3 0 3 5 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4 0 3 5 6 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

5 0 3 5 7 8 9 10 11 12 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

6 0 3 5 7 8 10 11 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18

7 0 3 5 7 9 10 12 13 14 15 15 16 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8 0 3 5 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23

9 0 3 5 7 9 11 12 14 15 16 17 18 19 19 20 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25

10 0 3 5 7 9 11 12 14 15 16 18 19 20 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27

11 0 3 5 7 9 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29

12 0 3 5 7 9 11 13 14 16 17 18 20 21 22 23 23 24 25 26 26 27 27 28 28 29 29 29 30 30 30 30 31 31

13 0 3 5 7 9 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 31 32 32 32 32

14 0 3 5 7 9 11 13 14 16 18 19 20 22 23 24 25 26 27 27 28 29 29 30 31 31 32 32 32 33 33 33 34 34

15 0 3 5 7 9 11 13 15 16 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 32 33 33 34 34 35 35 35 36

16 0 3 5 7 9 11 13 15 16 18 19 21 22 23 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37

17 0 3 5 7 9 11 13 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 35 36 36 37 37 38 38

18 0 3 5 7 9 11 13 15 16 18 20 21 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 36 37 37 38 39 39 40

19 0 3 5 7 9 11 13 15 16 18 20 21 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38 38 39 40 40 41

20 0 3 5 7 9 11 13 15 17 18 20 21 23 24 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 39 40 41 41 42

21 0 3 5 7 9 11 13 15 17 18 20 22 23 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 40 41 41 42 43

22 0 3 5 7 9 11 13 15 17 18 20 22 23 25 26 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 39 40 41 42 42 43 44

23 0 3 5 7 9 11 13 15 17 18 20 22 23 25 26 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 43 44 44

24 0 3 5 7 9 11 13 15 17 18 20 22 23 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 41 42 43 44 45 45

25 0 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 22 24 25 27 28 29 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 46

26 0 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 22 24 25 27 28 30 31 32 34 35 36 37 38 39 41 42 42 43 44 45 46 47

27 0 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 22 24 25 27 28 30 31 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47

28 0 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 22 24 25 27 28 30 31 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

29 0 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 22 24 25 27 29 30 31 33 34 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49

30 0 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 22 24 25 27 29 30 32 33 34 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

31 0 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 22 24 26 27 29 30 32 33 35 36 37 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50

32 0 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 22 24 26 27 29 30 32 33 35 36 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50
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Productietabel Type II Y

eenheden eenheden V

W 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 0 2 3 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

3 0 2 3 5 6 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

4 0 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

5 0 2 3 5 6 8 9 10 12 13 14 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

6 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

7 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 20 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23

8 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

9 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 23 24 25 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28

10 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 28 29 29 30 30 30 30 30 31

11 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 31 32 32 32 33 33

12 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 30 31 32 33 33 34 34 34 35

13 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 35 36 36

14 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38

15 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 35 36 37 38 39

16 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 39

17 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

18 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

19 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41

20 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41

21 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41

22 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41

23 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41

24 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41

25 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41

26 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41

27 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41

28 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41

29 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41

30 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41

31 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41

32 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41

33 0 2 3 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41
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HANDELSREGELS

REGELS VOOR HET HANDELEN

1. Handelaren bieden of vragen. Bieden betreft het uitvoeren van een biedorder (koopvoorstel),

bestaande uit (a) een biedprijs en (b) een aantal eenheden dat men tegen deze prijs wil kopen.

Vragen betreft het uitvoeren van een vraagorder (verkoopvoorstel), bestaande uit (a) een

vraagprijs en (b) een aantal eenheden dat men tegen deze prijs wil verkopen.

 

 Handelaren kunnen ook kopen of verkopen. Kopen betreft het uitvoeren van een kooporder,

bestaande uit een aantal eenheden dat men tegen de uitstaande (geldende) vraagprijs wil kopen.

Verkopen betreft het uitvoeren van een verkooporder, bestaande uit een aantal eenheden dat men

tegen de uitstaande (geldende) biedprijs wil verkopen.

 

2. Alleen de hoogste biedprijs en de laagste vraagprijs gelden op de markt, ongeacht het aantal

eenheden dat men daartegen respectievelijk wil kopen (vraagt) of verkopen (aanbiedt).

3. Transacties kunnen zowel het totaal als een deel van de aangeboden of gevraagde hoeveelheid op

de markt betreffen.

4. Indien de totale aangeboden hoeveelheid op de markt wordt gekocht, dan staat de markt open

voor zowel nieuwe vraagorders als biedorders, waarbij elke prijs is toegestaan. Indien de totale

gevraagde hoeveelheid op de markt wordt verkocht, dan staat de markt open voor zowel

nieuwe vraagorders als biedorders, waarbij elke prijs is toegestaan.

5. Indien slechts een gedeelte van de gevraagde hoeveelheid wordt verkocht, dan blijft de

resterende hoeveelheid uitstaan op de markt, tegen de geldende prijs. Indien slechts een gedeelte

van de aangeboden hoeveelheid wordt gekocht, dan blijft de resterende hoeveelheid uitstaan op

de markt, tegen de geldende prijs.

6. Indien een kooporder meer dan de aangeboden hoeveelheid op de markt betreft, dan ontvangt

de kopende handelaar de op de markt aangeboden hoeveelheid. De overige eenheden worden

beschouwd als een nieuw koopvoorstel tegen de geldende prijs. Indien een verkooporder meer

dan de gevraagde hoeveelheid op de markt betreft, dan verkoopt de verkopende handelaar de
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op de markt gevraagde hoeveelheid. De overige eenheden worden beschouwd als een nieuw

verkoopvoorstel tegen de geldende prijs.

7. Er is nog een andere manier om te kopen. Indien een nieuw ingevoerde biedprijs hoger is dan

de uitstaande vraagprijs dan wordt er automatisch gehandeld tegen de uitstaande vraagprijs.

Indien zo’n koopvoorstel meer eenheden betreft dan de uitstaande hoeveelheid, dan worden de

overige eenheden behandeld als een nieuw koopvoorstel tegen de bijbehorende biedprijs.

Er is nog een andere manier om te verkopen. Indien een nieuw ingevoerde  vraagprijs lager is

dan de uitstaande biedprijs dan wordt er automatisch gehandeld tegen de uitstaande biedprijs.

Indien zo’n verkoopvoorstel meer eenheden betreft dan de uitstaande hoeveelheid, dan worden de

overige eenheden behandeld als een nieuw verkoopvoorstel tegen de bijbehorende prijs.
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COMPUTERSCHERMEN
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BIJLAGE 3

Volledige overzicht over alle perioden en sessies (‘rechte tellingen’)



135
LEGENDA BIJ TABELLEN

Systeem A = loonbelastingsysteem
Systeem B = Van Elswijk systeem
period = handelsperiode (16 in totaal, waarvan 1-8 (9-16) met vaste (variabele) belastingtarieven)
a = h of f, waarbij h = home (binnenland)

f = foreign (buitenland)
z = x of y, waarbij x = relatief kapitaalintensief product

y = relatief arbeidsintensief product
La = totaal aantal verkochte eenheden arbeid in land a
wa = nominale prijs arbeid in land a
wr

a = relatieve prijs arbeid in land a (relatief t.o.v. de som van alle prijzen)
Lza = aantal eenheden arbeid verkocht aan producenten van sector z in land a
Laj = beginvoorraad arbeid van consument aj

K = totaal aantal verkochte eenheden kapitaal
r = nominale prijs kapitaal
rr = relatieve prijs kapitaal (relatief t.o.v. de som van alle prijzen)
Kza = totale aangewende hoeveelheid kapitaal in produktiesector z in land a
Κc

a = totaal aantal eenheden kapitaal verkocht door consumenten in land a
Ka = totale aangewende hoeveelheid kapitaal in land a
Kaj = beginvoorraad kapitaal van consument aj

Za=totaal aantal eenheden verkocht van goed Z door producenten in land a
Za

p=totaal aantal eenheden geproduceerd van goed Z door producenten in land a
X=totaal aantal eenheden verkocht door producenten van goed X
Xa

c=totaal aantal eenheden geconsumeerd van goed X door consumenten in land a
px = nominale prijs goed X
pr

x = relatieve prijs goed X (relatief t.o.v. de som van alle prijzen)
pya = nominale prijs goed Y in land a
pr

ya = relatieve prijs goed Y in land a (relatief t.o.v. de som van alle prijzen)

Surplusa = nominaal overschot of tekort van de overheid
BBP = nominaal bruto binnenlands produkt (gemiddelde prijs van X * produktie van X in binnenland + gemiddelde prijs van Y * produktie van Y in binnenland)
LRh = lopende rekening in land h
Ua = nut consumenten in land a
τwa = belasting  op arbeid in land a
τzh = belasting op goed z in thuisland
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Systeem A-sessie 1
Periode Lh wh wr

h Lxh Lyh Lf wf wr
f Lxf Lyf

1 28 87,18214286 0,191193095 13 15 169 82,17869822 0,180220388 97 72

2 27 88,77777778 0,190328947 10 17 161 81,38695652 0,174483909 87 74

3 25 86 0,175693491 16 9 169 79,66686391 0,162755226 90 79

4 29 86,81724138 0,167422075 15 14 154 80,37987013 0,155007974 90 64

5 29 86,89655172 0,157386846 15 14 162 80,55308642 0,145897575 90 72

6 29 87,60344828 0,167311549 15 14 168 80,10535714 0,152991139 87 81

7 22 91,31818182 0,171022979 13 9 175 80,22971429 0,15025622 85 90

8 23 95,45652174 0,177733164 11 12 172 81,74593023 0,152205031 87 85

9 15 87,59333333 0,154325689 10 5 127 80,76062992 0,142287539 63 64

10 16 85,4 0,144508519 9 7 129 80,16356589 0,135647754 64 65

11 21 81,86190476 0,142778805 12 9 139 80 0,139531379 64 75

12 19 79,51052632 0,134960042 12 7 140 79,84 0,135519286 70 70

13 16 79,25625 0,129769856 10 6 145 79,45034483 0,130087656 70 75

14 20 78,405 0,131990654 12 8 151 79,07019868 0,133110481 71 80

15 17 78,91176471 0,138712191 8 9 152 78,78157895 0,138483349 71 81

16 17 80,85294118 0,136669214 10 7 153 79,00392157 0,133543737 71 82

gemiddeld 22,0625 85,11522412 0,156987945 11,9375 10,125 154,125 80,20729479 0,14762679 78,5625 75,5625

Beginvoorraden consumenten: Lhj=15, Lfj =105

Systeem A-sessie 2
periode Lh wh wr

h Lxh Lyh Lf wf wr
f Lxf Lyf

1 27 107,1111111 0,201940564 14 13 177 73,69322034 0,138936571 67 110

2 27 101,6666667 0,192696753 10 17 187 73,7828877 0,139846454 77 110

3 19 106,3368421 0,197702846 13 6 185 73,6 0,136838082 70 115

4 27 103,5185185 0,19643798 13 14 150 73,71 0,139872978 75 75

5 21 103,8571429 0,194096236 12 9 187 73,73957219 0,137810198 71 116

6 23 102,0869565 0,192031387 13 10 195 73,81794872 0,138855771 75 120

7 21 101,352381 0,188744018 12 9 193 73,74663212 0,137335063 76 117

8 22 101,2363636 0,191247039 12 10 181 73,87403315 0,139556475 75 106

9 21 92,52380952 0,168688973 10 11 163 73,82822086 0,134603264 70 93

10 23 84,66956522 0,147222717 12 11 161 73,69751553 0,128144611 78 83

11 24 84,42083333 0,150471653 12 12 127 73,22047244 0,130508135 75 52

12 24 85,75 0,153037051 12 12 137 72,56569343 0,129507169 77 60

13 24 87,60833333 0,155531961 12 12 150 71,72333333 0,127331159 75 75

14 24 84,80833333 0,152529917 12 12 137 71,02116788 0,127733354 54 83

15 24 85,49166667 0,151922651 12 12 155 71,17741935 0,126485571 75 80

16 24 84,95833333 0,150118091 12 12 110 71,83181818 0,126924046 50 60

gemiddeld 23,4375 94,83730357 0,17402624 12,0625 11,375 162,1875 73,06437095 0,133768056 71,25 90,9375

Beginvoorraden consumenten: Lhj=15, Lfj =105
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Systeem A-sessie 3
periode Lh wh wr

h Lxh Lyh Lf wf wr
f Lxf Lyf

1 31 92,29677419 0,175526013 18 13 205 84,61853659 0,160923873 115 90

2 35 93,11714286 0,180666147 17 18 219 84,53835616 0,16402156 118 101

3 30 92,97666667 0,181923587 18 12 212 84,62641509 0,165584996 115 97

4 29 93,53793103 0,183947172 18 11 212 85,31132075 0,167769118 115 97

5 32 93,053125 0,184009011 18 14 215 84,64465116 0,167381574 113 102

6 31 93,9483871 0,183653214 17 14 212 84,83537736 0,165838821 117 95

7 32 94,08125 0,181856318 17 15 216 84,54074074 0,163414791 115 101

8 36 95,33888889 0,187409086 18 18 208 84,80865385 0,166709645 115 93

9 36 100,3166667 0,195732831 18 18 199 83,96984925 0,163837744 96 103

10 29 101,1896552 0,194513735 18 11 201 82,90845771 0,159372356 95 106

11 33 95,38181818 0,184113022 18 15 202 83,26930693 0,16073256 103 99

12 34 99,99705882 0,193581676 18 16 201 83,1899005 0,16104514 98 103

13 34 103,1058824 0,203182326 18 16 204 82,64558824 0,162862898 103 101

14 31 100,6225806 0,19301635 15 16 201 82,89402985 0,159009071 100 101

15 30 97,01333333 0,188938212 15 15 201 82,2880597 0,160260022 95 106

16 30 95,44 0,184301327 15 15 192 82,31458333 0,158955228 99 93

gemiddeld 32,0625 96,33857256 0,187273127 17,25 14,8125 206,25 83,8377392 0,162982462 107 99,25

Beginvoorraden consumenten: Lhj=15, Lfj =105

Systeem B-sessie 1
periode Lh wh wr

h Lxh Lyh Lf wf wr
f Lxf Lyf

1 23 135,6304348 0,177207301 7 16 92 88,27173913 0,115331022 36 56

2 21 140,047619 0,191647321 12 9 127 89,62992126 0,122653526 44 83

3 26 137,9615385 0,199692106 16 10 150 80,77333333 0,116915172 54 96

4 30 123,4666667 0,178759948 20 10 127 90,40944882 0,130898394 48 79

5 29 117,4482759 0,179808696 14 15 147 88,08163265 0,134849519 51 96

6 29 114,862069 0,187522921 17 12 123 89,19918699 0,145625899 50 73

7 32 109,8125 0,18490914 17 15 141 90,40425532 0,152228326 52 89

8 28 108,0714286 0,183616728 17 11 147 90,79115646 0,154257007 47 100

9 32 106,34375 0,184106466 17 15 96 84,20729167 0,145782962 27 69

10 34 106,1470588 0,187947582 18 16 128 81,803125 0,144843387 42 86

11 33 105,969697 0,189360444 16 17 121 82,9661157 0,148254652 46 75

12 37 104,3783784 0,189442345 16 21 104 81,72692308 0,148330911 38 66

13 38 101,9210526 0,186688766 13 25 155 81,47354839 0,149235078 71 84

14 39 103,7948718 0,192113712 19 20 168 80,87797619 0,149696877 76 92

15 39 102,5384615 0,191834294 18 21 141 81,2822695 0,152067103 56 85

16 39 103,9230769 0,200096462 26 13 148 76,75405405 0,147784449 54 94

gemiddeld 31,8125 113,894805 0,18779714 16,4375 15,375 132,1875 84,9157486 0,141172143 49,5 82,6875

Beginvoorraden consumenten: Lhj=15, Lfj =105
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Systeem B-sessie 2
periode Lh wh wr

h Lxh Lyh Lf wf wr
f Lxf Lyf

1 23 123,826087 0,188940546 9 14 80 118,8125 0,181290543 18 62

2 19 109,4736842 0,13689559 9 10 91 120,5010989 0,150685246 18 73

3 29 99,51724138 0,116978997 11 18 89 126,7865169 0,149033066 18 71

4 23 96,82608696 0,112421236 9 14 72 131,1111111 0,152228326 15 57

5 28 90,25 0,114425674 12 16 97 119,4845361 0,151491397 19 78

6 30 85,63 0,11555526 14 16 87 117,4367816 0,158477611 19 68

7 28 80,92857143 0,109925798 16 12 91 119 0,161638464 17 74

8 31 76,09677419 0,104389041 16 15 73 121,3972603 0,166531942 19 54

9 33 75,83333333 0,102692233 15 18 51 112,6470588 0,152544765 16 35

10 33 77,36060606 0,105238534 19 14 62 112,4516129 0,152975053 21 41

11 31 75,81612903 0,106327345 14 17 77 109,3506494 0,153357397 18 59

12 34 78,02941176 0,11076901 14 20 62 108,0967742 0,153452043 19 43

13 36 83,90833333 0,121462868 11 25 71 101,7478873 0,147286804 19 52

14 34 86,38235294 0,127496082 13 21 85 96,42 0,142311153 19 66

15 35 87,6 0,132982148 11 24 96 96,77083333 0,146904033 19 77

16 35 90,94285714 0,132238485 13 22 69 93,17391304 0,135482626 19 50

gemiddeld 30,125 88,6513418 0,121171178 12,875 17,25 78,3125 112,8242834 0,153480654 18,3125 60

Beginvoorraden consumenten: Lhj=15, Lfj =105

Systeem B-sessie 3
periode Lh wh wr

h Lxh Lyh Lf wf wr
f Lxf Lyf

1 32 113,040625 0,182988675 14 18 204 78,50980392 0,127090636 67 137

2 32 111,859375 0,198464166 17 15 203 77,64039409 0,137751852 56 147

3 32 110,5 0,189541393 19 13 204 89,61029412 0,15370914 47 157

4 32 113,40625 0,193544961 23 9 205 75,78536585 0,129339218 56 149

5 30 115,1966667 0,198146372 18 12 192 75,58072917 0,130004172 50 142

6 31 114,9032258 0,195744481 21 10 202 75,95445545 0,129392933 68 134

7 37 117,6324324 0,20330408 22 15 198 76,26616162 0,131810773 60 138

8 30 118,4733333 0,208497727 16 14 169 76,05029586 0,133838674 58 111

9 32 122,940625 0,221286053 12 20 114 75,37368421 0,135668296 41 73

10 32 131,953125 0,226895049 20 12 138 77,53768116 0,133327013 58 80

11 34 132,6264706 0,221710227 18 16 133 75,74962406 0,126629822 47 86

12 30 136,34 0,224838035 17 13 125 75,3912 0,124327485 54 71

13 32 139,209375 0,230127385 16 16 131 75,00687023 0,123994055 59 72

14 33 141,5030303 0,224889286 19 14 130 74,40076923 0,118244364 62 68

15 32 145,059375 0,224345716 18 14 137 74,58832117 0,115356697 69 68

16 32 145,215625 0,224627565 17 15 130 74,84769231 0,115778552 51 79

gemiddeld 32,0625 125,6162209 0,210559448 17,9375 14,125 163,4375 76,7683339 0,12914148 56,4375 107

Beginvoorraden consumenten: Lhj=15, Lfj =105
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Systeem A-sessie 1
periode K r rr Κc

h Κc
f Kxh Kxf Kyh Kyf Kh Kf Kh/K Kf/K

1 239 6,3041841 0,013825268 30 209 15 157 4 63 19 220 7,95% 92,05%

2 239 8,387029289 0,017980789 30 209 9 179 10 41 19 220 7,95% 92,05%

3 210 7,289047619 0,014891142 14 196 23 123 7 57 30 180 14,29% 85,71%

4 233 7,145064378 0,013778847 26 207 27 144 10 52 37 196 15,88% 84,12%

5 222 9,578378378 0,017348338 28 194 29 136 9 48 38 184 17,12% 82,88%

6 239 7,90292887 0,015093598 29 210 24 158 9 48 33 206 13,81% 86,19%

7 239 8,491631799 0,015903341 29 210 28 135 13 63 41 198 17,15% 82,85%

8 236 10,86101695 0,020222431 26 210 18 149 9 60 27 209 11,44% 88,56%

9 198 9,247474747 0,016292597 24 174 17 123 4 54 21 177 10,61% 89,39%

10 184 10,8423913 0,018346814 24 160 21 112 5 46 26 158 14,13% 85,87%

11 200 9,539 0,016637373 20 180 20 122 5 53 25 175 12,50% 87,50%

12 218 9,319724771 0,015819169 28 190 22 135 5 56 27 191 12,39% 87,61%

13 213 8,250234742 0,013508484 22 191 17 133 5 58 22 191 10,33% 89,67%

14 231 7,624242424 0,012835007 28 203 19 131 6 75 25 206 10,82% 89,18%

15 229 7,937554585 0,013952743 22 207 12 134 6 77 18 211 7,86% 92,14%

16 224 7,616071429 0,012873774 28 196 11 146 5 62 16 208 7,14% 92,86%

gemiddeld 222,125 8,520998462 0,015581857 25,5 196,625 19,5 138,5625 7 57,0625 26,5 195,625 0,119600842 0,880399158

Beginvoorraden consumenten: Khj=10, Kfj=70

Systeem A-sessie 2
periode K r rr Κc

h Κc
f Kxh Kxf Kyh Kyf Kh Kf Kh/K Kf/K

1 206 8,859223301 0,016702623 30 176 18 93 12 83 30 176 14,56% 85,44%

2 217 9,024470046 0,017104781 30 187 23 105 10 79 33 184 15,21% 84,79%

3 236 9,008940678 0,01674954 30 206 31 112 5 88 36 200 15,25% 84,75%

4 238 8,8 0,016698985 30 208 28 117 10 83 38 200 15,97% 84,03%

5 236 9,513983051 0,017780465 26 210 28 110 4 94 32 204 13,56% 86,44%

6 238 9,387815126 0,017659016 30 208 31 117 5 85 36 202 15,13% 84,87%

7 240 9,607083333 0,017890843 30 210 20 119 3 98 23 217 9,58% 90,42%

8 228 9,687280702 0,018300378 30 198 28 117 5 78 33 195 14,47% 85,53%

9 230 9,679565217 0,017647738 30 200 21 134 7 68 28 202 12,17% 87,83%

10 239 9,513389121 0,0165418 30 209 22 144 5 68 27 212 11,30% 88,70%

11 211 9,506635071 0,016944622 30 181 30 141 5 35 35 176 16,59% 83,41%

12 219 9,550228311 0,017044184 30 189 28 143 5 43 33 186 15,07% 84,93%

13 240 9,324166667 0,016553287 30 210 28 141 5 66 33 207 13,75% 86,25%

14 220 9,213318182 0,016570384 30 190 28 109 5 78 33 187 15,00% 85,00%

15 240 13,37583333 0,023769475 30 210 28 121 5 86 33 207 13,75% 86,25%

16 169 9,098816568 0,016077257 30 139 28 91 7 43 35 134 20,71% 79,29%

gemiddeld 225,4375 9,571921794 0,017502211 29,75 195,6875 26,25 119,625 6,125 73,4375 32,375 193,0625 0,145044193 0,854955807

Beginvoorraden consumenten: Khj=10, Kfj=70
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Systeem A-sessie 3
periode K r rr Κc

h Κc
f Kxh Kxf Kyh Kyf Kh Kf Kh/K Kf/K

1 229 6,623144105 0,012595609 20 209 23 138 15 53 38 191 16,59% 83,41%

2 226 5,188053097 0,010065875 30 196 28 125 18 55 46 180 20,35% 79,65%

3 237 4,464978903 0,008736439 30 207 28 138 11 60 39 198 16,46% 83,54%

4 240 3,875833333 0,007622026 30 210 28 139 10 63 38 202 15,83% 84,17%

5 240 3,249166667 0,006425103 30 210 28 151 10 51 38 202 15,83% 84,17%

6 240 2,765833333 0,005406737 30 210 28 147 7 58 35 205 14,58% 85,42%

7 240 2,450833333 0,004737389 30 210 28 147 7 58 35 205 14,58% 85,42%

8 240 2,530833333 0,004974897 30 210 21 147 14 58 35 205 14,58% 85,42%

9 230 2,010434783 0,003922659 30 200 38 110 12 70 50 180 21,74% 78,26%

10 240 1,695375 0,003258967 30 210 28 126 10 76 38 202 15,83% 84,17%

11 240 1,575833333 0,00304179 30 210 28 141 10 61 38 202 15,83% 84,17%

12 240 1,41125 0,002732002 30 210 28 126 10 76 38 202 15,83% 84,17%

13 230 1,302608696 0,002566944 20 210 28 121 10 71 38 192 16,52% 83,48%

14 230 1,41173913 0,002708028 20 210 28 112 10 80 38 192 16,52% 83,48%

15 240 1,66025 0,003233418 30 210 28 126 10 76 38 202 15,83% 84,17%

16 221 2,436651584 0,004705345 20 201 28 127 10 56 38 183 17,19% 82,81%

gemiddeld 235,1875 2,790801164 0,005420827 27,5 207,6875 27,875 132,5625 10,875 63,875 38,75 196,4375 0,165081715 0,834918285

Beginvoorraden consumenten: Khj=10, Kfj=70

Systeem B-sessie 1
periode K r rr Κc

h Κc
f Kxh Kxf Kyh Kyf Kh Kf Kh/K Kf/K

1 187 7,363636364 0,009620924 20 167 11 46 10 120 21 166 11,23% 88,77%

2 172 5,063953488 0,006929737 20 152 14 71 5 82 19 153 11,05% 88,95%

3 186 4,438709677 0,0064248 26 160 20 70 6 90 26 160 13,98% 86,02%

4 188 3,789893617 0,005487159 23 165 27 71 5 85 32 156 17,02% 82,98%

5 226 3,392035398 0,005193073 26 200 24 85 7 110 31 195 13,72% 86,28%

6 222 2,888738739 0,004716132 30 192 24 101 7 90 31 191 13,96% 86,04%

7 240 2,295833333 0,003865867 30 210 24 95 8 113 32 208 13,33% 86,67%

8 223 2,17264574 0,003691393 30 193 25 88 8 102 33 190 14,80% 85,20%

9 183 1,854098361 0,003209888 30 153 24 48 8 103 32 151 17,49% 82,51%

10 221 1,474660633 0,002611084 30 191 28 79 9 105 37 184 16,74% 83,26%

11 182 1,202747253 0,002149225 30 152 28 70 11 73 39 143 21,43% 78,57%

12 199 0,757788945 0,001375355 30 169 28 86 14 71 42 157 21,11% 78,89%

13 240 0,529583333 0,000970038 30 210 28 119 16 77 44 196 18,33% 81,67%

14 240 0,636083333 0,001177325 30 210 28 117 16 79 44 196 18,33% 81,67%

15 240 0,566666667 0,00106015 30 210 54 90 16 80 70 170 29,17% 70,83%

16 231 0,514718615 0,000991054 30 201 31 99 15 86 46 185 19,91% 80,09%

gemiddeld 211,25 2,433862094 0,003717075 27,8125 183,4375 26,125 83,4375 10,0625 91,625 36,1875 175,0625 0,169748637 0,830251363

Beginvoorraden consumenten: Khj=10, Kfj=70
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Systeem B-sessie 2
periode K r rr Κc

h Κc
f Kxh Kxf Kyh Kyf Kh Kf Kh/K Kf/K

1 226 0,44380531 0,000677182 16 210 14 87 7 118 21 205 9,29% 90,71%

2 180 1,45 0,001813208 29 151 11 72 6 91 17 163 9,44% 90,56%

3 155 1,138387097 0,001338134 15 140 19 50 11 75 30 125 19,35% 80,65%

4 198 1,236363636 0,001435497 23 175 14 94 9 81 23 175 11,62% 88,38%

5 143 0,89020979 0,001128674 16 127 17 40 10 76 27 116 18,88% 81,12%

6 150 0,8622 0,001163514 10 140 22 40 10 78 32 118 21,33% 78,67%

7 160 0,7044375 0,000956842 20 140 29 40 9 82 38 122 23,75% 76,25%

8 155 0,724516129 0,000993886 30 125 24 40 9 82 33 122 21,29% 78,71%

9 147 0,701088435 0,000949402 25 122 21 32 10 84 31 116 21,09% 78,91%

10 164 0,589329268 0,000801702 30 134 26 77 13 48 39 125 23,78% 76,22%

11 170 0,593294118 0,000832058 30 140 21 37 16 96 37 133 21,76% 78,24%

12 193 0,418238342 0,000593723 15 178 18 40 13 122 31 162 16,06% 83,94%

13 196 0,245153061 0,000354875 20 176 18 40 14 124 32 164 16,33% 83,67%

14 200 0,2205 0,000325447 11 189 19 40 17 124 36 164 18,00% 82,00%

15 227 0,139118943 0,000211191 30 197 18 40 14 155 32 195 14,10% 85,90%

16 149 0,062818792 9,13438E-05 9 140 19 40 14 76 33 116 22,15% 77,85%

gemiddeld 175,8125 0,651216276 0,000854168 20,5625 155,25 19,375 50,5625 11,375 94,5 30,75 145,0625 0,180143224 0,819856776

Beginvoorraden consumenten: Khj=10, Kfj=70

Systeem B-sessie 3
periode K r rr Κc

h Κc
f Kxh Kxf Kyh Kyf Kh Kf Kh/K Kf/K

1 198 7,939393939 0,012852186 30 168 15 72 15 96 30 168 15,15% 84,85%

2 184 3,409782609 0,006049736 30 154 21 61 14 88 35 149 19,02% 80,98%

3 171 2,997660819 0,005141908 20 151 18 49 11 93 29 142 16,96% 83,04%

4 207 2,05410628 0,003505644 30 177 27 63 11 106 38 169 18,36% 81,64%

5 200 1,622 0,002789954 19 181 23 58 11 108 34 166 17,00% 83,00%

6 187 1,179946524 0,002010109 30 157 20 60 16 91 36 151 19,25% 80,75%

7 212 1,047169811 0,001809823 30 182 28 84 11 89 39 173 18,40% 81,60%

8 209 0,833971292 0,001467681 30 179 18 80 13 98 31 178 14,83% 85,17%

9 216 0,778055556 0,001400455 30 186 22 75 28 91 50 166 23,15% 76,85%

10 193 0,468290155 0,000805231 23 170 34 81 15 63 49 144 25,39% 74,61%

11 188 0,303191489 0,000506842 30 158 32 87 13 56 45 143 23,94% 76,06%

12 193 0,22746114 0,000375106 24 169 36 92 13 52 49 144 25,39% 74,61%

13 199 0,129145729 0,000213491 30 169 39 97 17 46 56 143 28,14% 71,86%

14 202 0,115841584 0,000184106 30 172 37 95 17 53 54 148 26,73% 73,27%

15 216 0,121388889 0,000187737 30 186 36 115 12 53 48 168 22,22% 77,78%

16 188 1,574468085 0,002435474 30 158 36 70 17 65 53 135 28,19% 71,81%

gemiddeld 197,6875 1,550117119 0,002608468 27,875 169,8125 27,625 77,4375 14,625 78 42,25 155,4375 0,213824072 0,786175928

Beginvoorraden consumenten: Khj=10, Kfj=70
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Systeem A-sessie 1
Periode Xh Xf X Xc

h Xc
f px px

r Xp
h Xp

f Xp Xp
h/ X

p Xp
f/ X

p

1 20 158 178 25 153 79,66235955 0,174701981 20 158 178 11,24% 88,76%

2 13 145 158 23 135 84,20886076 0,180533734 13 145 158 8,23% 91,77%

3 25 142 167 20 147 91,00598802 0,185920462 25 142 167 14,97% 85,03%

4 25 147 172 15 157 105,8372093 0,204100994 25 147 172 14,53% 85,47%

5 24 130 154 21 133 123,011039 0,222797327 26 146 172 15,12% 84,88%

6 24 146 170 26 144 107,2647059 0,204862074 25 146 171 14,62% 85,38%

7 23 140 163 28 135 103,1472393 0,193176735 23 140 163 14,11% 85,89%

8 19 145 164 20 144 96,72560976 0,180096115 19 145 164 11,59% 88,41%

9 18 111 129 24 105 113,4922481 0,199955507 18 111 129 13,95% 86,05%

10 17 111 128 15 113 115,2109375 0,194952716 17 111 128 13,28% 86,72%

11 21 112 133 19 114 116,0488722 0,202405739 21 112 133 15,79% 84,21%

12 21 122 143 17 126 118,2307692 0,200683235 21 122 143 14,69% 85,31%

13 17 121 138 16 122 120,6376812 0,197525552 18 121 139 12,95% 87,05%

14 18 121 139 20 119 117,9316547 0,198531678 21 122 143 14,69% 85,31%

15 14 123 137 19 118 118,6861314 0,208628123 14 123 137 10,22% 89,78%

16 12 124 136 19 117 114,5705882 0,193663608 12 124 136 8,82% 91,18%

gemiddelde 19,4375 131,125 150,5625 20,4375 130,125 107,8544934 0,196408474 19,875 132,1875 152,0625 0,130492308 0,869507692

Systeem A-sessie 2
Periode Xh Xf X Xc

h Xc
f px px

r Xp
h Xp

f Xp Xp
h/ X

p Xp
f/ X

p

1 14 112 126 22 104 121,2142857 0,228529804 14 112 126 11,11% 88,89%

2 17 127 144 21 123 115,4861111 0,218889822 17 127 144 11,81% 88,19%

3 23 120 143 25 118 112,086014 0,208391782 23 120 143 16,08% 83,92%

4 23 115 138 24 114 112,2572464 0,213020694 23 127 150 15,33% 84,67%

5 22 120 142 26 116 111,6619718 0,208682503 22 120 142 15,49% 84,51%

6 23 127 150 26 124 110,0513333 0,207012834 23 127 150 15,33% 84,67%

7 20 125 145 22 123 110,9393103 0,206597329 20 128 148 13,51% 86,49%

8 22 127 149 28 121 107,4583893 0,203001155 22 127 149 14,77% 85,23%

9 18 123 141 15 126 111,9929078 0,204184941 18 123 141 12,77% 87,23%

10 21 126 147 17 130 120,1360544 0,208891545 21 134 155 13,55% 86,45%

11 22 130 152 17 135 118,5789474 0,211355059 22 130 152 14,47% 85,53%

12 22 127 149 25 124 126,885906 0,226451835 22 133 155 14,19% 85,81%

13 22 111 133 17 116 127,4586466 0,226278625 22 130 152 14,47% 85,53%

14 22 92 114 16 98 127,2368421 0,228838655 22 93 115 19,13% 80,87%

15 22 127 149 21 128 125,9597315 0,223836277 22 127 149 14,77% 85,23%

16 22 84 106 10 96 126,7358491 0,223937347 22 84 106 20,75% 79,25%

gemiddelde 20,9375 118,3125 139,25 20,75 118,5 117,8837217 0,215493763 20,9375 121,375 142,3125 0,148465209 0,851534791
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Systeem A-sessie 3
Periode Xh Xf X Xc

h Xc
f px px

r Xp
h Xp

f Xp Xp
h/ X

p Xp
f/ X

p

1 28 175 203 25 178 88,06403941 0,167476382 28 178 206 13,59% 86,41%

2 28 176 204 26 178 90,83921569 0,176246506 28 176 204 13,73% 86,27%

3 28 178 206 28 178 89,89417476 0,175892203 30 178 208 14,42% 85,58%

4 30 177 207 28 179 88,73429952 0,174500583 30 178 208 14,42% 85,58%

5 25 179 204 26 178 85,68872549 0,169446192 30 179 209 14,35% 85,65%

6 28 182 210 31 179 85,61 0,167353077 28 182 210 13,33% 86,67%

7 28 181 209 31 178 84,3569378 0,163059505 28 181 209 13,40% 86,60%

8 27 181 208 25 183 83,51442308 0,164165556 27 181 208 12,98% 87,02%

9 30 149 179 15 164 83,99497207 0,163886762 30 149 179 16,76% 83,24%

10 30 151 181 25 156 84,6839779 0,162785384 30 151 181 16,57% 83,43%

11 30 161 191 23 168 82,38272251 0,159021209 30 165 195 15,38% 84,62%

12 30 153 183 24 159 84,41092896 0,163408897 30 153 183 16,39% 83,61%

13 30 159 189 24 165 83,9021164 0,165339036 30 159 189 15,87% 84,13%

14 26 153 179 20 159 83,85698324 0,160856228 26 153 179 14,53% 85,47%

15 26 151 177 21 156 84,27627119 0,164132161 26 151 177 14,69% 85,31%

16 26 156 182 22 160 84,46923077 0,163116003 26 156 182 14,29% 85,71%

gemiddelde 28,125 166,375 194,5 24,625 169,875 85,54243867 0,166292855 28,5625 166,875 195,4375 0,146696707 0,853303293

Systeem B-sessie 1
Periode Xh Xf X Xc

h Xc
f px px

r Xp
h Xp

f Xp Xp
h/ X

p Xp
f/ X

p

1 13 63 76 9 67 162,4605263 0,21226203 13 63 76 17,11% 82,89%

2 19 79 98 15 83 151,8673469 0,207821956 19 79 98 19,39% 80,61%

3 25 92 117 21 96 130,3376068 0,188656864 25 92 117 21,37% 78,63%

4 32 85 117 20 97 135,508547 0,196194661 32 85 117 27,35% 72,65%

5 22 91 113 21 92 131,5309735 0,201368753 24 91 115 20,87% 79,13%

6 28 90 118 14 104 131,6822034 0,214983342 28 90 118 23,73% 76,27%

7 28 91 119 15 104 131,3579832 0,221188769 28 93 121 23,14% 76,86%

8 28 85 113 21 92 129,659292 0,220295181 28 85 113 24,78% 75,22%

9 28 52 80 10 70 133,265 0,230713588 28 52 80 35,00% 65,00%

10 29 77 106 19 87 133,0849057 0,235644647 29 77 106 27,36% 72,64%

11 27 80 107 18 89 133,4299065 0,23842992 27 81 108 25,00% 75,00%

12 27 72 99 17 82 132,8333333 0,241086886 27 72 99 27,27% 72,73%

13 23 121 144 15 129 129,6458333 0,23747224 23 121 144 15,97% 84,03%

14 31 99 130 21 109 128,1338462 0,237162668 31 128 159 19,50% 80,50%

15 26 94 120 19 101 128,2583333 0,23995237 29 98 127 22,83% 77,17%

16 39 97 136 23 113 126,4632353 0,243495927 39 97 136 28,68% 71,32%

gemiddelde 26,5625 85,5 112,0625 17,375 94,6875 134,3449296 0,222920613 26,875 87,75 114,625 0,237087509 0,762912491
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Systeem B-sessie 2
Periode Xh Xf X Xc

h Xc
f px px

r Xp
h Xp

f Xp Xp
h/ X

p Xp
f/ X

p

1 16 37 53 2 51 167,7924528 0,256026806 16 37 53 30,19% 69,81%

2 15 37 52 7 45 189,4230769 0,236871391 15 37 52 28,85% 71,15%

3 19 37 56 2 54 247,9642857 0,291473247 19 37 56 33,93% 66,07%

4 16 32 48 7 41 273,5416667 0,317599247 16 32 48 33,33% 66,67%

5 20 39 59 5 54 258,6440678 0,32792822 20 39 59 33,90% 66,10%

6 23 39 62 8 54 291,1129032 0,392848619 23 39 62 37,10% 62,90%

7 26 35 61 8 53 326,5245902 0,443520448 26 35 61 42,62% 57,38%

8 24 39 63 9 54 328,1904762 0,45020948 26 39 65 40,00% 60,00%

9 25 33 58 10 48 298,9862069 0,404882125 25 33 58 43,10% 56,90%

10 28 43 71 9 62 257,2528169 0,349957305 30 43 73 41,10% 58,90%

11 21 37 58 11 47 269,4558621 0,377894872 23 37 60 38,33% 61,67%

12 23 39 62 9 53 264,6774194 0,375730831 23 39 62 37,10% 62,90%

13 19 39 58 4 54 281,9827586 0,408188713 19 39 58 32,76% 67,24%

14 22 39 61 11 50 262,8852459 0,388005626 22 39 61 36,07% 63,93%

15 18 39 57 9 48 281,1403509 0,426788215 18 39 57 31,58% 68,42%

16 22 33 55 11 44 273,8254545 0,398165007 22 39 61 36,07% 63,93%

gemiddelde 21,0625 37,3125 58,375 7,625 50,75 267,0874772 0,365380635 21,4375 37,6875 59,125 0,360008081 0,639991919

Systeem B-sessie 3
Periode Xh Xf X Xc

h Xc
f px px

r Xp
h Xp

f Xp Xp
h/ X

p Xp
f/ X

p

1 22 81 103 24 79 117,8737864 0,190812533 22 105 127 17,32% 82,68%

2 27 90 117 23 94 114,9316239 0,20391504 27 90 117 23,08% 76,92%

3 28 75 103 17 86 114,961165 0,197193659 28 75 103 27,18% 72,82%

4 35 86 121 25 96 115,5123967 0,197139419 35 91 126 27,78% 72,22%

5 28 83 111 21 90 116,3234234 0,200084473 28 83 111 25,23% 74,77%

6 30 95 125 24 101 114,5072 0,195069827 30 101 131 22,90% 77,10%

7 34 99 133 22 111 110,4962406 0,190970603 34 101 135 25,19% 74,81%

8 25 97 122 20 102 113,1311475 0,199096171 25 97 122 20,49% 79,51%

9 20 73 93 19 74 110,0752688 0,198129152 20 73 93 21,51% 78,49%

10 31 97 128 22 106 113,1328125 0,194533286 31 97 128 24,22% 75,78%

11 30 83 113 13 100 116,2566372 0,194344955 30 83 113 26,55% 73,45%

12 29 94 123 13 110 117,097561 0,193105365 29 94 123 23,58% 76,42%

13 27 101 128 22 106 119,546875 0,197623254 27 101 128 21,09% 78,91%

14 30 104 134 20 114 121,2537313 0,192707287 30 104 134 22,39% 77,61%

15 29 117 146 26 120 122,3972603 0,189296976 29 117 146 19,86% 80,14%

16 28 87 115 22 93 124,973913 0,193316565 28 86 114 24,56% 75,44%

gemiddelde 28,3125 91,375 119,6875 20,8125 98,875 116,4044402 0,19545866 28,3125 93,625 121,9375 0,233075775 0,766924225
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Systeem A-sessie 1
Periode Yh pyh pr

yh Yp
h Yf pyf pr

yf Yp
f

1 8 103,125 0,226156266 8 93 97,53763441 0,213903003 93

2 22 102,9090909 0,220624793 22 93 100,7741935 0,216047828 93

3 13 114 0,232896023 13 104 111,5269231 0,227843656 104

4 19 114,2631579 0,220349953 19 85 124,1105882 0,239340158 85

5 19 118,3157895 0,214293301 19 94 133,7659574 0,242276612 94

6 16 101,5375 0,193923832 19 99 139,1808081 0,265817808 101

7 13 113,9230769 0,213357993 13 112 136,8428571 0,256282732 115

8 16 120,375 0,224129575 16 110 131,9136364 0,245613684 110

9 8 137,875 0,242914084 8 85 138,6188235 0,244224584 85

10 10 155,8 0,26363498 10 87 143,5517241 0,242909216 87

11 11 142 0,247668197 12 98 143,8979592 0,250978508 98

12 10 156 0,264792192 10 92 146,2402174 0,248226076 92

13 9 175,3333333 0,287081226 9 95 147,8168421 0,242027226 99

14 10 166,9 0,280967287 11 102 144,0882353 0,242564893 105

15 12 143,6666667 0,252539254 12 105 140,9047619 0,247684339 105

16 10 169,3 0,286175093 10 107 140,2523364 0,237074574 107

gemiddelde 12,875 133,457726 0,241969003 13,1875 97,5625 132,5639686 0,241425931 98,3125

Systeem A-sessie 2
Periode Yh pyh pr

yh Yp
h Yf pyf pr

yf Yp
f

1 16 115,88125 0,218475234 16 140 103,65 0,195415203 140

2 18 123,8055556 0,234658313 20 134 103,8335821 0,196803876 139

3 8 133,375 0,247972542 8 145 103,4551724 0,192345208 145

4 16 124,9625 0,237130336 17 144 103,7298611 0,196839026 144

5 12 131,4916667 0,245741765 12 147 104,8163265 0,195888833 147

6 13 132,3846154 0,249023011 13 142 103,8873239 0,195417981 150

7 9 139,5555556 0,259888086 9 147 101,7823129 0,189544661 147

8 13 134 0,253141285 13 135 103,0925926 0,194753667 135

9 14 149,0714286 0,271786325 14 120 111,3916667 0,203088761 120

10 13 158,3076923 0,275264063 14 99 128,7878788 0,223935264 108

11 15 142,6666667 0,254288999 15 71 132,6478873 0,236431531 71

12 8 136,25 0,243163827 15 75 129,32 0,230795935 81

13 14 137,5714286 0,244231949 15 99 129,5959596 0,230073018 99

14 15 134 0,241002364 15 108 129,7314815 0,233325327 108

15 15 137,5866667 0,244497879 15 92 129,1402174 0,229488147 104

16 15 142,7333333 0,252204283 15 81 130,5851852 0,230738975 81

gemiddelde 13,375 135,85271 0,248279391 14,125 117,4375 115,5904655 0,210930338 119,9375
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Systeem A-sessie 3
Periode Yh pyh pr

yh Yp
h Yf pyf pr

yf Yp
f

1 17 128,4705882 0,244319809 17 115 125,7565217 0,239158314 115

2 19 118,1736842 0,22928092 24 112 123,5535714 0,239718992 126

3 16 120,65625 0,236083079 16 116 118,4568966 0,231779696 124

4 14 124,2142857 0,244273808 14 124 112,8306452 0,221887291 124

5 19 121,9473684 0,241146277 19 121 117,1157025 0,231591842 121

6 13 128,9769231 0,25212808 13 120 115,4166667 0,225620071 120

7 12 137,1666667 0,265139174 12 124 114,7419355 0,221792822 127

8 20 129,175 0,253921238 24 119 113,3529412 0,222819579 119

9 23 127,6956522 0,24915333 23 130 114,5307692 0,223466673 130

10 15 133,9333333 0,257455892 15 134 115,8077612 0,222613667 134

11 19 136,1578947 0,262822014 20 126 119,2936508 0,230269406 126

12 21 129,9333333 0,251534522 21 129 117,620155 0,227697764 131

13 20 139,45 0,274802705 21 123 97,04878049 0,191246091 123

14 21 134,1333333 0,25729738 21 130 118,3976923 0,227112943 130

15 20 132,025 0,257125146 20 133 116,2030075 0,226311041 133

16 19 135,6315789 0,261914082 20 117 117,5555556 0,227008015 117

gemiddelde 18 129,8588058 0,252399841 18,75 123,3125 116,1051408 0,225630888 125

Systeem B-sessie 1
Periode Yh pyh pr

yh Yp
h Yf pyf pr

yf Yp
f

1 12 229,5833333 0,299961015 21 74 142,0675676 0,185617707 74

2 12 210,6666667 0,288285531 12 108 133,4814815 0,182661929 108

3 13 204,2307692 0,295613349 13 116 133,1293103 0,192697709 123

4 13 202,3076923 0,292909119 13 104 135,2019231 0,195750719 104

5 12 181,6666667 0,27812453 18 123 131,0650407 0,200655428 123

6 16 145,4375 0,237440132 16 96 128,453125 0,209711573 96

7 19 132,0526316 0,222358461 19 111 127,9495495 0,215449436 116

8 15 130,7333333 0,222120011 15 126 127,1428571 0,21601968 129

9 19 116,8421053 0,20228163 19 92 135,1086957 0,233905467 92

10 20 109,45 0,193795881 20 113 132,8097345 0,235157419 113

11 22 104,8636364 0,187383991 22 99 131,1868687 0,234421768 99

12 26 97,76923077 0,177447021 26 88 133,5113636 0,242317482 88

13 30 100,05 0,183261559 30 81 132,3209877 0,242372319 110

14 24 96,91666667 0,179382856 25 106 129,9188679 0,240466561 117

15 26 93,38461538 0,174708802 26 110 128,4854545 0,24037728 110

16 17 88,82352941 0,171023362 17 102 122,8862745 0,236608745 121

gemiddelde 18,5 140,2986486 0,225381078 19,5 103,0625 131,5449439 0,219011951 107,6875
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Systeem B-sessie 2
Periode Yh pyh pr

yh Yp
h Yf pyf pr

yf Yp
f

1 17 82,35294118 0,125658575 17 84 162,1428571 0,247406347 84

2 12 149,5833333 0,187052247 12 96 229,25625 0,286682318 97

3 18 146,9833333 0,17277371 23 77 228,3376623 0,268402846 95
4 18 126,8333333 0,147261555 18 78 231,7307692 0,269054139 78

5 18 84,05555556 0,106571896 21 72 235,3972222 0,298454137 103

6 16 68,125 0,091932758 20 83 177,8638554 0,240022236 91

7 16 57,5625 0,078187514 16 87 151,4908046 0,205770933 98

8 19 50,78947368 0,069672657 19 74 151,7743243 0,208202994 74

9 22 41,59090909 0,056321714 22 49 208,6938776 0,282609761 49

10 17 52,64705882 0,07161913 17 54 234,7962963 0,319408277 56

11 21 50,57142857 0,070923243 21 70 207,2571429 0,290665086 81

12 24 47,91666667 0,068021553 24 61 205,295082 0,291432839 61

13 29 45 0,065140479 29 72 177,9305556 0,25756626 72

14 25 50,32 0,074269832 25 73 181,3013699 0,267591859 88

15 28 47,53571429 0,072162116 28 102 145,5490196 0,220952297 102

16 26 50,30769231 0,073151573 26 69 179,4057971 0,260870965 69

gemiddelde 20,375 72,01093376 0,095670034 21,125 75,0625 194,2639304 0,263443331 81,125

Systeem B-sessie 3
Periode Yh pyh pr

yh Yp
h Yf pyf pr

yf Yp
f

1 16 187,2375 0,303097599 23 165 113,1454545 0,183158371 167

2 17 148,4 0,263295609 20 155 107,383871 0,190523597 178

3 17 164,3058824 0,281834985 17 189 100,6111111 0,172578915 189

4 12 181,95 0,310525263 12 165 97,23454545 0,165945495 182

5 13 183,0384615 0,314839033 16 175 89,61028571 0,154135996 176

6 12 185,3333333 0,315726359 14 164 95,12804878 0,16205629 166

7 16 185,04375 0,31981103 20 170 88,11764706 0,15229369 170

8 17 169,4705882 0,298246292 19 140 90,26428571 0,158853455 140

9 24 133,5166667 0,240322319 24 91 112,889011 0,203193726 91

10 16 139,4875 0,239850501 16 104 118,9807692 0,204588921 104

11 14 156,0714286 0,260902908 21 110 117,19 0,195905247 110

12 18 156,2777778 0,257717386 18 93 121,0580645 0,199636624 93

13 20 149,85 0,24771743 20 94 121,1808511 0,200324384 94

14 19 168,1052632 0,267167936 19 90 123,8333333 0,196807021 90

15 15 179,8666667 0,278177926 15 90 124,5555556 0,192634949 90

16 19 174,2 0,2694622 19 103 125,661165 0,194379644 103

gemiddelde 16,5625 166,3846761 0,279293423 18,3125 131,125 109,1777499 0,18293852 133,9375
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Systeem A-sessie 1
Periode Surplush Surplush/BBP LRh/BBP (%) Surplusf Surplusf/BBP τwh τwf Uh Uf

1 -268 -0,110824072 -13.60% -4974,43 -0,229684631 0,3777 0,3777 64.10 202.40

2 -354,65 -0,105590972 -22.32% -5830,88 -0,270169727 0,3777 0,3777 111.20 197.35

3 -587,94 -0,156485647 9.01% -5134,76 -0,209397 0,3777 0,3777 94.02 207.05

4 -169,06 -0,035097041 20.34% -6594,64 -0,252595907 0,3777 0,3777 92.84 205.59

5 -168,2 -0,030883426 9.53% -5781,17 -0,189337903 0,3777 0,3777 103.38 203.01

6 -160,45 -0,034798506 -3.01% -5207,03 -0,175215223 0,3777 0,3777 99.90 207.69

7 -851,2 -0,220896606 -16.03% -4497,02 -0,149018763 0,3777 0,3777 103.48 202.25

8 -710,76 -0,188841738 -2.86% -4699,42 -0,164685562 0,3777 0,3777 98.54 209.45

9 -1178,38 -0,37458114 -20.76% -5857,98 -0,240275736 0,7014 0,7119 86 197.46

10 -800,24 -0,227561622 5.94% -3713,01 -0,146890421 0,9 0,9 81.81 196.02

11 -132,81 -0,032071759 4.45% -2312 -0,08531531 0,9 0,9 86.84 203.24

12 -460,37 -0,113872748 11.93% -2190,16 -0,078561592 0,9 0,9 86.27 202.67

13 -888,71 -0,23702231 6.43% -1531,73 -0,052400828 0,9 0,9 81.16 202.93

14 -338,71 -0,078542091 3.27% -734,36 -0,024879284 0,9 0,9 88.19 204.93

15 -752,65 -0,222308808 -16.59% -632,68 -0,021524564 0,9 0,9 93.07 205.23

16 -722,95 -0,23565386 -23.16% -461,16 -0,015785716 0,9 0,9 87.66 205.56

gemiddelde -534,068 -0,150314522 -1.26% -3759,53 -0,144108635 0,6264375 0,62709375 91,15375 203,3019

Systeem A-sessie 2
Periode Surplush Surplush/BBP LRh/BBP (%) Surplusf Surplusf/BBP τwh τwf Uh Uf

1 -167,69 -0,047221988 -27.31% -4733,39 -0,168526008 0,3777 0,3777 98.87 205.87

2 -223,21 -0,0502796 -11.02% -3748,72 -0,128823746 0,3777 0,3777 100.82 209.61

3 -1056,89 -0,289957829 -7.63% -3957,24 -0,13908809 0,3777 0,3777 64.72 205.73

4 -204,33 -0,043416464 -3.88% -3455,97 -0,118380393 0,3777 0,3777 101.40 209.66

5 -856,24 -0,212231447 -12.49% -3751,78 -0,13023651 0,3777 0,3777 98.16 210.79

6 -653,16 -0,153605891 -9.09% -2963,2 -0,100244868 0,3777 0,3777 99.61 210.97

7 -876,1 -0,25213062 -4.45% -3164,16 -0,108501984 0,3777 0,3777 64.49 212.51

8 -768,79 -0,187231896 -16.41% -4329,7 -0,157073996 0,3777 0,3777 100.28 209.49

9 -275,44 -0,067133456 8.66% -2198,06 -0,080983334 0,7229 0,7015 87.76 205.59

10 143,8 0,030342899 10.74% -289,16 -0,009636315 0,8646 0,8842 90.23 204.49

11 132,24 0,027847405 11.48% -4790,9 -0,192922693 0,7908 0,9 93.39 194.62

12 23,14 0,004785698 -8.47% -3512,65 -0,128429772 0,7255 0,9 80.95 190.05

13 31,86 0,006545237 12.52% -1867,35 -0,063516118 0,7143 0,9 91.63 203.34

14 -46,98 -0,009768755 15.30% -3703,09 -0,14328611 0,6991 0,9 91.95 201.24

15 11,84 0,002448854 1.78% -1270,75 -0,043182444 0,7222 0,9 97.36 202.89

16 -9,17 -0,001860347 29.93% -7238,65 -0,341072324 0,7164 0,9 73.86 193.52

gemiddelde -299,695 -0,077679262 0.38% -3435,92 -0,128369044 0,5610875 0,62545625 89,7175 204,3981
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Systeem A-sessie 3
Periode Surplush Surplush/BBP LRh/BBP (%) Surplusf Surplusf/BBP τwh τwf Uh Uf

1 100,68 0,021652576 3.12% -1148,11 -0,038095856 0,3777 0,3777 102.2 213.55

2 530,96 0,098697569 1.83% 272,7 0,00864193 0,3777 0,3777 105.71 208.84

3 3,52 0,000760699 3.02% -433,76 -0,014133678 0,3777 0,3777 102.14 211.96

4 -95,45 -0,02168811 3.33% -378,92 -0,012721539 0,3777 0,3777 98.13 213.96

5 214,68 0,043922843 6.48% -126,39 -0,004283059 0,3777 0,3777 106.04 214.11

6 120,01 0,029459126 -6.64% -417,03 -0,014169743 0,3777 0,3777 97.24 213.88

7 227,1 0,056661758 -6.62% -32,9 -0,001102516 0,3777 0,3777 99.26 213.44

8 666,34 0,124431162 2.88% -827,3 -0,028921405 0,3777 0,3777 104.87 213.18

9 32,89 0,006027288 22.35% -1024,96 -0,037401497 0,1836 0,4246 68.53 213.26

10 -608,08 -0,133658076 9.01% 117,94 0,004166678 0,1744 0,4859 97.25 212.4

11 361,33 0,069558243 10.86% 144,61 0,005052028 0,3817 0,4789 102.74 213.96

12 137,33 0,02610376 9.41% -116,66 -0,004118898 0,2669 0,4703 106.11 213.52

13 23,94 0,00439628 8.81% 276,11 0,01092318 0,2265 0,4772 105.97 212.61

14 -294,85 -0,05900444 9.56% -301,25 -0,010674365 0,2196 0,4609 101.87 213.30

15 -135,63 -0,028070964 8.45% -58,34 -0,00207021 0,3142 0,4789 102.22 212.72

16 -17,03 -0,003469257 5.99% -984,86 -0,036569481 0,3608 0,4825 101.18 210.43

gemiddelde 79,23375 0,014736279 6.17% -314,945 -0,010967402 0,32183125 0,4238 100,0913 212,82

Systeem B-sessie 1
Periode Surplush Surplush/BBP LRh/BBP (%) Surplusf Surplusf/BBP τwf τpxh τpyh Uh Uf

1 191,5 0,027620577 9.27% -12542,7 -0,604525354 0,3777 0,6521 0,7518 64.94 173.96

2 661,2 0,122139557 11.31% -8860,64 -0,335458502 0,3777 0,6521 0,7518 81.68 196.95

3 1153,16 0,195006623 8.82% -6973,79 -0,245850617 0,3777 0,6521 0,7518 93.86 199.11

4 1575,18 0,226115153 22.85% -8823,25 -0,344938108 0,3777 0,6521 0,7518 91.61 197.22

5 311,54 0,048475563 5.88% -6869,54 -0,244551872 0,3777 0,6521 0,7518 90.85 202.19

6 1048,07 0,174268753 30.61% -9296,06 -0,384406364 0,3777 0,6521 0,7518 87.30 199.64

7 1057,02 0,170844671 27.53% -7365,46 -0,272205639 0,3777 0,6521 0,7518 90.12 201.80

8 697,92 0,124818916 16.12% -6719,1 -0,245021706 0,3777 0,6521 0,7518 93.47 201.75

9 167,25 0,028102537 40.24% -8206,93 -0,423916491 0,8811 0,5338 0,6154 82.08 187.90

10 41,34 0,006834795 21.83% -3666,28 -0,145170244 0,9 0,5069 0,5844 94.29 198

11 -49,51 -0,008377883 20.14% -4544,99 -0,191003506 0,9 0,5003 0,5768 102.21 195.59

12 112,05 0,01828343 21.53% -7120,36 -0,3340853 0,9 0,5083 0,5861 102.01 190.67

13 33,5 0,005598866 17.21% 165,56 0,005474423 0,9 0,4909 0,5659 98.62 196.22

14 74,91 0,011713718 19.90% 1760,62 0,055712932 0,8869 0,4857 0,56 104.66 200.07

15 -212,26 -0,034527904 20.49% -3500,58 -0,131094527 0,7573 0,4744 0,547 104.36 198.50

16 215,51 0,033453553 31.28% -1466,36 -0,054037096 0,9 0,5087 0,5865 96.96 197.53

gemiddelde 442,3988 0,071898183 20.31% -5876,87 -0,243442373 0,62793125 0,5766125 0,66478125 92,43875 196,0688
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Systeem B-sessie 2
Periode Surplush Surplush/BBP LRh/BBP (%) Surplusf Surplusf/BBP τwf τpxh τpyh Uh Uf

1 -218,13 -0,05340199 57.46% -12860 -0,64856526 0,3777 0,6521 0,7518 27.17 179.39

2 514,44 0,110958065 33.06% -11538,3 -0,394518524 0,3777 0,6521 0,7518 56.84 171.32

3 2370,81 0,292984199 51.88% -11558 -0,374449126 0,3777 0,6521 0,7518 42.58 177.33

4 1696,44 0,25473347 36.97% -13444,5 -0,501131018 0,3777 0,6521 0,7518 76.18 166.78

5 1900,07 0,27386233 55.78% -10882,5 -0,316967631 0,3777 0,6521 0,7518 56.68 177.39

6 2533,48 0,314401784 53.95% -12101 -0,439414424 0,3777 0,6521 0,7518 65.31 179.60

7 3442,61 0,365821054 62.32% -11589,9 -0,441108598 0,3777 0,6521 0,7518 75.62 180.49

8 2837,93 0,298793875 58.72% -13592,8 -0,565643275 0,3777 0,6521 0,7518 82.16 176.9

9 -62,59 -0,007460378 53.41% -13309,5 -0,66240987 0,9 0,343 0,3955 87.35 166.00

10 151,11 0,017545256 62.66% -11435,2 -0,472324699 0,9 0,35 0,4035 73.62 174.42

11 -819,06 -0,112826188 44.48% -9082 -0,339416375 0,9 0,334 0,385 88.12 172.30

12 224,06 0,030957859 51.11% -11678,2 -0,511183438 0,9 0,4513 0,5203 85.84 173.56

13 -57,43 -0,008619664 63.44% -10578,3 -0,444311343 0,9 0,4214 0,4858 49.81 177.37

14 -155,87 -0,022135986 40.99% -8723,87 -0,332882626 0,9 0,4292 0,4948 90.98 174.97

15 -12,12 -0,001896261 39.58% -6969 -0,270006668 0,9 0,4515 0,5206 88.40 182.57

16 162,67 0,022185822 41.06% -11433,9 -0,495871473 0,9 0,4533 0,5226 90.06 175.61

gemiddeld 906,7763 0,110993953 51.30% -11298,6 -0,450637772 0,63885 0,52815625 0,60890625 71,045 175,375

Systeem B-sessie 3
Periode Surplush Surplush/BBP LRh/BBP (%) Surplusf Surplusf/BBP τwf τpxh τpyh Uh Uf

1 800,96 0,116086446 -3.42% -1720,76 -0,055025514 0,3777 0,6521 0,7518 101.69 195.97

2 790,32 0,130176243 7.29% -1887,07 -0,064059297 0,3777 0,6521 0,7518 101.67 200.88

3 1028,82 0,171124539 20.59% -865,46 -0,0313146 0,3777 0,6521 0,7518 95.18 204.67

4 1176,83 0,189008496 18.29% -1832,05 -0,064947161 0,3777 0,6521 0,7518 95.00 201.36

5 726,28 0,117413288 12.77% -3129,01 -0,123062168 0,3777 0,6521 0,7518 94.15 202.44

6 800,05 0,132680857 11.28% -2115,02 -0,0773133 0,3777 0,6521 0,7518 92.53 203.72

7 1576,66 0,211412369 17.65% -2486,47 -0,095120832 0,3777 0,6521 0,7518 96.89 209.80

8 901,16 0,148995906 9.34% -5365,61 -0,227253116 0,3777 0,6521 0,7518 99.39 197.72

9 -167,4 -0,030966136 1.75% -7237,37 -0,395303365 0,7952 0,507 0,5846 104.99 189.63

10 85,52 0,014901766 17.53% -2759,82 -0,118204294 0,9 0,5355 0,6174 98.53 200.05

11 3,15 0,000465618 29.15% -3672,77 -0,162943091 0,9 0,5213 0,6011 70.2 203.28

12 292,71 0,047144153 30.08% -4818,49 -0,216409903 0,9 0,5208 0,6005 89.69 193.83

13 28,66 0,004604189 9.55% -4036,69 -0,17202854 0,9 0,4765 0,5494 105.19 199.63

14 314,1 0,045977436 17.71% -4245,11 -0,178700933 0,9 0,4722 0,5445 100.41 198.01

15 -297,09 -0,047553265 5.84% -3263,26 -0,127818203 0,9 0,4294 0,4951 101.81 199.74

16 305,04 0,044799072 10.48% -4192,82 -0,176980516 0,9 0,4741 0,5466 103.73 197.93

gemiddeld 522,8606 0,081016936 13.60% -3351,74 -0,142905302 0,6323 0,5721 0,6596 96,94063 199,9163
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BIJLAGE 4

Convergentieanalyse voor loonbelastingsysteem (perioden 1 t/m 8)

Y = B11D1(1/t) + B12D2(1/t) + B13D3(1/t) + B2((t-1)/t) + u

Waarbij :
♦ Y = afhankelijke variabele
♦ B1i = coëfficiënt (i=1,2,3)
♦ B2 = asymptoot
♦ Di = dummy voor sessie, die een waarde 1 aanneemt als er sprake is van sessie i (i=1,2,3)

Afhankelijke
variabele

B11 B12 B13 B2 Voorspelling
model

Significantie R2

Inputs
Lh 27.73 23.56 36.01 26.36 28 ns 0.9817

(1.19) (3.26) (4.26) (1.45)
Lf 148.49 173.72 228.45 188.52 197 ns 0.9935

(17.17) (6.84) (19.38) (5.59)
Lxh 12.16 11.21 20.21 14.49 13 <0.05* 0.9825

(1.50) (2.46) (1.85) (0.69)
Lyh 15.57 12.35 15.81 11.87 15 <0.005* 0.9501

(1.64) (2.27) (2.72) (0.92)
Lxf 90.86 55.50 133.72 92.18 94 ns 0.9871

(6.04) (9.89) (15.26) (4.23)
Lyf 57.63 118.21 94.73 96.34 104 <0.1* 0.9855

(12.14) (8.22) (5.28) (4.15)
Lx 103.02 66.71 153.93 106.67 107 ns 0.9875

(7.15) (12.02) (17.06) (4.83)
K 229.90 208.75 229.03 238.12 240 ns 0.9989

(9.13) (3.94) (3.22) (2.24)
Kh 18.06 29.66 41.77 35.70 30 <0.005 0.9829

(3.13) (1.26) (4.09) (1.58)
Kf 211.85 179.09 187.25 202.42 210 <0.05* 0.9976

(9.73) (4.14) (6.39) (2.98)
Kxh 11.01 20.17 24.27 27.85 20 <0.005 0.9747

(4.91) (2.31) (1.57) (1.35)
Kyh 7.05 9.49 17.50 7.85 10 <0.1* 0.9083

(2.69) (2.29) (2.81) (1.09)
Kxf 165.80 80.86 139.86 135.84 143 <0.005* 0.9924

(13.13) (10.09) (5.51) (3.69)
Kyf 46.05 98.23 47.40 66.58 67 ns 0.9709

(14.79) (12.67) (5.63) (4.38)
Kx 176.80 101.03 164.13 163.68 164 ns 0.9960

(8.87) (8.35) (5.29) (3.36)
Productie

Yh 13.27 14.25 19.56 15.65 19 <0.05* 0.9311
(5.06) (2.85) (3.16) (1.40)

Yf 73.86 155.62 117.28 124.67 132 ns 0.9905
(15.95) (12.96) (4.33) (4.52)

X 165.85 109.53 231.08 175.59 177 ns 0.9920
(11.58) (13.96) (20.48) (6.22)

Xh 16.81 12.65 30.84 25.56 22 <0.005* 0.9862
(3.87) (1.49) (2.43) (0.89)

Xf 149.04 96.88 200.24 150.03 155 ns 0.9913
(8.55) (12.96) (18.12) (5.62)
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Afhankelijke
variabele

B11 B12 B13 B2 Voorspelling
model

Significantie R2

Relatieve prijzen
wh

r 0.182 0.210 0.180 0.180 0.169 <0.005 0.9979
(0.0085) (0.0068) (0.0040) (0.0030)

wf
r 0.181 0.130 0.174 0.151 0.169 <0.005* 0.9972

(0.0040) (0.0079) (0.0108) (0.0031)
rr 0.017 0.020 0.007 0.013 0.031 <0.005 0.9225

(0.0030) (0.0029) (0.0048) (0.0016)
wh

r-wf
r 0.001 0.080 0.006 0.030 0 <0.005* 0.9117

(0.0086) (0.0141) (0.0079) (0.0040)
px

r 0.182 0.238 0.154 0.192 0.188 ns 0.9955
(0.0080) (0.0087) (0.0112) (0.0051)

phy
r 0.208 0.230 0.244 0.240 0.221 <0.005* 0.9960

(0.0154) (0.1027) (0.0063) (0.0059)
pfy

r 0.230 0.173 0.241 0.224 0.221 ns 0.9941
(0.0140) (0.0188) (0.0062) (0.0068)

phy
r-pfy

r -0.224 0.057 0.003 0.016 0 ns 0.3130
(0.0289) (0.0288) (0.0120) (0.0124)

Noot: *niet of minder significant in panel data model met AR(1) term
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BIJLAGE 5

Gedetailleerde toetsingsresultaten voor de hypothesen
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Hypothese I: Kapitaal vlucht

Nul hypothese: “Invoering van het Van Elswijk systeem zal niet leiden tot kapitaalvlucht”
VE hypothese: komt overeen met de nulhypothese
BC hypothese: er zal kapitaalvlucht optreden.

Hypothese I.1: Kapitaal input

Gemiddelden test:
verschil = waarde systeem A - waarde systeem B
Nul: verschil§0; VE: verschil§0; BC:verschil>0.

Kapitaal input significantie
periode  systeem A  systeem B verschil<0 verschil>0

1 0.026 0.024 ns ns
2 0.029 0.026 ns ns
3 0.031 0.034 ns ns
4 0.031 0.031 ns ns
5 0.032 0.033 ns ns
6 0.029 0.036 ns ns
7 0.028 0.037 ns ns
8 0.027 0.034 ns ns
9 0.030 0.041 ns ns

10 0.028 0.044 * ns
11 0.030 0.045 * ns
12 0.029 0.042 ns ns
13 0.027 0.042 * ns
14 0.028 0.042 * ns
15 0.025 0.044 * ns
16 0.030 0.047 * ns

ns: niet significant; * significant op 10% niveau; ** significant op 5% niveau

Regressies:
afhankelijke variabele: Kapitaal input
Nul: coëfficiënt systeem B¥0; VE: coëfficiënt systeem B¥0; BC: coëfficiënt systeem B<0.

Model 1
(perioden 5 t/m 8)

Model 2
(perioden 8 t/m 16)

Model 3
(perioden 8 t/m 16)

constante 0.0320**
(0.015)

0.0232**
(0.008)

0.0314**
(0.009)

periode -0.0005
(0.002)

0.0004
(0.001)

0.0002
(0.001)

systeem B 0.0064
(0.005)

0.0141**
(0.003)

loonbelastingtarief
binnenland

-0.0250**
(0.010)

loonbelastingtarief
buitenland

0.0132
(0.012)

belastingtarief produkt X -0.0052
(0.016)

N 120 270 270

R2 0.0133 0.0612 0.0763
*significant op 10% niveau; ** significant op 5% niveau;
tussen haakjes de standaardafwijkingen
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Hypothese I.2: Netto kapitaal export

Gemiddelden test:
verschil = waarde systeem A - waarde systeem B
Nul: verschil¥0; VE: verschil¥0; BC:verschil<0.

Netto kapitaal export significantie
periode systeem A systeem B verschil<0 verschil>0

1 0.012 -0.032 ns ns
2 0.016 0.068 ns ns
3 -0.103 -0.090 ns ns
4 -0.080 -0.055 ns ns
5 -0.073 -0.112 ns ns
6 -0.048 -0.098 ns ns
7 -0.015 -0.085 ns *
8 -0.030 -0.024 ns ns
9 -0.021 -0.073 ns ns

10 -0.020 -0.106 ns **
11 -0.061 -0.084 ns **
12 -0.029 -0.146 ns **
13 -0.063 -0.129 ns ns
14 -0.049 -0.162 ns **
15 -0.009 -0.112 ns **
16 0.015 -0.168 ns **

ns: niet significant; * significant op 10% niveau; ** significant op 5% niveau

Regressies:
afhankelijke variabele: Netto kapitaal export
Nul: coëfficiënt systeem B¥0; VE: coëfficiënt systeem B§0; BC: coëfficiënt systeem B>0.

Model 1
(perioden 5 t/m 8)

Model 2
(perioden 8 t/m 16)

Model 3
(perioden 8 t/m 16)

Model 1 Model 2 Model 3

constante -0.1851**
(0.051)

0.0399
(0.034)

-0.0720*
(0.038)

periode 0.0221**
(0.008)

-0.0058*
(0.003)

-0.0054
(0.004)

systeem B -0.0384*
(0.020)

-0.0816**
(0.015)

loonbelastingtarief
binnenland

0.2569**
(0.045)

loonbelastingtarief
buitenland

-0.0655*
(0.036)

belastingtarief produkt X 0.1620**
(0.046)

N 72 162 162

R2 0.1284 0.1771 0.3532
*significant op 10% niveau; ** significant op 5% niveau;
tussen haakjes de standaardafwijkingen
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Hypothese II: Werkgelegenheid

Nul hypothese: “Invoering van het Van Elswijk systeem leidt niet tot een verandering van de totale
werkgelegenheid”
VE hypothese: de werkgelegenheid stijgt
BC hypothese: de werkgelegenheid daalt.

Gemiddelden test:
verschil = waarde systeem A - waarde systeem B
Nul: verschil=0; VE: verschil<0; BC:verschil>0.

werkgelegenheid significantie
periode  systeem A systeem B verschil<0 verschil>0

1 5.733 5.2 ns ns
2 5.933 4.8 ns *
3 4.933 5.8 ns ns
4 5.667 5.667 ns ns
5 5.467 5.8 ns ns
6 5.533 6 ns ns
7 5 6.467 ns ns
8 5.4 5.933 ns ns
9 4.8 6.467 * ns

10 4.533 6.6 * ns
11 5.2 6.533 * ns
12 5.133 6.733 * ns
13 4.933 7.067 * ns
14 5 7.067 ** ns
15 4.733 7.067 * ns
16 4.733 7.067 * ns

ns: niet significant; * significant op 10% niveau; ** significant op 5% niveau

Regressies:
afhankelijke variabele: Werkgelegenheid
Nul: coëfficiënt systeem B=0; VE: coëfficiënt systeem B>0; BC: coëfficiënt systeem B<0.

Model 1
(perioden 5 t/m 8)

Model 2
(perioden 8 t/m 16)

Model 3
(perioden 8 t/m 16)

constante 5.3067**
(1.618)

4.3807**
(1.004)

6.3976**
(1.008)

periode 0.0067
(0.244)

0.0467
(0.081)

0.0727
(0.0891)

systeem B 0.7
(0.561)

1.7852**
(0.408)

loonbelastingtarief
binnenland

-4.2588**
(1.060)

loonbelastingtarief
buitenland

0.3094
 (1.267)

belastingtarief produkt X -1.6193
(1.617)

N 120 270 270

R2 0.0131 0.0682 0.1192
*significant op 10% niveau; ** significant op 5% niveau;
tussen haakjes de standaardafwijkingen
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Hypothese III: Nettoloon

Nul hypothese: “Invoering van het Van Elswijk systeem leidt niet tot een verandering van de
nettolonen voor de werknemers”
VE hypothese: de nettolonen dalen niet
BC hypothese: de nettolonen dalen.

Gemiddelden test:
verschil = waarde systeem A - waarde systeem B
Nul: verschil=0; VE: verschil=0; BC:verschil>0.

Netto loon significantie
periode  systeem A  systeem B verschil<0 verschil>0

1 0.1894 0.1803 ns **
2 0.1915 0.1707 ns **
3 0.1815 0.1676 ns **
4 0.1807 0.1710 ns *
5 0.1707 0.1680 ns ns
6 0.1767 0.1700 ns ns
7 0.1757 0.1721 ns ns
8 0.1849 0.1709 ns **
9 0.1744 0.1740 ns ns

10 0.1576 0.1764 ** ns
11 0.1567 0.1759 ** ns
12 0.1549 0.1724 ** ns
13 0.1660 0.1853 ** ns
14 0.1537 0.1880 ** ns
15 0.1587 0.1869 ** ns
16 0.1592 0.1905 ** ns

ns: niet significant; * significant op 10% niveau; ** significant op 5% niveau

Regressies:
afhankelijke variabele: Nettoloon
Nul: coëfficiënt systeem B=0; VE: coëfficiënt systeem B=0; BC: coëfficiënt systeem B<0.

Model 1
(perioden 5 t/m 8)

Model 2
(perioden 8 t/m 16)

Model 3
(perioden 8 t/m 16)

constante 0.1589**
(0.010)

0.1637**
(0.006)

0.1893**
(0.006)

periode 0.0028*
(0.001)

-0.0000
(0.001)

0.0023**
(0.001)

systeem B -0.0069**
(0.003)

0.0169**
(0.003)

loonbelastingtarief
binnenland

-0.0252 **
(0.010)

loonbelastingtarief
buitenland

-0.0577**
 (0.013)

belastingtarief produkt X 0.02806*
(0.016)

N 320 736 736

R2 0.0251 0.0519 0.2239
*significant op 10% niveau; ** significant op 5% niveau;
tussen haakjes de standaardafwijkingen
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Hypothese IV: Productie verschuiving

Nul hypothese: “Invoering van het Van Elswijk systeem zal niet leiden tot een verschuiving in het
telatieve productieniveau van de bedrijfstakken”
VE hypothese: conditioneel
BC hypothese: de kapitaalintensieve sector zal kleiner worden ten opzichte van de arbeidsintensieve
sector.

Gemiddelden test:
verschil = waarde systeem A - waarde systeem B
Nul: verschil=0; VE: conditioneel; BC:verschil<0.

Productie arbeidsintensieve sector significantie
periode systeem A  systeem B verschil<0 verschil>0

1 0.1330 0.1827 ns ns
2 0.1812 0.1397 ns *
3 0.1053 0.1408 ns ns
4 0.1306 0.1193 ns ns
5 0.1292 0.1449 ns ns
6 0.1233 0.1274 ns ns
7 0.1079 0.1284 ns ns
8 0.1444 0.1337 ns ns
9 0.1310 0.1575 ns ns

10 0.1226 0.1234 ns ns
11 0.1299 0.1487 ns ns
12 0.1266 0.1538 ns ns
13 0.1278 0.1773 ns ns
14 0.1329 0.1518 ns ns
15 0.1446 0.1580 ns ns
16 0.1439 0.1388 ns ns

ns: niet significant; * significant op 10% niveau; ** significant op 5% niveau

Regressies:
afhankelijke variabele: Productie arbeidsintensieve sector
Nul: coëfficiënt systeem B=0; VE: conditioneel; BC: coëfficiënt systeem B>0.

Model 1
(perioden 5 t/m 8)

Model 2
(perioden 8 t/m 16)

Model 3
(perioden 8 t/m 16)

constante 0.1271**
(0.046)

0.1172**
(0.030)

0.1313**
(0.030)

periode -0.0001
(0.007)

0.0014
(0.002)

0.0012
(0.003)

systeem B 0.0074
(0.017)

0.0155
(0.012)

loonbelastingtarief
binnenland

 -0.0339
(0.032)

loonbelastingtarief
buitenland

0.0123
 (0.039)

belastingtarief produkt X -0.0159
(0.046)

N 72 162 162

R2 0.0028 0.0118 0.0147
*significant op 10% niveau; ** significant op 5% niveau;
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Hypothese V: Welvaart

Nul hypothese: “Invoering van het Van Elswijk systeem zal niet leiden tot een verandering van de
welvaart”
VE hypothese: invoering leidt tot een welvaartstoename
BC hypothese: invoering leidt tot een daling van de welvaart.

Hypothese V.1: Nut

Gemiddelden test:
verschil = waarde systeem A - waarde systeem B
Nul: verschil=0; VE: verschil<0; BC:verschil>0.

Nut significantie
periode systeem A systeem B verschil<0 verschil>0

1 88.391 64.4 ns ns
2 105.913 80.061 ns **
3 86.96 77.209 ns ns
4 97.456 87.596 ns **
5 102.526 80.558 ns **
6 98.918 81.716 ns **
7 89.076 87.547 ns ns
8 101.23 91.673 ns **
9 80.764 91.473 ns ns

10 89.766 88.813 ns ns
11 94.323 86.842 ns ns
12 91.11 92.514 ns ns
13 92.919 84.54 ns ns
14 94.004 98.683 * ns
15 97.553 98.189 ns ns
16 87.563 96.917 * ns

ns: niet significant; * significant op 10% niveau; ** significant op 5% niveau

Regressies:
afhankelijke variabele: Nut
Nul: coëfficiënt systeem B=0; VE: coëfficiënt systeem B>0; BC: coëfficiënt systeem B<0.

Model 1
(perioden 5 t/m 8)

Model 2
(perioden 8 t/m 16)

Model 3
(perioden 8 t/m 16)

constante 89.666**
(11.29)

86.004**
(6.34)

93.678**
(9.09)

periode 1.272
(1.81)

0.511
(0.47)

1.316**
(0.49)

systeem B -12.564**
(4.42)

0.046
(2.71)

loonbelastingtarief
binnenland

-2.939
(8.16)

loonbelastingtarief
buitenland

-22.457**
 (6.95)

belastingtarief produkt X 3.170
(11.94)

N 72 162 162

R2 0.1095 0.0059 0.0711
*significant op 10% niveau; ** significant op 5% niveau;
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Hypothese V.2: Verdiensten

Gemiddelden test:
verschil = waarde systeem A - waarde systeem B
Nul: verschil=0; VE: verschil<0; BC:verschil>0.

Verdiensten significantie
periode  systeem A  systeem B verschil<0 verschil>0

1 -14.015 23.155 ns ns
2 68.005 78.85 ns ns
3 121.616 115.607 ns ns
4 156.327 136.570 ns ns
5 142.054 121.252 ns ns
6 81.052 163.600 ns ns
7 68.470 192.428 ns ns
8 83.757 188.034 ns ns
9 142.734 349.885 * ns

10 140.788 352.708 * ns
11 119.907 291.281 * ns
12 127.478 277.686 * ns
13 164.474 279.648 ns ns
14 156.462 285.106 * ns
15 152.413 267.523 * ns
16 129.022 262.119 * ns

ns: niet significant; * significant op 10% niveau; ** significant op 5% niveau

Regressies:
afhankelijke variabele: Verdiensten
Nul: coëfficiënt systeem B=0; VE: coëfficiënt systeem B>0; BC: coëfficiënt systeem B<0.

Model 1
(perioden 5 t/m 8)

Model 2
(perioden 8 t/m 16)

Model 3
(perioden 8 t/m 16)

constante 80.281
(116.09)

116.382
(79.82)

217.392**
(95.50)

periode 2.085
(17.32)

1.570
(6.65)

-10.021
(9.99)

systeem B 72.495*
(42.01)

148.551**
(35.46)

loonbelastingtarief
binnenland

-401.977 **
(147.70)

loonbelastingtarief
buitenland

413.690**
 (179.99)

belastingtarief produkt X -343.845*
(205.39)

N 192 432 432

R2 0.0156 0.0394 0.0580
*significant op 10% niveau; ** significant op 5% niveau;
tussen haakjes de standaardafwijkingen



161
Hypothese V.3: Verdiensten inclusief overheidssurplus

Gemiddelden test:
verschil = waarde systeem A - waarde systeem B
Nul: verschil=0; VE: verschil<0; BC:verschil>0.

Verdiensten inclusief
overheidssurplus

significantie

periode systeem A systeem B verschil<0 verschil>0
1 -27.974 55.418 ns ns
2 66.050 160.762 ** ns
3 53.228 305.307 ** ns
4 136.792 321.923 ** ns
5 108.314 243.664 ** ns
6 52.152 346.166 ** ns
7 5.962 445.607 ** ns
8 49.873 372.909 ** ns
9 83.528 347.270 ** ns

10 88.099 364.290 ** ns
11 134.938 255.222 ns ns
12 114.983 303.887 ** ns
13 129.769 279.845 * ns
14 128.106 294.820 ** ns
15 115.895 245.795 * ns
16 97.807 290.587 ** ns

ns: niet significant; * significant op 10% niveau; ** significant op 5% niveau

Regressies:
afhankelijke variabele: Verdiensten inclusief overheidssurplus
Nul: coëfficiënt systeem B=0; VE: coëfficiënt systeem B>0; BC: coëfficiënt systeem B<0.

Model 1
(perioden 5 t/m 8)

Model 2
(perioden 8 t/m 16)

Model 3
(perioden 8 t/m 16)

constante -32.265
(131.29)

143.213*
(82.13)

234.304**
(97.88)

periode 13.283
(19.72)

-3.203
(6.84)

-7.516
(10.10)

systeem B 298.011**
(47.18)

201.29**
(35.78)

loonbelastingtarief
binnenland

-302.936**
(153.48)

loonbelastingtarief
buitenland

216.286
 (188.49)

belastingtarief produkt X -54.680
(218.93)

N 192 432 432

R2 0.1758 0.0691 0.0677
*significant op 10% niveau; ** significant op 5% niveau;
tussen haakjes de standaardafwijkingen
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Hypothese V.4: Bruto binnenlands product (BBP)

Gemiddelden test:
verschil = waarde systeem A - waarde systeem B
Nul: verschil=0; VE: verschil<0; BC:verschil>0.

BBP significantie
periode  systeem A systeem B verschil<0 verschil>0
5 t/m 8 19.212 22.236 ** ns

13 t/m 16 18.073 23.933 ** ns
ns: niet significant; * significant op 10% niveau; ** significant op 5% niveau
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BIJLAGE 6

Productie-efficiëntie en FGLS-schattingen
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Efficiëntie producenten

Waarden in de tabellen geven de aantallen eenheden die geproduceerd werden, per periode, per sessie, per type producent gedeeld door het aantal
eenheden dat geproduceerd had kunnen worden, als dit efficiënt was gebeurd. Dat wil zeggen wanneer elke producent evenveel zou hebben
geproduceerd.

Systeem A sessie 1

Perioden
Type
handelaar

1 2 3 4 5 6 7 8

Y-producent
binnenland

0,598376 0,974637 0,9749 0,989509 0,987728 0,987728 0,966441 0,981997

Y-producent
buitenland

0,969417 0,971308 0,994261 0,987029 0,986523 0,963596 0,983076 0,968543

X-producent
binnenland

0,997487 0,889218 0,911836 0,993617 0,998168 0,972966 0,98972 0,989442

X-producent
buitenland

0,981239 0,796139 0,98902 0,978996 0,975651 0,984111 0,979365 0,982427

Perioden
Type
handelaar

9 10 11 12 13 14 15 16

Y-producent
binnenland

0,984092 0,989521 0,988915 0,986583 0,974089 0,99591 1 0,986573

Y-producent
buitenland

0,982234 0,994598 0,98816 0,985735 0,995445 0,994299 0,927469 0,991425

X-producent
binnenland

0,991102 0,993503 0,998474 0,996747 0,991102 0,99875 0,964646 0,725433

X-producent
buitenland

0,988434 0,986355 0,987892 0,990091 0,989761 0,988706 0,988814 0,990719
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Systeem A sessie 2

Perioden
Type
handelaar

1 2 3 4 5 6 7 8

Y-producent
binnenland

0,991102 0,985062 0,938759 0,959518 0,983256 0,965986 0,876994 0,965981

Y-producent
buitenland

0,993496 0,991663 0,993035 0,987866 0,994248 0,992087 0,792526 0,994597

X-producent
binnenland

0,609195 0,992518 0,999685 0,999113 1 0,999685 0,967849 1

X-producent
buitenland

0,988004 0,820011 0,995943 0,994297 0,991783 0,994297 0,994742 0,994297

Perioden
Type
handelaar

9 10 11 12 13 14 15 16

Y-producent
binnenland

0,941184 0,986062 0,989005 0,989005 0,989004 0,989005 0,989004 0,95216

Y-producent
buitenland

0,994188 0,990511 0,988541 0,992482 0,990944 0,989099 0,989469 0,992483

X-producent
binnenland

0,995532 0,988132 0,999606 1 1 1 1 1

X-producent
buitenland

0,998765 0,993341 0,994383 0,995647 0,994383 0,952632 0,989795 0,933033
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Systeem A sessie 3

Perioden
Type
handelaar

1 2 3 4 5 6 7 8

Y-producent
binnenland

0,981281 0,997253 0,955692 0,964761 0,989509 0,727797 0,641799 0,997115

Y-producent
buitenland

0,995347 0,994211 0,994982 0,991254 0,976998 0,988095 0,994943 0,995217

X-producent
binnenland

0,988375 0,999301 1 1 1 0,999299 0,999299 0,968668

X-producent
buitenland

0,826345 0,822036 0,998655 0,998913 0,999705 0,999907 0,999848 0,999848

Perioden
Type
handelaar

9 10 11 12 13 14 15 16

Y-producent
binnenland

0,989733 0,979356 0,864633 0,993147 0,993151 0,993152 0,996028 0,944083

Y-producent
buitenland

0,993326 0,987345 0,997377 0,990386 0,94261 0,994009 0,987026 0,982638

X-producent
binnenland

0,991135 1 1 1 1 0,99295 0,99295 0,992949

X-producent
buitenland

0,995373 0,984431 0,997584 0,983271 0,994333 0,994391 0,984431 0,989622
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Systeem B sessie 1

Perioden
Type
handelaar

1 2 3 4 5 6 7 8

Y-producent
binnenland

0,976781 0,938482 0,946953 0,965982 0,983101 0,984196 0,96862 0,983205

Y-producent
buitenland

0,964809 0,989997 0,988311 0,989583 0,990185 0,983842 0,994979 0,996285

X-producent
binnenland

0,989537 0,974964 0,977209 0,997122 0,983752 0,997219 0,997219 0,995563

X-producent
buitenland

0,819665 0,825359 0,999133 0,997938 0,999825 0,994267 0,996451 0,996947

Perioden
Type
handelaar

9 10 11 12 13 14 15 16

Y-producent
binnenland

0,982655 0,959235 0,983834 0,977602 0,980421 0,986702 0,983461 0,987939

Y-producent
buitenland

0,993427 0,996943 0,990193 0,989088 0,992255 0,976528 0,987693 0,997417

X-producent
binnenland

0,997219 0,997341 0,988172 0,988172 0,999113 0,999369 0,933395 0,968842

X-producent
buitenland

0,996656 0,998717 0,993289 0,994942 0,99974 0,996258 0,993334 0,998885
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Systeem B sessie 2

Perioden
Type
handelaar

1 2 3 4 5 6 7 8

Y-producent
binnenland

0,930988 0,90638 0,969908 0,943277 0,976829 0,944599 0,935891 0,946576

Y-producent
buitenland

0,994769 0,988489 0,996193 0,991319 0,991939 0,993297 0,989155 0,986918

X-producent
binnenland

0,984932 0,983184 0,978832 0,984933 0,978605 0,972589 0,980363 0,979025

X-producent
buitenland

0,983244 0,985297 0,990756 0,969822 0,99685 0,99685 0,989881 0,99685

Perioden
Type
handelaar

9 10 11 12 13 14 15 16

Y-producent
binnenland

0,968969 0,927615 0,947973 0,939079 0,95558 0,966287 0,940704 0,927328

Y-producent
buitenland

0,955987 0,95968 0,993057 0,995643 0,995852 0,99002 0,995018 0,98961

X-producent
binnenland

0,993433 0,984872 0,975867 0,987911 0,982245 0,990429 0,954654 0,990426

X-producent
buitenland

0,987036 0,98394 0,994785 0,99685 0,99685 0,99685 0,99685 0,996851
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Systeem B sessie 3

Perioden
Type
handelaar

1 2 3 4 5 6 7 8

Y-producent
binnenland

0,997411 0,992443 0,976222 0,981739 0,965077 0,97876 0,972652 0,967305

Y-producent
buitenland

0,983451 0,992606 0,994574 0,992062 0,997926 0,993999 0,996704 0,984894

X-producent
binnenland

0,98959 0,987154 0,998709 0,995507 0,969422 0,988275 0,998782 0,991167

X-producent
buitenland

0,985506 0,818156 0,971661 0,989899 0,993726 0,990946 0,983588 0,983985

Perioden
Type
handelaar

9 10 11 12 13 14 15 16

Y-producent
binnenland

0,965502 0,981749 0,988012 0,981884 0,960876 0,978476 0,805142 0,976408

Y-producent
buitenland

0,938321 0,986876 0,982231 0,983481 0,982703 0,978422 0,978422 0,971362

X-producent
binnenland

0,967009 0,951441 0,984779 0,990045 0,964788 0,930744 0,941697 0,950043

X-producent
buitenland

0,969035 0,982617 0,973791 0,976205 0,977776 0,901028 0,977091 0,975201
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Gemiddelden over perioden 5-8 en 13-16

Perioden 5-8

Type handelaar Systeem A
sessie 1

Systeem A
sessie 2

Systeem A
sessie3

Systeem B
sessie 1

Systeem B
sessie 2

Systeem B
sessie 3

Y-producent binnenland 0,980973 0,948054 0,839055 0,97978 0,950974 0,970949
Y-producent buitenland 0,975434 0,943365 0,988813 0,991323 0,990327 0,993381
X-producent binnenland 0,987574 0,991883 0,991816 0,993438 0,977646 0,986912
X-producent buitenland 0,980389 0,99378 0,999827 0,996873 0,995107 0,988061

Perioden 13-16

Type handelaar Systeem A
sessie 1

Systeem A
sessie 2

Systeem A
sessie3

Systeem B
sessie 1

Systeem B
sessie 2

Systeem B
sessie 3

Y-producent binnenland 0,989143 0,979793 0,981604 0,984631 0,947475 0,930225
Y-producent buitenland 0,97716 0,990499 0,976571 0,988473 0,992625 0,977727
X-producent binnenland 0,919983 1 0,994712 0,97518 0,979439 0,946818
X-producent buitenland 0,9895 0,967461 0,990694 0,997055 0,99685 0,957774
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FGLS-schattingen

FGLS modellen, waarbij rekening gehouden is met AR(1) en heteroskedasticiteit.
Afhankelijke variabele = arbeid-kapitaal verhouding.

Regressie:
ln (Lkz,s,t/Kkz,s,t) = a + b1 ln rs,t + b2 ln (wk,s,t (1 + τw,k,s,t) - Tk,s,t)

Waarbij
ln (Lkz,s,t/Kkz,s,t ) Arbeid-kapitaal verhouding
ln rs,t Kapitaalprijs
ln (wk,s,t (1 + τw,k,s,t) - Tk,s,t) Bruto loonvoet

s Sessie
t Periode
k h = home(binnenland)

f = foreign(buitenland)
rs,t Nominale prijs kapitaal
wk,s,t (1 + τw,k,s,t) - Tk,s,t Nominale inclusieve (rekening houdend met belastingen en subsidies)

lonen
wk,s,t Nominale prijs arbeid
τw,k,s,t Belasting op arbeid
Tk,s,t Subsidie per eenheid arbeid aangewend
Lkz,s,t Aantal eenheden arbeid verkocht aan producenten van sector z en land

k
Kkz,s,t Aantal eenheden kapitaal verkocht aan producenten van secor z

Systeem B

Binnenland X Binnenland Y Buitenland X Buitenland Y
Constante -0.1598

(0.164)
-0.0817
(0.362)

-0.9654**
(0.215)

-1.1903**
(0.365)

Kapitaalprijs 0.0701**
(0.026)

0.0060
(0.048)

0.1235**
(0.026)

0.0064
(0.042)

Bruto loonvoet -0.0625*
(0.037)

-0.1258*
(0.076)

-0.3140**
(0.056)

-0.3104**
(0.076)

Aantal observaties 48 48 48 48

Aantal sessies 3 3 3 3

Aantal perioden 16 16 16 16

Log likelihood 37.755 24.000 30.229 18.969
* significant op 10% niveau, ** significant op 5% niveau


