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Dit onderzoek heeft betrekking op made arbeid, dat wil zeggen op betaalde arbeid waarbij over de
beloning geen of onvoldoende belastingen eWof prernies worden betaald. Het gaat om een breed
scala van activiteiten van huishoudelijk werk of kinderoppas tot het invullen van belastingfonwlieren
of de reparatie van auto's. Zwarte arbeid wordt zowel voor gezhnen als wor bedrijven verricht. Over
de omvang van het verschijnsel, in geld of in arbeidsjaren gemeten, zijn verschillende rarningen in
omloop.
Voor een deel treed de made arbeid in de mats van Wie' arbeii, werkzaamheden die binnen het
normale arbeidsbestel worden verricht. Voor een ander deel betreft de zwarte arbeid
werkzaamheden, de
i uitsluitend bij de gratie van hun made karakter phats vinden: tegen de tarieven
van de witte a m i d zouden zij te duur zijn. Voor een oordeel over het verschijnsel zou men willen
weten hoe groot de beid8 categoriean zijn, en ook weke soorten marte arbei zij betreffen. Het doel
van dit ondenoek is ramingen te maken van de verdeling tussen de aldus onderscheiden
vervangende en aanvullende marte arbeid, zowel wor het totaal als voor een aantal soorten marte
arbeid afzonderlijk. Tekens luidt de vraag hoe groot de omvang van de marte arbeid thans is, en wat
daarvan als betaalde a W i overblijft indien gem matte maar uitduitend witte arbeid verkrijgbaar zou
zijn. Wat overblijfl is de arbeii, die ool< tegen witte prijzen zou worden vemicht; dit is de made arbeid
die witte aheid vervangt. Wat wegvalt is de vraag, die tegen matte tarieven we1 en tegen witte
tarieven niet word uitgeoefend; did is de marte arbeid die een aanvullend karakter draagt. Hoe de
verdeling over b i d e categodean uitvalt hangt af van het prijsverschiitussen matte en witte arbeid, en
van de prijselasticiteit van de vraag. Men mag verwacMen dat beide, prijsverschil en ehsticiieit, van
geval tot geval allen verschillen met de soort arbeid en het soort wagers. Alleen al om deze reden is
het van belang afzonderlijke ramingen te maken voor een aantal onderscheiden deelrnarkten.
De opzet van het ondenoek is als volgt. Om te beginnen bepalen wij de omvang van de zwarte

was

arbeidsrnarkt per soort adsid,
ondemheii wordt gemaakt tussen arbeid wor consumptie- en
I
voor produktiiehuishoudingen. Vervolgens gaan wij per soort arbeid afzonderlijk na hoeveel de made
en de witte prijs verschillen. Dan trachten wij de prijsehsticiteit van de vraag naar marte arbeid per
soort vast te stellen voor zowel consumenten als producenten. Voor consumptiehuishoudingen
("gezinnenn) beschikkenwij over vokloende gegevens wor een regressie analyse van de vraag naar
een aantal min of meer homogene categoriean van matte arbeid. Voor bedrijven is dit niet mogelijk,
omdat wij alleen voldoende gedetailleerde gegevens hebben over het aanbod van made arbeid aan
bedrijven, niet over de vraag van bedrijven; wij moeten ons derhahre behe@n met een raming van de
elasticiteit uit de literatuur. Ten sbtte passen wij de prijselasticiteitentoe op het verschil tussen de
made en de witte prijs, en berekenen wij per soort arbeid de afname van de vraag bij overgang van

made naar witte arbeid. D a a m e worden, zoals hierboven is aangegeven, het aanvullende en het
vervangende deel van de made arbeid bepaald.
Er bestaan enkele steekproefondenoekingenwaarbij door enquetering m a g of aanbod van marte
arbeid in kaart zijn gebracht. In Paragraaf 2.1 noernen wij er drie van recette dahrm. leder van deze kan
dienen voor een raming van het totale volume van de marte m
d
i in ons land, of van de bedragen
ten
die ermee zijn gernoeid. Voor het onderhavige ondenoek zijn echter gegevens nodig wa-,
eerste, de aard van de venichte werkzaamheden wordt aangeven, en, ten tweede, de wrprYs van de
marte arbeid. Bovendien moeten deze gegevene, om magelasticiteiten te bepalen, afkomstig zijn
van wagers van informele arbeid. Voonover wij hebben kunnen nagaan is er dechts d6n
steekproefondenoek dat aan deze eisen voldoet. Dit is de m e t e die in 1986 in opdracht van de
Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktondenoek (OSA) is gehouden door het lnstituut voor
Sociile Kommunikatie en Marktondenoek ( 1 % )en de Stming voor Economisch Ondenoek (SEO).
Voor een volledig verslag venrvijzen wij naar Koopmans (1988, 1989).*) Voor ons doel is van belang
dat aan de respondenten is gevraagd naar het laten verrichten van made arbeid (vraag van gezinnen)
en ook naar het zell venSchten etvan (aanbod aan gezinnen enlof bedrijven). De vragen hebben
voorts betrekking op de soort arbeid, de hoeveelheid (het aardal uren) en de uurprijs. Verder zijn
achtergrondgegevens bekend van de respondenten en de huishoudens waartoe zij behoren, zoals
inkomen, opleiding en levensfase. Alle ramingen in dit rapport betusten op deze enquete, die wij waar
nodig aanduiden als de ISWSEO enqu6te.
Dit rapport is als volgt ingedeekl. In Hoofdstuk 2 worden omvang en samenstelling van de marte

arbeidsmarkt beschreven. In Hoofdstuk 3 worden marte en witte @pen per soort arbeid gegeven. in
Hoofdstuk 4 worden schattingsresultatengepresenteerd w r de prijselasticiteiten van de m a g naar
marte albeid van gezinnen. In Hoofdstuk 5 wordt de prijselasticiteit van bedrijven benaderd. In
Hoofdstuk 6 wordt aan de hand van de voorafgaande ramingen de verdeling tussen aanvullende en
vetvangende marte arbeid per soort berekend. Hoofdstuk 7 bevat de samenvatting en conclusies.

Onze dank gaat uit naar de OSA voor de toestemming die wij hebben gekregen om deze
gegevens te gebnriken en naar dr C.C. Koopmans wor intensid gebruk van zijn prblWies over
did ondewerp en zijn computerprogramma's en voor zijn commentaar.
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OMVANG EN SAMENSTUUNG VAN DE ZWARTE ARBElD

In dii hoofdstuk word aan de hand van de berekeningmethode van Koopmans [Koopmans, 19891
bepaald. In Paragraaf 2.1 won3 een korte
beschrijving gegeven van de ISWSEO-enqudte en worden de definities van marte arbeid
behandeld. In Paragraaf 2.2 wordt ingegaan op de indeling naar sootten marte arbeid. In Paragraaf
2.3 wordt de omvang en de sarnensteUing van de marte m i d wwrgegeven. In Paragrad 2.4 WOK#
ten sbtte ingegaan op de vraag naar marte arbeid door bedrijven.
de omvang en de samenstelting van de matte &id

2.1

Data en definitie

De ISWSEO enqudte werd in de winter 1986/1987 gehouden en is getrokken als w n aselecte of
representatieve steekproef onder Nederlanders met uiteindelijk 1157 respondenten. De vragen
betreffen zowel de individuele respondent als het huishouden waarvan deze deel uitmaakt. Het gaat
om de gebruikelijke achtergrondkenmerken, zoals opleiding en leeftijd van de respondent en
samenstelling en inkomen van het huishouden. Oak zijn aan de respondent vragen gesteld over haar
of zijn werk eWof uitkeringssituatie. Daamaast is ook gevraagd naar activiteiten die het huishouden
van de respondent al dan niet tegen betaling, door anderen liet venicMen. Hierbij werden over naar
maxirnaal drie activiteiten bijzonderheden gevraagd. Met deze gegevens wordt de vraag van
gezlnnen naar informele arbeid bepaald. Over het aanbod van betaalde i n f m l e arbeid is aan de
respondent gevraagd of hij of zij ool is betaald voor het uboerenvan klusjes die hq of zij voor anderen
uit werk, hobby of aardigheid deed. Ook hier wed over rnaxirnaal drie adiviteiten doorgevraagd,
hetgeen in verreweg de meeste gevallen vobende Meek te zijn.
De vragen over de informele adiviieiten zijn hoofdzakelijk gericM op de aard van de adiviteit, het
aantal uren dat per jaar aan de adiviieit werd besteed en de prijs die per uur werd betaald. De
geenqudteerden zijn persoonlijke ~ O C en
M men heeft geprobeerd het ondemerp minder gevoelig
te maken door een niet bedreigende formulering van de vragen. Zo begon de enqudte met een
introdudie over "werken in Nederland" om te voorkomen dat madwerken vamege het ondemerp
van de enqudte zouden weigeren mee te doen. Eerst na inleidende vragen van algemene aard
werden aan de respondent vragen over het z e l verrkhten van marl werk gesteld. Bij een
ontkennend antwoord werd ook gevraagd of de respondent we1 wns lets uit hobby of aardigheid
voor anderen deed waarvoor hij of zij geld kreeg.
De vraagstelling strekt zich uit tot ten hoogste drie werkzaamheden, die de respondent in het
afgelopen jaar heeft verricht.' Aan de hand van het aantal uren dat hij of zq per week of per maand
verrneldt, wordt het aantal uren arbeid per jaar geschat. Odr wordt rechtstreeks naar de uurprijs

geinformeerd. Uit deze cijfers worden bij de bewwking van de enqudte ramingen van ha aanbod
van made adsid geconstnreerd.
Eerder in de enqudte wordt gevraagd naar de Wormele werkzaamheden die het huishouden van de
respondent laat verrichten. Hierbij worden lijsten van gangbare activiteiten met de respondent
doorgenomen. Er wodt ook gelnformeerd naar de pdjs en de wijze van betalen. Deze gegevens
dienen voor ramingen van de vraag van getlnnen naar marte arbeid.
Het is rnoeilijk verschillende sIudies naar de orrwang van mart8 arbeid mat ekaar te vergelijken omdat
verschillende definities van marte adMi worden gebn~iid.In dY rapport zijn de gebuikte definities
voor de begrippen "informeb arbew en "marte arbekf identiek aan die van Koopmans bij de analyse
van de ISWSEO-enqudte. Deze zijn weer gebaseerd op het werk van Lambooy en Renooy (1985). Zi
definieren informele arbeid als: "op zichzeW geoorkofde activiteiten die een positief inkomenseffect
hebben voor de uitvoerende of opdrachtgever, waarbij niet of onvoldoende wodl voldaan aan de op
de adiviteiten betrekking hebbende wet- en regelgeving". De genoemde wet en regelgeving omvat
mast de heffing van bebstingen en premies ook het voldoen aan vestigingsvoorschriften en eisen
van bekwaarnheid, en bepalingen in CAO's. Deze definitie m a t ook actwileiten waarop geen wet- en
regelgeving van toepassing Is.
Betaalde informele arbeid waarbij over de bebning niet of onvoldoende bebstingen en/of premies
worden betaald, word in di ondenoek gedefinieerd als made arbeid. Koopmans (1988, p. 36) geeft
ter verduidelijking van de definities een aantal worbeelden:
- lnfomle arbeid (onbetaald): een man helpt zijn b u u m n bij het repareren van zijn auto, wor niets

-

of in mil voor iets anders (geen regelgeving van toepassing, positief inkomenseffect wor de
buurrnan of voor beiden);
Betaalde informele arbeid, niet mart (dus wit): dezetfde actbiteit, m a r tegen betaling, waarbij de

-

man zijn inkomsten opgeeft aan de behstingdienst;
Zwarte arbei: dezelfde activiiteil, wederom tegen betaling, waarbif de man de inkomsten voor de
behsting venwijgt.

De feitelijk definitie van marte arbeid hangt natuurlijk af van de vraagstelling In de enqudte en van de

interpretatie die men daaraan verbindt. Vwr het ranbod is dit eenvoudig datgene wat de
respondent desgevraagd als mart8 werkzaamheden opgeeft. Voor de vraag van het
gezinshuishouden volgen wij Koopmans (1989, p. 46): mart zip al die informele werkzaamheden
waawoor men zonder bon of rekening betaalt.
Ook voor de raming van het volume van marte arbeid, in totaal en nader ondenrerdeeld naar soorten
werk, is gebruk gemaakt van de methode van Koopmans in zijn anatyse van de OSA-enqudte van
1986 [Koopmans, 19881. In grote trekken houdt deze methode het volgende in. Eerst word
nagegaan welke activiteiten de respondent verrneu, hoeveel uur daarmee is gemoeid en tegen

welke uurprijs. De informele actWieRen worden daama verdeeld naar soorten arbeid (zie Paragraaf
2.2), en er wordt een onderscheM gemaakt tussen betaalde en onbetaalde informele arbeid. De
betaak informele arbeid is vewolgem ondewerdeeld in witte en mane informele arbeid. Na
henrveging naar leeftijd en woonprovincie van de respondent worden de steekproefresultaten
opgehoogd tot landelijke cijfers, hetzij in uren (of arbeidsjaren), hetzij in ( m i l j j n ) guldens.
Deze method8 kan zowel op het totaal ak op onderdelen van de inform& M
i worden toegepast,
op vraag en op aanbod, op infonnele en op mart8 arbeid, en odc op verschilende soorten arbeid
afzonderlijk. Di laatste doen wij in d# rapport, waarbij inteneief gebmik wordt gemaald van de ISKISEO
gegevens over de vraag en het aanbod van verschMlende soorten made w i d . Andere informele
arbeid komt slechts zijdelings ter sprake, en de analyse heefl hootdzakelijk betrekking op het volume
in uren of arbeidsjaren, niet op de omzet.
De vraag of steekproef en gebezigde method8 we1 tot betrouwbare resultaten leiden, ligt voor de
hand. Zekerheid bestaat daarover niet, we1 kunnen enkele voor de hand liggende controles worden
uitgevoerd. Ten eerste kan worden nagegaan of de mmenstelllng van de steekproet van
respondenten (dus na aftrek van nonresponse) voldoende overeenkont met de samenstelling van
de populatie. Door Koopmans is di nagegaan voor de verdeling naar zes kenmerken: geslacht,
leeftijd, woonprovincie, leefsituatie, opleMing en arbeidsmarktsituatie. Hij concludeert dat de
steekproef een goede weergave van de Nederhndse bevolking vomt (Koopmans 1989, p. 42-44).
Ten tweede kan de ramlng van de zwarte (c.q. Infonnele) arbeld worden vergeleken met de
uitkornsten van andere steekproef ondenoekingen. Hiewoor kan gebruik worden gemaakt van de
ondenoekingen van het ISK (ISK, 1985), van het CBS (van Eck en Kazernier, 1985) en van de OSA
arbeidsmarktsuwey van 1985 (Allaart 8.a. 1987). De vergelijjing kan betrekking hebben op de
omvang van de zwarte of inforrnele arbeid, de e r n e gemoeide omiet, of op elementen die ten
grondslag liggen aan de raming van het aanbod van respondenten: partkipatiegraad, aantal uren per
participant, uurprijs. In Tabel 211 vatten wij deze vergelijkingen samen. Met uitzondering van de
enqudte van het ISK uit 1983, die een heel steke afwijjng naar boven vertoont, verschillen de
uitkornsten onderling niet sterker dan men bij de verschiUen in steekproef, definitii en vraagstelling
z w mogen verwachten. Voor v w l van deze verschillen kan tmuwens een reden worden aangevoerd.
De ISK/SEO enqudte vertoont w n vrij hoge particiitiegraad aan toegegeven mart8 M
d
i door de
respondent, hetgeen wordt toegeschreven aan de zorgvuldige vraagstelling. Dit kan rnede de bge
gemiddelde uurprijs verklaren, die dan volgt uit het opgeven van werkzaamheden met een geringe
beloning, die in andere enqu&teszijn vemnegen.

Tabel 211 Vergelijking van ramingen over de omvang van marte en informele afbeid volgens enkele
recente enqudtes'
ISK/SEO
1986

ISK
1984

CBS
1983

OSA
1985

lnformele arbeld
omvang in miljarden guldens:
vraag van gezinnen
aanbod,totaal
participatie van respondenten (aanbod)
gemiddeld aantal uren per jaar
per particiirende respondent (aanbod)
gemiddelde uutprijs
zwarte arbeld
ornvang in miljarden guldens:
vraag van gezinnen
aanbod, totaal
particiiie van respondenten (aanbod)
gemiddeld aantal uren per jaar
per participerende respondent (aanbod)
gerniddelde uutprijs
ontleend aan Koopmans (1989, p. 58-59). De aldaar voor nadere toelicMing

De overeenstemming geeft vertrwmen in de kwalieit van de steekproef en de enqudte, en ma&

de

gedetailleerde ramingen die wij er op zullen baseren mogelijk; wij zullen het overigens met de
ISKISEO enqudte we1 moeten doen, want er is gem andere die een dergelijke analyse toelaat. Wel is
marte arbeid ook volgens deze enqudte (zoals volgens alle enqudtes) vrijwel uitsluitend een
nevenadiviteit van de respondenten. De professbnele, full time marlwerkers "van horen zeggenn
nemen Mijkbaar niet aan dergelijke enqudtes deel, of geven uiterst onvoUedige antwoorden, zoals
Kooprnans opmerkt (1989, p. 44).

2.2

Samenstelling van de infonnele arbeid

Bij de raming van de omvang van de krformele arbidmatkt mxdt een onderscheid gernaak! tussen
de vraag en het aanbod, en tussen autorrome informele arbeid, waarbij vrager en aanbieder bide
particulieren zijn, en z.g. semi gekoppelde M m l e arbeid, w m de aanbieder een particulier is en
de vrager een bedrijf. De hierboven beschreven opzet van de ISK/SEO enqudte legt echter
beperkingen op aan de gegevens. Uit de ondewraging van de respondenten kennen wij het gehele
aanbod van matte arbeid, aan gezinnen en aan bedripen; uY vragen over het huishoudenkennen wij
alleen de vraag naar marte arbeid van gezinnen. Bedripen zijn niet ondetvraagd, en hun vraag
kennen wij derhalve niet rechtstreeks.
De vraag en het aanbod van gezinnen kunnen naar soort werkzaarnheden worden ondewerdeeld.

Koopmans (1989, p. 61, p. 63) hanteert een gedetailleerde indeling van soorten arbeid, m a r geeft
alleen ramingen van de omvang van de marte arbeid voor de soorten, waawan hij in de steekproef
over tenminste tien waamemingen beschikt. In dit ondenoek zijn de soorten samengevoegd tot een
kleiner aantal en dan zijn er doorgaans we1 meer dan tien waamemingen beschikbaar. De
samenvoeging is gebaseerd op een aantal criteria. Er is onderscheid gemaakt naar phats van de
verrichte arbid: waar wordt het werk gedaan, thuis bij de vrager of in een produldiehuishouding. Ook
is er rekening gehouden met de specifieke dedurndigheid of vakkennis die verschillende soorten
arbeid vereisen en of er bijzondere gereedschappen of materialen nodig zijn m r het uihmeren van
de betreffende arbeid. Ten sbtte is in aanmerking genomen of er een wit alternatief voor de
betreffende soort arbeid voofianden is. In het geval van hulp in de huishouding ontbreekt dat
bijvoorbeeld.
De resultaten van de samenvoeging en het aantal waamejningen wor vraag en aanbod per soort zijn

weergegeven in Tabel 212. Voor de meeste soorten m i d van Koopmans was het niet nodii om tot
samenvoeging over te gaan, omdat er genoeg waarnemingen waren. In enkele gevallen waar het
aantal waarnemingen onder de 10 lag zijn wij niet tot samenvoeging overgegaan, omdat de ene soort
arbeid te veel verschilt van de andere. In de meeste gevallen komen we ruim boven de 10
waamemingen uit. Voor de made arbeid wor bedrijven zoals horecawerk, kkrssen, verkoop en werk
in de land- en tuinbouw zijn er alleen waamemingen van het aanbod, niet van de vraag, omdat er geen
bedrijven gednqudteerdzijn.

Tabel 212 Frequenties van vraag en aanbod van marte arbeid in de steekproef (aantallen
respondenten)
soort arbeid

mag

aanbod

huishoudelijk werk
tuinonderhoud
binnen schilderen, behangen,
bulen schilderen, glazewassen
timmemerk
bodgieterswerk, elektricienswerk, verbouwing,
schoorsteenvegen
reparatielondemoud auto, reparatie elektrische apparaten
haarvenorgingknippen, schoonheidsbehandeling
administratie, belastingfomlier
oppas
muziek ,bijles
horecawerk
klussen
verkoop
land- en tuinbouw werk
vehuizen, bestellen, bezorgen e.d.
sodaalcultureelwe&, venorging, naaiwerk, e.d.
vertaalwerk, reportages, restauratie, tekenwerk, e.d.

De eerste soort arbeid die wij door samenvoeging creeren (nr. 3) bestaat uit binnen- en
buitenschilderen, behangen en glazenwassen. Dil zijn werkzaamheden dim wor het grootste deel in
de gezinshuishouding ingewikkelde, waarbij een zekere deskundiiheid vereist is, maar waar in het
algemeen geen ingewikkelde gereedschappen w r nodig zijn. Ovemogen is glazewassen aan
huishoudelijk werk toe te voegen; deze werkzaamheden verschillen echter te sterk in de
beschikbaarheiivan een wit altematief.
Bij de volgende samengestelde groep (nr. 5): kodgieterswerk, elektricidnswerk, verbouwing en
schoorsteenvegen gaat het ook om werkzaamheden die bij de wager thuis verricht worden.
Bovendiin vergen zij deskundiiheid en veebl professheel gereedschap. Ook wor reparaties van
auto's en elektrische apparaten (nr. 6) zijn specifiike vaardigheden en gereedschappen nodig. Een
verschil met de vorige categorie is dat deze werkzaamheden ook we1 in de produktiehuishouding
verricht worden.
Onder oppas (nr. 9) valt zowel de incidentele of regelmatige oppas 's avonds thuiis, als kinderopvang,
Het laatste kornt rneer bij het aanbod dan bJ de vraag vow.

Klussen (nr. 12) is een venamelbegrip voor gemengde werkzaamheden aan het huis ot gebouw. Het
gaat om aanbod dat niet in 6 t h van de reeds genoemde soorten arbeid is onder te brengen, vanwege
het gemengde karakter van het werk.
In de categoriedn 15, 16 en 17 is een groot aantal verschUlende werkzaamheden omenomen
waawan wij zeer weinig waarnemingen hebben. Het g a t om verhuizen, bezorgen, chauffeurs- en
bpende band werk (nr. 15), om ziekenvenorging, de venorglng van maaltyden, naaiwerk, sport en
spel, sociaalcultureel werk en diverse lessen (nr. 16) en om fotoMdeofilm reportages, vertaalwerk,
tekenles, restauratie, tegd- en metsehrverk, modewerk en technisch tekenwerk (nr. 17).

2.3

Omvang van de informele a b i d

Om een raming te rnaken van het arbeidsvokrme per soort arbeid zijn de opgegeven uren w r
samengevoegde bezigheden gesommeerd. Vermeldt de respondent we1 dat hij de activiteit heeft
beoefend, m a r ontbreekt een opgave van het aantal uren, dan is het gemiddelde van de bekende
aantallen uren van dezelfde soort ingevuld. Nu komt het gemiddelde aantal opgegeven uren van een
samenstel van verschillende activiieiten niet precies overeen met de som van de gemiddelden voor
iedere activiteit afzonderlijk. De herberekening van het arbeidsvolume per soort uit het
ootspronkelijke materiaal van de enqudte heeft ook een enkel ander verschil aan het lkht gebracht,
en tot corredie geleid. Daardoor kunnen er verschillen optreden tussen de ramingen die wij hier
geven en de cijjers vow een iets andere bdeling mar soort van Koopmans (1989, p. 63).
Uit Tabel 213 blijkt dat huishoudelijke werk en kinderoppas naar volume verreweg het grootste deel
uitmaken van de betaalde informele &id en de marte &id voor gezinnen. Odc rneer en minder
ingewikkelde werkaamheden in en aan het hub (de groepen 3 en 5) nemen een rehtief groot deel
voor hun rekening. A s wij alle marte arbeid voor gezinnen en voor bedrijven samen bezien blijld dat
horecawerk gevolgd door huishoudelijk werk de belangrijkste plaats inneemt. Het aandeel van
kinderoppas telt nu minder zwaar, maar het is toch nog aanzienlijk. De categorieen verhuizingen ad.
en sociaalarltureel werk 8.d. bevatten soorten arbeid die elk afzonderlijk geen grote omvang
hebben, rnaar zijn als samengestelde groep aanzienlijk van omvang.
Bij sommige soorten arbeid komen vraag en aanbod van marte arbeid redelijk met elkaar overeen. Dit

kan er op wijzen dat alleen gezinnen vraag uitoefenen. Bij andere soorten arbei zoals horecawerk,
verkoop, klussen en werk in de land en tuinbouw wordl de marte arbeid daarentegen vrijwel
uitsluitendgevraagd door bedrijven en instellingen (zle Paragraaf 2.4).

Tabel 2/3 Omvang van de inforrnele arbeid per soorf (duizenden arbeidsjaren')

soort arbeid

d

zwarte arbeid
aanbod aan gezinnen
en bedrijven

o

betaalde informele arbeid
vraag door gezinnen

zwarte arbeid
vraag door gezinnen

raming

interval

YO

raming

interval

%

raming

interval

%

39

27-52

38

36

23-48

42

32

10-54

13

2

0-4

2

1

0- 1

1

12

0-28

5

10

4-16

10

9

3-14

11

6

3-10

2

1

huishoudelijk werk

2

tuinonderhoud

3

binnen schilderenlbehangen etc.

4

timmemerk

6

2-9

6

4

1-7

5

6

2-1 1

2

5

loodgieterswerk etc.

9

4-13

9

8

3-13

9

5

2-8

2

6

reparatieLonderhoud auto etc.

4

2-7

4

4

1-6

5

5

2-8

2

7

haarvenorgingetc.

3

2-4

3

3

2-4

4

4

1-8

2

9

oppas

17

11-22

16

17

11-22

20

22

10-34

9

4

1-6

4

3

1-4

4

4

1-8

2

5

1-9

2

17

6-28

7

-

28

6-50

12

2

24

11-37

10

13

5-20

5

.

10

rnuziekles, bijles

12

klussen

14

land- en tuinboumrverk

15

verhuizing etc.

0"

16

sociaalcultureelwerk etc.

8

0-14

8

2

17

veftaahrverk etc.

1

0-2

1

0"

totad

104

0"

100

85

Bij de berekeningvan het aantal arbeidsjaren is uitgegaan van 1600 afbeidsuren per jaar
** Na afmnding op duizenden arbeidsjaren

0-4

100

243

100

Het is ook mogelijk de omvang van de informele arbeid per soort in ornzetten uil te drukken. Ook
Aierbij doet zich het proMeem voor van onvolldige opgaven, wanneer een respondent we1 het
voorkomen van de actkiteit Ineldl, zelfs het aantal uren, maar niet de uurpw. DU is opnieuw opgebst
door het gemiddelde van de we1 opgegeven m e n voor dezelfde soort a m te houden. De (door ons
opnieuw ui! het enqu6temateriaal berekende) bedragen staan in Tabel 2.4.
Ook hiir Mijkt dat het overgrote deel, 34

m,
van de betaalde informel8 &id

voor gezinnen uit

huishoudelijk werk bestaat. Het aandeel van kinderoppas is daarentegen naar waarde mar 5 p m n t
van het totaal, terwijl het in volume (arbeidsjaren) 17 procent is. W is het gevolg van de relatief zeer
lage uurprijs (zie Hoofdsluk 3). Voor werk h en aan het huis gddl daarentegen dat het aandeel in de
ornzet juist wat groter is d m het aandeel in &&isjaren omdat het relatief dure uren betreft. Voor de
marte autonome arbeii treden soortgelijke verschillen in aandelen op.
Uit b i d e tabellen kan worden opgemaald dat het overgrote deel van de betaalde informele &id ook
marte arbeii is. Dii geldt voor all8 soorten. De ramingen zijn overigem wij onzeker, zoab wel Mijkt uil
de 95% betrouwbaarhsidsintervallen die zijn aangegeven.
De laatste regels van de Tabellen 2/3 en 2/14 geven de totale omvang aan van de vraag respectievelijk
het aanbod, uit optelling van de ramingen over de soorten. Deze cijfers wijken af van de schattingen
die Koopmans geeft, al zijn de verscQillen niet erg groot. Voor de totale m a g naar mart8 arbeii van
gezinnen vinden wij 85.000 arbeidsjaren (Koopmans 96.000, met een interval van 76.000 tot
115.000); voor het aanbod vinden wij 243.000 (tegen Koopmans 238.000, met een interval van
192.000 tot 283.000). Di totale aanbod van made arbeid voor gezinnen en bedrijven, waarop onre
analyse betrekking heeft, komt overeen met iets minder dan 5% van het totale reguliere
arbeisvolume in 1986.

Tabel 214 Ornvang van de informele per soort arbeid (milpenen guldens)
A

soort arbeM
huishoudelijk werk
tuinonderhoud
binnen schilderenlbehangen etc.
timmerk
loodgieferswerk etc.
reparatidonderhoud auto etc.
haawenorging etc.
administratie, belastingfomlier
OPPas
muziekles, bijles
horecawerk
klussen
verkoop
land- en tuinbouwwerk
verhizing etc.
sociaalarttureel werk etc.
vertaalwerk etc.

betaalde informele arbeid
vraag door gezinnen

m a r k arbeid
vraag door gezinnen

raming

rarning

interval

%

intewal

N

made arbeii
aanbod aan gezinnen
en bedrijven
%

raming

intewal

%

2.4

De vraag naar marte arbei door bedrSjven

In de enqudte worden geen bedrijven gednqueteerdweardoor een direde raming van hun m a g naar
marte arbeid niet mogelii is. De omvang kan a l h n indired, uY het totale aanbod worden geraamd.
lndien er geen steekproefvariatie noch andere komen van discrepanties zouden bestaan, zou de
vraag van bedrijven per soott arbeid kunnen worden verkregen door de vraag van gezkMen van het
aanbod af te trekken. Natuurlijk zijn de steekqroefresultaten in werkelijkheid met onzekerheid behept,
zoals blijkt uit de betrouwbaarheidsintenmllen in de Tabellen 2/3en 2/4. Toch passen wij deze
methode toe, omdat wij niet over een betere beschikken om de mag van bedrijven te ramen. De
resultaten van deze toerekening van het waargenomen aanbod van mate arbeid aan gezinnen en
aan bedrijjen v i e men in Tabel 26 in volume en in Tabel 2/6 in waardebedragen.
Tabel 215 Volume van de marte arbeid voor gezinnen en voor bedrijven, naar soott arbeid
(duizenden ahidsjaren)
mart
aanbod
(totaal)

huishoudelijk werk
tuinonderhoud
binnen schilderen,behangen,
buiten schilderen,glarenwassen
timmewerk
loodgieterswerk,eleldriCienswerk,
verbouwing,schoorsteenvegen
reparatie/onderhoud auto,
reparatie elektrische apparaten
haarvenorgingjknippen,
schoonheidsbehandeling
administratie,behstingfomlier
OPWS
muziekbijles
horecawerk
klussen
verkoop
land- en tuinboumrverk
verhubing etc.
sociaalcultureel werk etc.
vertaalwerk etc.
totaal

matte
W
(gezin)

geraamde geconig.
vraaQ
aandeel
bedrijven gezinnen bedr.(in%)

Maag

Tabel 216 Waarde van de made vraag van bedrijven en particulien naar soort (miljoenen guldens)
mart
aanbod
(taaal)

made
mag
(gezin)

geraamde gecor.
mag
bedr.

mag
aandeel
gezinnen bedr. (in %)

1 huishoudelijk werk
2 tuinonderhoud
3 binnen schilderen, behangen,

buiten schilderen, glazenwassen
4 timrnerwerk
5 loodgieterswerk, elektricihswerk,

verbouwing, schoorsteenvegen
6 reparatielonderhoudauto,

reparatie elektrische apparaten
7 haarvenorgingknippen,
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

schoonheidsbehandeling
administratie, belastingformulier
oppas
muziek ,bijles
horecawerk
klussen
verkoop
land- en tuinbouw werk
verhuizing etc.
sociaakultureel werk etc.
vertaatwerk etc.

totaal

3406

Het komt voor dat de vraag van gezinshuishoudensgroter is dan het aanbod. De vraag van bedrijven
is in deze gevallen gelijk aan nu1 gesteld. V w r de totale ornvang van de marte rnarkt voor een
bepaalde soort arbeid wordt echter steeds van het aanbod uitgegaan. Dii betekent dat als de vraag
van bedrijven op nu1 wordt gesterd, voor de vraag van particulieren het bedrag van het aanbod
ingevuld wordt. Di is gedaan om een consistente raming van het totaal te krijgen. Het komt onder
andere v w r bij huishoudelijk werk, schilderen/glazenwassenen bodgieters werk enrovwrt, zoals
MijM u l Tabel 215. Bij muziekles, bijles, haarverzorging en oppas is de vraag van bedrijven op nu1
gezet, orndat men niet kan vewachten dat dergelijke werkzaamheden ten behoeve van bedrijven
worden venicht. Het blijkt dan dat bedrijven zwarte arbeid vragen in de horeca, de verkoop, in het
klussen en in het werk in de land- en tuinbouw. Ook bij tuinondehoud zijn het volgens de gebezigde
methode voornamelijk bedrijven die marte a ~ Wvragen,
i
en we1 95% van het gemeten aanbod.
Binnenschilderen, behangen, buitenschilderen en glazenwassen zijn activiteiten die alleen door
gezinnen gevraagd worden, bedrijven laten dl soort dingen Mijkbaar altijd wit doen. Daarentegen
word er we1 timrnewerk door bedrijven mart gevraagd, zij het maar v w r 40% tegen 60% door

gezinshuishoudens. Bij reparatie en ondemoud van auto's en reparatie van elektrische apparaten
wordt 25% van de aangeboden made arbeid door bedrijven gevraagd. Bij de adrninistratii en het
invullen van belastingforrnulieren wordt ruim 80% van de totale aangeboden marte arbeid door
bedrijven gevraagd. Van de r~StpoSten15, 16 en 17 blijkl eveneens dat het overgrote deel van het
aanbod voor bedrijven is bestemd.
In Tabel 2/6 is de waarde of omzet van de made makt verdeeld over bedrijven en partiarlieren. Voor
sommige groepen wijken de aandelen in geld wat af van die in midsjaren. Did kan erop wijzen dat de
prijzen die gezinnen en bedrijven moeten betalen uiteenlopen.
Anders dan men wellicht zou denken blijkt uit b i d e TabeUen 2/5 en 2/6 dat over het geheel genomen
ruim 60% van de zwarte arbeid voor bedrijven geschiedt, zowel naar volume als naar waarde. Did is
ongeveer 3% van het reguliere arbeidsvolume voor bedrijven.
Dezelfde vergelijking hebben wij voor enkele soorten arbeid trachten te maken. Daartoe is het
arbeidsvolume van vergelijkbare beroepsgroepen in de Arbekbkrachtentelling van 1985 vastgesteld.
Bij de berekening van de aandelen made arbeid is aangenomen, dat in het volume volgens de AKT
geen marte arbeid is begrepen, of, met andere m r d e n , dat de marte arbeid die uit de ISWSEO
enqudte is geraamd niet in de AKT is opgenomen. De marte a-id volgens de vraagstelling van de
ISWSEO enqudte draagt imrners vrijjel altijd een min of meer incidenteel karakter, temijl in de AKT
sprake is van de werkzaamhedendie men als hoofdberoepvenjcht.
Tabel 2/7 Globale raming van het aandeel van de made in de totale arbeid vow bedrijven, naar
enkele soorten (duizenden arbeidsjaren)
beroepskhsse
AKT
timmemerk
reparatie/ondeWd auto,
reparatie elektrische apparaten
administratie,
belastingfomlier
horecawerk
verkoop

.

totaleptwang
arbeid
AKT

omvang
made
arbeid

aandeel marte
arbeid
bedrijven (%)

95

161

3

2

84,85

254

1

05

39
53
48

335
83
167

3
36
7

03
30
10

Het resultaat van deze exercitie vindt men in Tabel 2!7. De overeenstemming tussen beroepdchssen
van de AKT en de soorten arbeid van ISKISEO is vrij g&mkkig; de resultaten dragen derhatve slechts
een indiiief karakter. Het mest opvallend is hoe hoog het aandeel van de m u t e arbeid uitvalt in de
horeca (uitvoerende arbeid: beroepskhssen koks, kelners, bedienend per~0Iteel).

In dit hoofdstuk worden marte en witte uurprijzen van de verschillende soorten arbeii berekend of
geraamd. Om na te gaan in hoevene marte arbeii offideb (wilte) arbeid verdringt,moeten wij immers
het verschil tussen de made en de witte prYs weten. In Paragraaf 3.1 worden de marte prijzen per
soort arbeid weergegeven. Deze zijn uit de gegevens van de ISK/SEOsnqu&te berekend. In
Paragraaf 3.2 worden voor de witte (officiele) prljzen, vanwege de onzekerheii die hiiraan verbonden
is, onder- en bovengrenzen gegeven.

3.1

Uurprijjen van made arbeii

In Tabel 311 zijn voor de 17 soorten arbeid de gemiddelde vraag- en aanbodprijs per uur
weergegeven. Deze made uurprijzen zijn vergelijkbaar met de door Koopmans gepubliceerde
(Koopmans 1989, blz 72). maar zoals al eerder in Hoofdstuk 2 is beschreven, is de indeling in sootten
arbeid anders. Door deze wandering kunnen wij voor de meeste worten arbei een gemiddelde
uurprijs opgeven die betrekking heeft op rneer dan tien waarnemingen. Indian een prijs ontbreekt is
daarvoor de gemiddelde uurprijs van de betreffende soori arbeid ingevuld. Did zetfde is ook gedaan in
Hoofdstuk 2 bij de berekeningvan het volume informele en matte arbeid per soort.
In de meeste gevallen komen vraag en aanbodprijzen tedelijk met ekaar overeen. Uitzonderingen zijn
schildereWglazenwassen, haarverzorging, administratie, v e ~ I ~ ~ betc.,
i n g sochal cultureel werk etc. en
vertaalwerk en dergelijke. Vow het aanbod van adminisbati zijn er slechts 8 waamemingen, zodat de
vraagprijs waarschijnlijk betrouwbaarder is (30 waamemingen). Het orngekeerde geldt vow de drie
laatstgenoemde werkzaamheden.
Uit Tabel 311 blijkt dat aan de vraagzijde de werkzaarnheden schilderen Ibehangen 1 gkenwassen,
oppassen, administratie, verhuizing en vertaakerk grote variatieco6ffici6nten vertonen. Deze
werkzaamheden zijn verrnoedelijk per klus betaald en vertonen daardoor grotere prijsverschillen dan
werkzaamheden die geregeM over een langere tijd door dezetfde persoon tegen hetzetfde tarief
worden verricht. Kleine variatieco6ffiiienten komen aan de vraagzijje WKH Mj huishoudelijk werk,
reparatie auto en reparatie elektrische apparaten. Bij de soorten arbeid met een grote
variatie&ffii6nt is het waarschijnlijk moeilijk w n 'standaardprijs" vast te stellen.

Tabel 311 Vraag- en aanbodprijjenvan marte arbeld (guldens per uur)

stand. varhtie
gemiddelde fout
coefficient

gemiddelde

stand. variatie
fout
codff icidnt

1 huishoudelijk werk
tuinonderhoud
3 Mnnen schilderen etc.
4 timmerwerk
5 loodgieterswerk etc.
6 reparatie etc.
7 haawenorging etc.
8 administratie etc.
9 oppas
10 rnuziekles, bijles
11 horecawerk
12 klussen
13 verkoop
14 land- en tuinbouwwerk
15 vedwizing etc.
16 sociaalcultureel werk etc.
17 vertaalwerk etc.
totaal
minder dan 10 waamemingen

Ook kunnen uiteenbpende prijjen worden veroonaakt mwden door verschiien in opleiding,of ewaring.
Bij de aanbodzijj is grote variatie in de prijs te vinden Mj muziekles, bijles en reparatie auto en
elektrische apparaten. OpleMing en ewaring spelen welkhl e m rol bij muiekles en biqles. Opvallend is
ten slotte dat aan de vraagzijde de prijs van reparatielondemoudauto en elektrische apparaten niet zo
sterk fiuctueert als aan de aanbodkhnt.

'

3.2 Uurprijzen van witte arbei
Voor de berekening van de witte prijzen hebben we onder andere gebruik gernaakt van de witte formele
prijzen dim Koopmans venameld heeft uit gegevens van werkgevers- en werknemersorganisatiis en uit
bwto CAOYurtarieven (Koopmans, 1989, p. 81).
In de eerste kolom van Tabel 3 2 staan de witte uurtarieven die in het formele circuit voor de verschiiende
werkzaamheden aan de afnemer in rekening worden gebracht; het betreft vaak gemiddelden van
verschillende bekende tarieven m a r ook we1 gbbale schattingen. In de tweede kobm staan de

uurknen, die volgens de CAO voor deze werkzaamheden ~ ~ r d betaald.
en
Ook dit zijn vaak gewogen
gemiddelden van de Ionen voor verschillende categoriedn (0.a. jeugdbnen).
Tabel 312 Gemiddelde uufprijzen van formele arbeid (in guldens), per soort m i d
soort arbeid

formeel uurtarief

CAO-uurloon

loodgieterswerk
glazenwassen
haawenorginghtnippen
buiten' schilderen
binnen schilderen
elektrienswerk
tirnmewerk
reparatietonderhoud auto
verbouwing
horecawerk
Bron: Koopmans (1989), p.81

De diverse witte uurtarieven, die wij in het vervolg tegenover marte uurpriizen stellen, staan in Tabel 313.

Voor vrijwel alle soorten arbei hebben wij een witte prijs moeten ramen. Gezien de onzekerheid
waarmee die raming is behept, is een lage en een hog0 schatting, of een onder- en een bovengrens van
het witte uurtarief vermeld. Afhankelijk van de soort arbeid zijn deze intewallen op basis van de
minimumkonkosten geraarnd of tot stand gekomen door verschillende verhoudingen tussen prijzen van
dezetfde werkzaamheden te gebnriken. Hierbij zijn we als volgt te werk gegaan.
Het minimumkon van 1986, vermeerderd met de werkgeverslasten en vakantietoeshg, komt overeen
met minimumkonkosten van f 20.58 per uur. Voor jongeren gel& e m minimumjeugdbon dat lager ligt;
voor werkzaamheden die veel door jongeren worden verricM is hiermee rekening gehouden en een
gewogen gemiddelde bepaald met de aandelen van de verschillende jeugdige leeftijdsgroepen uit de
Arbeidskrachtentelling van 1985 als gewichten; het gemiddelde staffelingspercentage voor jongeren
(65,7%) is gemiddeld met dat voor vohnassenen, hetgeen natwrlijk 100% is. De rninimumkonkosten
komen dan uit op f 17,05. Verder is bij de berekeningen getnuk gernaakt van drie vemoudingsgetallen.
Uit Tabel 311 en gegevens van Koopmans (1989, p.79) kan worden afgeleid, dat de verhouding tussen
het inforrnele witte uurtarief en het made uurtarief 1,7 is. De vemouding tussen het formele witte en het
informele witte uurtarief is volgens andere gegevens van Koopmans (1989, p.81) odc ongeveer 1,7. Ten
slotte volgt uit Tabel 312 weer een verhouding van 3,8 tussen het fonnele witte uurtarief en het CAO
uurbon voor dezetfde werkzaamheden.

Bij een aantal berekeningen wordt de informeb witte prijs verhoogd met werkgeverslasten en
vakantiegeld. Hierbij is uitgegaan van wettelijk verplichte werkgeverslasten van tuim 19% van het
brutoloon in 1986 en een vakantiegeld van 8%.
De vermelde prijzen in Tabei 313 zijn ten sbtte als volgt geraamd. Voor huishoudelijk werk (I),
tuinondemoud (2) en sociaalcultureel werk etc. (16) gaan wij m r de ondergrens van de witte uurprijs uit
van de minimurnlonen. Voor de bovengrens worden deze tarieven met 20% verhoogd; dit zijn de
geraamde kosten van een organisatie, die deze werkzaamheden tegen witte tarieven zou aanbieden.
Voor de vier soorten arbeii voor bedrijven (11, 12, 13 en 14) en voor verhuizing etc. (15) gaan wij op
dezelfde wijze te we&, mar nu wordt er rekening mee gehouden dat veel van di werk door jongeren
wordt venicht. De loonkosten van minimumjeugdbnen bepalen de lage raming, het volwassen
minimumloon met een opshg van 10% de hoge raming.Voor kinderoppas (9) wordt er voor de hge
raming vanuit gegaan dat uitsluitend jongeren di werk venichten, tegen het minimumjeugdloon. Voor de
hoge raming is het minimumbon voor vohrvassenen gebnrikt.
Tabel 313 Formeb prijjen van 17 soorten arbeid (guldens per wr)

huishoudelijk werk
tuinonderhoud
binnen schilderen etc.')
timmemerk*)
kmdgieterswerk etc.=)
reparaWonderhoud auto e t ~ . ~ )
haarverzorging, etc.3)
administratie e t ~ . ~ )
kinderoppas
muziekles, bijbs')
horecawerk
klussen
verkoop
land- en tuinboumnerk
verhuizing etc.
sociaalculhrreelwerk etc.
vertaahverk etc.4
1) berekend uit witte formele prijs;
2) berekend uit CAO uurtarief;
3) berekend uit witte informele prij;
4) berekend uit marte informele prijs.
Alle andere prijzen zijn berekend uit minimurnbonkosten.

Er resteren enkele soorten a M i die vakbekwaamheid eWof bijzondere gereedschappen vergen. Voor
timmenruerk (4) is het CAO uurbon wor onder- en bovengrens van de witte uurtarievenvermenigvuldii

met respectievelijk 2,8 en 4. Di zijn de grenzen waartussen het verhoudingsgetal tussen formeel
uurtarief en CAOYurkon zich beweegt voor een aantal vergelijkbare wethaamheden. Voor drie van de
vier samenstellende delen van soort 5 (loodgieterswerk ad.) is het witte tarief bekend uit Tabel 312, vow
schoorsteenvegen is de informele witte prijs f 53,95 (Koopmans 1989, p.79) verhoogd met
werkgevershsten en vakantiegeld voor de bge raming, en met een fador 1,7 voor de hoge variant. Een
soortgelijke benadering is gebruikt mor de soorten 6,7 en 8. Vow de lessen (10) en vertaahnerk etc. (17)
is het marte uurtarief vemnigvuldii met een factor 1,7 voor het infomle witte tarief, en vervolgens
zijn onder- en bovengrens net zo bepaald als Merboven bij schoorsteenve~en.
Al deze ramingen resulteren te zarnen in de djfers van Tabel 35. Vergelijldng met Tabel 311 h l rim, dat

de witte uurtarievenook bij de ondergrens of lag8 raming doorgaans zeker Wee mad zo hoog zijn als de
marte, en sorns nog (veel) hoger: uitschieters zijn de soorten 3 (schilderen ad.), 6 (reparatie) en
9 (kinderoppas), waar de witte tarieven drie vier mad zo hoog zijn als de marte. Dit betekent dat wij in
Hoofdstuk 6, bij de berekening van de vewangende en de aanvuUende W i d , de prijselasticiteiten
moeten toepassen op heel grote prijsverschillen. Dit is ongebnrikelijk, m a r het valt in het onderhavige
geval niet te vemdjden.

4

PRUSUASTICITE~TEN
VAN DE V R M G VAN HUISHOUDENS

4.1

Inleiding

De prijselasticiteit van de vraag naar marte arbeii wordt geschat met behulp van regressierekening,
waarbij de (bgaritme van) de gevraagde hoeveelheid in uren wordt verklaard uit een aantal variabelen,
waaronder de (bgaritme van) de uurprijs. Daaftiiigekuiken wij alleen de waarnerningen met een poslmve
vraag naar marte arbeid.
Er is uit theoretisch oogpunt veel op een dergelijke analyse aan te merken. Het is altijd de vraag wat
prijsverschillen in een dwarsdoorsnede betekenen, en in hoeveke zij de gevraagde hoeveelheid door
een beweging hngs de vraagarwe belnvkeden. Het is voorts duiilijk dat prijsverschillen ten gevolge
van verschillen in de kwaiiteit van de marte a w i d niet in de anatyse rnoeten worden betrokken: het liefst
zwden wij derhalve geheel hornogene soorten zwarte arbeii analyseren. Het gevaar dreigt dan dat er
onvoldoende prijsvariatie optreedt; in dat opzichl levert een analyse van tijdreeksen rninder problemen
op. Over dergelijke gegevens kunnen wij echter niet beschikken. De marte arbeidsmarkt is echter niet
erg doorzkMig en dat is in di geval w n worded. Het betekent dat ook w r w n homogene soort marte
arbeid, zoals bijvoomeld kinderoppas of tuinwerk, verschillende hubhoudens verschillende uurprijzen
betalen, zonder dat daaraan duidelijke kwaliteits-verschillenten grondslag l i n . Wij nemen aan dat de
huishoudens daarop reageren door hun vraag diinovereenkomstigaan te passen.
De enqudte bevat onvoldoende waamemingen om de eis van homogeniteit al te streng te hanteren. Wij
onderscheiden, zoals aanstonds zal blijken, nu vier categorieen marte arbeii, waawan twee hornogene
soorten en Wee venarnekategorie6n. Binnen deze laqtste treden dus odc prijsverschillen op die
samenhangen met verschillen in de soort a b i i , in de deskundigheid welke die vraagt, enzovoorts. Het
effect van deze variatim op de gevraagde hoeveelheiiwordl66k aan de prijsehsticiteit van de vraag van
huishoudens toegeschreven. Wij gaan er aldus van uit dat binnen iedere groctp de verschillencb soorten
arbeid s u b s t i e n van elkaar zijn. Ak men naar de inhoud van de werkzaamheden kijkt lijd did vreernd.
Men kan zich we1 voorstellen dat het openbaar vervoer en de eigen auto substiuten zijn, m a r niet dat
tuinonderhoud en het invullen van een belastingforrmlier substituten zijn. De mogelijkheid van
substiiutie is dan ook niet gebaseerd op de inhoudelijke overeenkomst tussen de werkzaarnheden, m a r
op het feit dat door het uitbesteden van beide werkzaamheden voor het huishouden hetzelfde
gewonnen wordt, namelijk vrije tijj. Zowel het laten inwllen van een behstingfomulier als het laten
opknappen van de b i n verschaft de opdrachtgever tijd om andere dingen te doen. De consequentie van
deze redenering is dat bij de indeling in groepen arbeid vooral aandacht wordt besteed aan de
mogelijkheden en rnoeilijkheden van zelfwerkzaamheid.

Wij herhalen min of meer de regress&-analyse van Koopmans (1989, p. 106), zij het met een fijnere
indeling in vier groepen; Koopmans mend namelijk de vraag naar alle soorten made arbeid in 88n
vergelijking samen, aok al VOert hij in die vergelijking (0,l) varlabelen in voor de verschiilende soorten.
Alles te zarnen worden in de beide analyses bijna 600 waarnemingen van vraag naar marte arbeid
gebtuikt.
Evenals Koopmans analyseren wij alleen de waamedqpn waanmr de vraag niet nu1is. Hel is bekend,
dat di tot vertekening (en we1 tot enige onderschatting) van de geschatte prijselastkiteit kan leiden,
voorzover het ontbreken van enige vraag het gevdg is van een te hoge prijs. Er is hiiraan echter weinig
te doen orndat de prijs voor de huishoudens die gem m a g uitoefenen niet bekend is, en aok niet kan
worden geraarnd.
De eerste Wee groepen van werkzaamheden die ondemheiden worden zijn huishoudelijk werk en

kinderoppas. Dit zijn Wee grote homogene categoriedn mart werk die beMe geen scholing of
bijzondere gereedschappen vereisen. De derde groep bestaat uit werkzaamheden in en a m het hub, nl.
glazen wassen, schilderen (zowel binnen ak buiten), tirnmerwerk, bodgieterswerk, elektricidnswerk,
verbouwing en schoorsteenvegen. Di zijn werkzaamheden w a a m r scholing enlof gereedschap nodig
is, en die men dus niet gemakkelijk zelf kan uitvoeren. De vierde groep bestaat uit alle overige soorten
arbeid en is dus vrij heterogeen. De voornaamste bestanddelen zijn tuinondemud, vehizing, reparatie
van auto en elektrische apparaten, haarverzorging, venorgen van administratie of belastingformulieren
het geven van lessen.
Binnen een groep wrdt de hoeveelheid gevraagde matte arbeid steeds verklaard uit de prijjs per uur,
achtergrondkenmerken van de vrager en, voor zover van toepassing, (0,l) variabelen voor de
verschillende soorten werkzaamheden. De hatste worden opgenornen, omdat de vraag in uren ook door
de aard van de werkzaamheden bepaald wordt. Zo kost een verbouwing gemiddeld veel meer tijj dan
elektricidnswerk. De achtergrondcenmerken zijn de sarnenstelling van het huishouden van de vrager,
haar of zijn opleiding, het gezinsinkomen van het huishouden, de urbanisatiegraad, de regio, en het al
dan niet wonen in een kooplvoning.
Ook voeren wij een (0,l) variabele in die aangeeft of het in het gezinshuishouden ontbreekt aan een
volwassene die naast zijn betrekking nog redelijk veel tijd heeft om in het gezin te werken. Hel is imrners

duidelijk dat er in dat geval een grotere neiging zal zijn werkzaarnheden uit te besteden. Redelijk veel tijd
voor werk in de eigen huishouden wrdt iemand geacht te hebben die minder dan 20 uur in de week
buitenshuis werkt. Deze variabele is enigszins moeizaam geconstnreerd uit andere gegevens, en het is
daarom rnogelijk dat wij niet all8 gezinnen met weinig tijd hebben kunnen identificeren.

4.2

Huishoudelijk werk

Vwr de vraag naar huishoudelijk werk houden wij 48 waarnemingen over als drie uitbijters vemijderd
worden. Als zodanig beschouwen we de waarnemingen met em wrprYs van minder dan 4 of meer dan
20 gulden. Het aantal waamemingen is dus vrij gering. Van de 48 waamemingen is in 15 gevallen het
gezinsinkomen onbekend. Dit proMeem kan op drie manieren worden opgebst. Ten eerste kunnen we
het gemiddeld gezinsinkomen voor de onbekende waarden inwkn, ten tweede kunnen we met slecMs
33 waamerningen werken, en ten derde kumen we er van afzien het inkomen als verklarende variable

op te nemen. De eerste opbssing is niet geschikt. Ab we in zoveel gevallen het gemiddelde invullen,
levert de regressie niet veel informatie meer op over de imrbed van het inkomen. De keuze is dan tussen
waamemingen weglaten of de variable weglaten. We kiezen voor het laatste, omdat de invbed van het
inkomen voor de 33 waamemingen klein en niet s i g n i f i i Mijld te zijn.
Uit regressie van de vraag op de overige varhblen bligd dat de gevraagde hoeveelheid vooral wordt
binvbed door de gezinssluatie, de opleiding en het wonen in w n koopwoning.De urbanisatiegraad,
de regio en de aanwezigheid van eeri vokassene met tip zijn niet van groat behng. De c d f f i i n t e n van
de overgebleven verklarende variabelen worden weergegeven in Tabel 41. Het criterium bij de seledie
is een t-waarde groter dan 66n; zoals men uit de tabel kan zien blijven er nauwelijks verklarende
variabelen over bij een strengere eis. De prijselastiiel vokbet zelfs niet aan deze makke eis, maar is
toch gehandhaafd omdat wij nu eenmaal een schatting voor deze grootheii nodig hebben; bij een zo

-

kleine steekqroef mag men geen grote precisie vemachten. De gesd\atte waarde is 0,3. Di is iets
geringer dan de elasticiteit van -0,4 dim Koopmans w r de vraag naar alb soorten arbeii samen vindt
(Kwprnans, 1989, p. 106). Het gevonden resultaat Mijfl overigens onzeker, wat nu eenmaal inherent is
aan het geringe aantal waamemingen. Wij slagen er ook niet erg goed in de variatie in de gevraagde
hoeveelheid te verklaren. De geconigeerde R2 is slechts 0,18. HmrMj kan aangetekend worden dat bij
dwarsdoorsnede-analyse meestal geen hoge R2 gevonden wordt; individueel gedrag is nu eenmaal
rnoeilijk uit systematische factoren te verklaren. We1 vinden wij een suggestief lijstje van de fadoren die
van belang zijn: jonge alleenstaanden en paren met jonge kinderen Magen minder marte huishoudelijke
a h i d dan andere gezinnen, dat'zijn paren zonder kinderen, paren met oudere kinderen, oudere
alleenstaanden en alleenstaande votwassenen met kinderen. Vreernd genoeg vragen mensen met het
hoogste opleidingsniveau (HBOAmiversiteit) rninder marte huishoudelijke arbeid dan de anderen. Het
wonen in een eigen woning heeft een positieve invked. De aan- of afwezigheid van een votwassene met
voldoende tijd vow werk in de eigen huishouding Mijkt er, anders dan men zou denken, niet toe te doen.
Eienlijk hadden wij voor huishoudelijk werk een vrij grote prijselasticiteit vemacht, omdat men het
gemakkelijk zelf kan doen als het te,duur wordt gevonden om uit te besteden. Er zijn immers geen
scholing of bijzondere gereedschappen voor nodig. De waag hang1wellicht meer af van tijd die mensen
we1 of niet hebben, dan van de hoogte van de prijj.

Tabel 411 Schattingsresultatenvoor de matte vraag naar huishoudelijkwerk (wen per jam, bgaritme)
verklarende variabele

codffkidnt

t-waarbe

constante
prijj per w r (logaritme)
(o,I) dummies:
jongere alleenstaande
paar met jonge kinderen
HBOluniversitaire opleiding
bezit koopwoning

R2 = 0,27

R2

a 0,18
gebruikte aantal waarnemingen = 47

4.3

Kinderoppas

Bij kinderoppas beschouwen we een waameming als een uitbi'jter als de prijj bger dan 2 of hoger dan 10
gulden per uur is. Na vemijdering van 3 van deze waarnemingen blijven er 37 over. Ook h i r geldt weer
dat in een vrij groot deel van de gevallen het gezinsinkomen onbekend is en dat did bij analyse van de
overige waarnemingen maar weinig invbed heeft op het gevraagde aantal uren. Daarom zien wij er
wederom van af deze variabele op te nemen. De rewlaten van regressie-analyse m r de variabeien met
een t-waarde groter dan M n staan in Tabel 4.42.
Van belang bij de verklaring van de vraag zijn de prijs per.uur, de gezinssituatie en de aanwezigheid van
een volwassene met tijd. De overige variabelen oefenen weinig invbed uit. De gecorrigeerde R2 is nog
lager dan bij huishoudelijke arbeid, namelijj 0.10. De prijselasticiteii van de vraag is groter dan bij
huishoudelijk werk, ongeveer -0,7. Blijkbaar beschouwt men oppas meer als een luxe, waar men w k
sneller weer van al ziet ak het te duur is. Het gaat bij oppas om een beslissing per geval, tewijl het bij
huishoudelijkwerk waarschijnlijk om een langduriger relatie tussen vrager en aanMeder gaat. Paren met
jonge kinderen en alleenstaande volwassenen met k i i r e n vragen rneer oppas dan paren met oudere
kinderen. Di zal geen verbazing wekken, evenmin ak het rewhat dat er (veel) meer kinderoppas wordt
gevraagd als er gem volwassene met tijd in het huishouden aanwezig is.

Tabel 412 SchattingsresuRatenvoor de marte vraag naar oppas (uren per jaar, -me)
verklarende variabele

codffiicidnt

t-waarde

(0,l) dummles:
paar met jonge kinderen
64n votwassene met kinderen
geen votwassene met tijd voor huishouden

R2

R2

= 0,20

=0,10
gebnrikte aantal waamemingen = 36

4.4

Werkzaamheden in en aan het huis

In tegenstelling tot de voorgaande twee groepen gaat het hiir om een vrij heterogene groep van soorten
werkzaamheden, namelijk glazenwassen, schilderen (zowel binnen als buiten), timmemerk,
loodgieterswerk, elektricidnswerk, verbouwing en schoorsteenvegen. Wij nemen dan ook (0,l)
variabelen op om voor de speclieke eigenschappen van de verschillende werkzaamheden te corrigeren.
Het gezinsinkomen heeft bij deze categorie, anders dan in de twee vorige gevallen, we1 degelijk invked
op de vraag. Wij gebruiken dii dan ook als verklarende variabele, hoewel ongeveer 40 waarnemingen
waarvoor het inkomen ontbreekt moeten worden weggelaten. Als met alle ontbrekende waarden
rekening wordl gehouden Mijven er ruim 150 waarnemi&n voor de regressie analyse over.
Zoals uit Tabel 413Mijkt is het gevraagde aantal uren afhankelijk van de prijs, het gezinsinkomen, de
gezinssituatie, de opleiing, de urbanisatiegraad en de soort arbeid. Van weinig belang zijn de regio, het
wonen in e m eigen woning en de aan- of afwezigheid van een vohvassene met tijd. Men z w verwachten
dat de vraag bij bewoners van een eigen koopwoning hoger is dan bij huurders, omdat de hatsten
werkzaamheden w r rekening van de eigenaar kunnen laten verrichten; maar van dit effect Mijkl niets.
Wat betreft de aanwezigheid van een vohwassene met tijd is nog nagegaan of deze variabele
geslachtsgebonden is. Dit bleek niet het geval te zijn. Of er al dan niet een man in huis is die tijd over
heeft voor werkjes in de eigen huishouding, heeft nog minder invbed op de vraag dan of er een
volwassene met tijd is.
De prijhsticiieit is met ongeveer 3 , 3 net zo groot als dii van huishaudelijk werk en veel geringer dan
dim van kinderoppas. Tot op zekere hoogte was ook we1 een geringe pdjsehsticiteit te vewachten, omdat
het voor een deel om werkzaamheden gaat die men we1 mod laten doen, of men de pdjs nu hoog vindt

of niet. Lang niet iedereen kan een verstopt rbol verhelpen, en men kan de reparatie ook niet
achterwege hten. Wij hadden echter we1 vemacht dirt de prijsehaiciteit voor huishoudelijk werk groter
zou zijn dan voor dergelijke klussen.
Tabel 413

Schattingsresultaten w r de marte v&
Bar, bgaritme)

verkhrende variabele

Mar werkzaamheden in en om het huis (uren per

Coefficient

1-wade

constante
pdjj per uur (kgaritrne)
gezinsinkomen (klassen 1-8)
(0,l) dummles soorten arbeld
glazenwassen
hiten schilderen
loodgieterswerk
elektricienswerk
veMuwing
schoorsteen vegen
(0,l) dummles gezlnssltuatle
jongere alleenstaande
png paar zonder kinderen
paar met jonge kinderen
oudere alleenstaande
(0,l) overlge dummies
MBONWO opleiding
plattelandsgemeente

Voorts geldt: hoe hoger het gezinsinkomen, hoe grater de mag; als het inkomen een khsse opschuift
neemt het gevraagde aantal uren met 6% toe. Dil komt overeen met een inkomenselasticiteit van
ongeveer 0,3. Mensen met een hoger inkomen besteden meer zorg aan hun hub, of doen minder zel,
te oordelen naar hun vraag naar marte arbeii voor dit soort werkraarnheden; maar over de vraag naar
witte arbeid voor hetzelde werk weten wij niets. Vooral alleenstaanden, zowel jong als oud, en paren met
pnge kinderen laten vwl klussen mart doen. Ook jonge paren zonder kinderen oefenen meer vraag uit
dan de referentiegroep van paren'met oudere kinderen, oudere paren zonder kinderen en
alleenstaande volwassenen met kinderen. Het gaat om aanzienlijke verschillen. Voor oudere
alleenstaanden is het gevraagde aantal uren zels nrim 150% groter clan voor de basisgroep. Mensen
met een middelbare opleiding oefenen een grotere vraag uit dan mensen met een lagere of hogere

opleiding. De uhanisatiegraad is ook van belang. In plattelandsgemeenten wordt ongeveer 40% rneer
uren per jaar gevraagd dan in meer verstedelijkte gebieden.
Ten slotte is ook de soort arbeid van groot belang vow het niveau van de vraag. Vergeleken bij de
basisgroep (binnenschilderen en timmemerk) ligt het gevraagde aantal uren voor alle andere klussen
lager, met uitzondering van de verbouwing. Vooral glazenwassen en schoorsteenvegen kosten over
een geheel jaar genomen rehtiif heel weinig tijd.

4.5

Overige werkzaarnheden

De vwmaamste werkzaarnheden in deze categorie zijj tuinonderhoud, verhuizing, reparatie van auto's
en elektrische apparaten, haarvenorging, adrninistratie en muziek- en andere lessen. Het gaat om een vrij
groot aantal waamerningen. Na weglating van het inkomen als verklarende variabele, aangezien dit
wederorn geen signifiinte invbed heeft, hebben wij 258 W i r e waamerningen in deze groep.
Het gevraagde aantal uren van deze werkzaamheden is w o r d afhankelijk van de pdjs, de gezinssituatie,
het opleidingsniveau en de regio en natuurlijk van de aard van de werkzaamheden. De urbanisatiegraad,
het al dan niet wonen in een eigen woning en het a1 dan niet aanwezig zijn van een volwassene met tijd
zijn van weinig belang. De prijselasticiteit van -0,25 is iets lager dan bij huishoudelijk werk en
werkzaarnheden in en a m huis en veel lager dan bij oppas.Afgezien van muziekles is de vraag naar alle
soorten arbeid uit de restcategorie 'overige werkzaamheden' waarvoor een (0,l) dumny opgenomen is
ceteris paribus kleiner dan voor de basisgroep. Deze hats& bestaat uit tuinondehoud en een aantal
weinig voorkomende werkzaarnheden, zoals andere lessen dan rnuziekles, naaiwerk, het rnaken van
fotoreportages, het venorgen van maaltijden en schoonheidsbehandeUngen.
Voor de gezinssituatie bestaat de referentiegroep in dit geval uit jongere alleenstaanden, jonge paren
zonder kinderen en paren met oudere kinderen. Alle andere groepen vragen meer van deze zwarte
werkzaarnheden, behalve oudere wren zonder kinderen. Mensen met een middebaar opleidingsniveau
oefenen een grotere mag uit dan mensen met een lage ol hoge opleiding. In het oosten en zuiden van
het land is de vraag geringer dan in de rest van Nederland.
Het lijkt erop dat, afgezieh van oppas, het soort werk nauwelijks invloed heeft op de prijselasticiieit. Het
rnaakt we1 verschil of men alle waarnerningen te zarnen neemt (zoals Kwpmans deed) dan we1 een
indeling in soorten arbeid maakt, zoak wij gedaan hebben. Wij vinden wor drie van de vier groepen een
kleinere elasticiieit dan de -0,43 die Kwpmans voor het geheel vindt. Di kan er mee sarnenhangen dat
kinderoppas, waarvoor de prijsehstiieit relatief groot is, apart genornen is, m a r het kan er ook rnee
sarnenhangen dat niet alleen de pijselasticiteit m a r od< het effect van andere factoren tussen de
verschillendegroepenwerkzaarnheden verschik

Tabel 414 Schattingsresultaten vow de matte vraag naar overige werkzaamheden (uren per jaar,
kgafime)

verklarende variabele

coMfiiiht

t-waarde

constante
prijs per uur (logaritme)
(0,l) dummles soorten arbeld
verhuizing
reparatielonderhoud auto
reparatie elektrische apparaten
haarverzorging
administratie/belasti~omIier
rnuziekles
(0,l) dummies gezinssituatle
paar met jonge kinderen
ouder paar zonder kinderen
wdere alleenstaande
66n vohrvassene met kinderen
(0,l) dummles opleldlng
LBOIMAVOIHAVO
MBONWO
(0,l) dummles reglo
oost
zuid

R2 = 0.42

R2

= 0,39
gebruikte aantal waarnemingen = 258

Met alle voorbehoud dat bij de gebezigde methode moet worden gemaakt concluderen wij dat de
prijselasticiteil van de m a g naar matte artwid in de buurt ligt van de -0,3 voor zowel huishoudelijk we&,
als voor werkzaamheden aan het huis en de restcategorie van overige werkzaamheden. Voor
kinderoppas is de elasticiteil aanzienlijk groter, namelijk -0,7. De elasticitel die Kwpmans heeft
hier tussen in; het is, onder vemaarlozing van andere
gevonden voor alle groepen samen -0,43,
verschillen in de aanpak, immers een gewogen gemiddelde van de elasticiteiten van de samenstellende
delen. Wat betre11 kinderoppas is onze verwacMing van e m relatief grote prijselasticiteit uitgekomen, wat
betreft huishoudelijk we& niet. Het is niet duidelijk waarom wij daaivoor een lage waarde vinden. Wij

lie

kunnen we1 stellen dat het aantal waarnemingen voor de m a g naar huishoudelijk we& eigenlijk te gering

is voor sterke conclusies, maar dat geldt in nog sterkere mate vow oppas. De rehtief lage prijsehsticiteit
voor gespecialiseerde werkzaamheden aan het huis is conform onze vemachting. Ook de restcategorie
bevat een aantal werkzaamheden die scholing vereken, zoals reparatie van auto's en elektrische
apparaten, het doen van de administratie of het InwUen van behstingformulieren en het geven van
muziekles. Een aantal van deze werkzaamheden kan men niet achterwege laten. In dit geval is de lage
prijselasticiteildus ook overeenkomstig de vemachting.
Wat betreft de overige verkhrende variabelen is het hteressant om na te gaan in hoevem, hun invbed
verschitt tussen de groepen. Wij geven hiewan een sarnenvattend overzicht in Tabel 415. Het is
opvallend dat inkomen eigenlijk aUeen invbed heeft op de vraag naar werkzaamheden aan het his.
Wellicht vertoont de geschatte invbed van deze variabele een grote standaardafwijking door het hoge
aantal ontbrekende waarden.
Bij de gezinssituatie bestaat de referentiegroep in eerste instantie steeds uit een paar met oudere
kinderen. Voonover mensen in andere levensfasengeen duidelijk afwijkende vraag vertonen zijn zij hier
ook aan toegevoegd. In de eerste plaats val op dat vooral voor huishoudelijk werk en oppas dechts
enkele groepen een afwijkende vraag hebben. Voor oppas geldt natuurlijk dat gezinnen zonder
kinderen hier helemaal geen vraag naar uitoefenen. In de tweede plaats zijn er zowel levensfasen die de
vraag naar marte arbeid steeds in dezetide tichting belnvbeden als levensfasen waar dit verschil per
soort a i d . Oudere alleenstaanden en alleenstaande volwassenen met kinderen Magen mew marte
arbeid in alle gevallen waar een invbed gevonden is. Jongere alleenstaanden daarentegen oefenen
minder vraag uit naar huishoudelijk werk en meer naar klussen in en om het huis. Paren met jonge
kinderen vragen ook relatief weinig huishoudelijk werk, maar ju& meer van alle andere werkzaamheden.
Dat zij minder huishoudelijk werk vragen hangt er wellicM mee samen dat met jonge kinderen beMe
partners meestal toch niet in staat zijn om een volledige baan te vetvullen. Voorzover men t h i s is om op
de kinderen te passen, kan men dan net zo goed meteen,het huishouden doen.
Van de opleiding wordt in het algemeen niet veel invbed gevonden. Voonover er iets gevonden wordt
gem, vergeleken met de basisgroep met alleen lagere school, dat hoger opgeleiden minder mart8
arbeid vragen en middelbaar opgeleiden meer.
Wat betreft de overige verklarende yariabelen, regio, u M i i e g r a a d , we1 of geen koopnoning en we1 of
geen volwassene met tijd, hiewoor word telkens mar voor 44n groep werkzaamheden een invbed
gevonden.

Tabel 415 Schattingsresultaten voor de vier groepen marte werkzaamheden (exdusief dummies
soorten arbeid en constanten)
huish, werk

gezlnssltuatle
pngere alleenstaande
png paar zonder kinderen
paar met jonge kinderen
paar met oudere kinderen
ouder paar zonder kinderen
wdere alleenstaande
M n volwassene met kinderen

kinderoppas

werk &om huis

overige
werkz.

-1,OS

-

-0,42

-

-

opleldlng respondent
lagere school
LBOIMAVONAVO
MBONWO
HBOMlO

-

-0,42

reg l o
noord
west
oost
zuid
urbanlsat legraad
plattelandsgemeenten
verstedelijkte plattebndsgerneenten
stedelijke gemeenten
tot IOO.WOinwonem
stedelijke gemeenten
boven 100.000 Inwonem

-

koopwoning

0,41

geen volwassene met tijd

..

0,48

-

-

-

5

PRMSELASTICITEITW VAN DE VRAAG VAN BEORWEN

Uit de enqudte kennen wij alleen het aanbod van mane artmid aan bedrijven, niet de vraag van
bedrijven. Voor deze marld kunnen wij de invbed van de prijs van zwarte a h i d op de m a g dan ook
niet uit de enqudte afleiden. Bij gebrek aan beter behelpen wij ons met een raming van de prijselasticiieit van de vraag naar arbeid in het algemeen uit een nog te publiiren SEOondenoek naar
minimumjeugdbnen. Daarbij gaan wij aanvankelijk noodgedwongen voorbij aan de omstandigheid,
dat de zwarte arbeid voor bedrijven hoofdzakelijk beperld is tot bepaalde werkzaamheden in bepaalde
branches (horeca, detailhandel).
De gevolgen van een verandering in de prijs van a M d zijn voor producenten ingewikkelder dan voor
consumenten. Voor consurnenten verandert rechtstreeks de prijs van het eindprodukt dat zij
afnemen, namelijk de geleverde dienst; voor producenten is arbeid echter slechts een van de
produktiefactoren die ingezet worden om een eindprodukt te maken, dat zelf aan een bepaalde
prijselastiiiteit van de vraag ondeworpen is. Ak de prijs van arbeii verandert kan dii zowel gevolgen
hebben voor de samenstelling van het pakket van produktiefactoren als voor de prijs van het
eindprodukt, en dus voor de vraag. Langs bide wegen is er een effect op de vraag naar arbeid.
Hamerrnesh (1986) geeft zowel ramingen die alleen gebaseerd zijn op de substitutie tussen arbeid en
kapitaal als ramingen waarbij w k rekening is gehouden met verandering van de prijs van het
eindprodukt en daardoor van de produktieornvang. De gerniddelde prijsehsticiteitvan de vraag mar
arbeid als gevolg van de substitutie tussen produktiefactoren bij constarm produktii is ongeveer
0,4; houdt men bovendien rekening met de verandering in het produktievolume dan wordt de
elasticiteit groter.

-

De gevolgen van een konstijging kunnen ook worden geraamd uit de sirnulatieresultaten van macroeconomische rnodellen. Men geeft dan in zo'n model de bnen een impuls en gaat na in hoevene de
werkgelegenheid verandert. In het uiteindelijk effect zijn in de rneeste rnodellen de substitutie tussen
arbeid en kapitaal en de reactie van de vraag naar produkten op de prijs begrepen, en bovendien de
gevolgen die via de verandering in de inkomens en in de effedieve vraag optreden. Aangezien deze
laatste de twee vwrgaande effecten enigszins compenseren, kan men bij deze modellen wat
geringere elasticiteiten vewacMen dan bij de nedcbssieke arbeidsmarldmodellen. Voor het FREIAKOMPAS model van het Centraal Planbureau vinden wij een elasticiieit van 4 4 , maar twee SEOmodellen, SECMON en HERMES, geven lagere cijfers, namelijk resQedievelijk +,I4 en 4 1 1 .
Op grond van de bovenstaande overwegingen willen wij de waarde van -0,4 in onze berekeningen
aanhouden.
De aldus benaderde elasticiieit heeft betrekking op de produktiefactor arbeid als geheel. De zwarte
arbed maakt daawan echter maar een (betrekkelijk klein) deel uit. Dit betekent d l een stijging van de

prijs van made adsid rnaar voor een deel in de gemiddew bonkosten doomerkt. Daar staat echter
tegenover, dat de reductie van het volume die damp volgt geheel ten laste van dat kleine deel marte
arbeid moet worden gebracht. We& men dit nader uit, dan Mijkt da! de elasticiteit van het volume
zwarte arbeld ten opzichte van de mart@konvoet met de algemene elasticiteit van de vraag
naar arbeid samenhangt volgens de formule

Hierin is a de algemene elasticiteit van de vraag naar arbei ten opzichte van de gemiddelde bonvoet,
a' de zojuist gedefinieerde elasticleit voor zwarte arbeid alleen, P, de -mart8 konvoet en

P de

gemiddelde bonvoet. Deze laatste is gegeven door

waarin Pw en P, de witte en de marte prijzen van arbeid voorstellen, en /j het aandeel van mart8
arbeid in het totale volume. Voor de afleiding van deze formules vemijzen wij naar de Appendix.
Wij passen deze formules nu toe om de elasticiteiten van een aantal soorten marte arbeid voor
bedrijven te berekenen. Steeds geldt dezelde waarde a = 4 4 , rnaar zowel de (vemouding van) de
witte en made uurlonen Pw en P, als het volume-aandeel /j verschillen van soort tot soort; wij
vemijzen naar de Tabellen 311 en 3 3 en mar Tabel 217.Een en ander leidt tot de elasticiteitenvan de
vraag naar made arbeid door bedrijven in Tabel 511. De elasticiteiten zijn ook afhankelijk van de
geraamde witte prijs, omdat het gemiddelde van marte en witte prijs in de f o m l e voorkornt. Wij
presenterendaarom voor elk8 soort m i d Wee elasticiteiten.
Tabel 9 1

Elasticiieit van de vraag naar made arbei door bedrijven ten opzichte van de marte
bonvoet
=ham3
witte prijs

tuinonderhoud
timrnemerk
reparatie/ondemOud auto etc.
administratie, behstingformuliir
horecawerk
klussen
verkoop
land- en tuinbouwwerk
verhuizing etc.
sociaalcultureelw r k etc.
vertaalwerk etc.

hoge schatting
witte prijj
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VERDELING IN AANVULLENDE EN VERVANGENDE ZWARTE ARBEID

Nu het verschil tuSSen de made en de witte prijs, de relevante prijehstiiteit en de huidige omvang
van de marte vraag in vwrgaande hoofdstukken geraamd zijn, kan de verdeling tussen aanvullende
en vervangende arbid berekend worden. Wij doen di voor gezinnen en voor bedrijven afzonderlijk.
Om de verdeling vast te stellen doen we de berekening voor zowel gezinnen als bedrijven Wee maal,
namelijk met de lage en de hoge schatting van de witte prijs. Welke schatting men gebruikt maakt niet
zo veel verschil. Voor gezinnen blijkt het aandeel van vervangende made vraag gemiddeM40 a 50%
te zijn, voor bedrijven is dit 70 80%. Een belangrijk &el van de marte vraag vervangt dus de witte
vraag, vwral voor bedrijven.
Omdat aan sommige geschatte prijselasticiteiten een vrij grote onzekerheid kleeft, wordt voor
gezinnen ook aangegeven hoeveel de uikomsten statistisch gezien kunnen afwijken. Hiertoe
berekenen wij twee extreme gevallen: een cornbinatie van een lage raming van witte prijs en een
geringe prijselasticiteit en een combinatie van een hoge raming van de witte prijs en een hoge
prijselasticiieit. De geringe prijselasticiieit is de meest waarschijnlijke minus M n maal de standaarddeviatie, de hoge prijselasticiteit de rneest waarschijnlijke plus d6n maal de standaardafwijking. Deze
combinaties geven een aanwijzing van de onzekerheid, waarrnee de ramingen zijn behept. Voor de
prijselasticiieit voor bedrijven weten wij geen standaarddeviatie.
De toegepaste berekeningsmethode is als volgt. Om te beginnen wordl berekend hoeveel de marte
prijs zou rnoeten stijjen om op het witte niveau te komen. Voor huishoudelijk werk is d l bijv. 93% als
van de marte vraagprijs en de witte ondergrens won3 uitgegaan (zie Tabel 6/1).Vewolgens wordt de
geschatte prijselasticiteit voor de betreffende groep er bij gezocht. In het geval van huishoudelijk werk
is deze -0,3. Dan wordt de procentuele daling van de' vraag berekend door de prijsstijging te
vermenigvuldigen met de prijsehsticiieit. Dii levert een daling van de vraag naar mart huishoudelijk
werk met 28% op. Aangezien de totale zwarte vraag oorspronkelijk 32.000 arbeisjaren bedroeg, zal
de vraag met 8900 arbeidsjaren dalen. Dit gedeelte wordt als aanvullend, en het overige als
vervangende marte arbeid beschouwd. De berekening wordt nog eens he-ld
met de bovengrens
van de witte prijs; de prijsstijging en de daling van de vraag zijn dan groter, en er wordt w n kleiner
aandeel van vervangend huishoudelijk werk gevonden (Tabel 6'2).
Voor bedrijven verloopt de berekening op dezelfde wijze als v w r huishoudens, zij het met een
andere prijsstijging bij overgang van mart naar wit en met op andere wijze berekende prijselasticiteiten
(zie Hoofdsluk 5). Voor de huishoudenswordt namelijk van de marte vraagprijj uitgegaan, telwijl w r
bedrijven van de aanbodptijs uitgegaan is. Deze is zuiverder, orndat hierin ook aanbod aan bedrijven is
opgenomen.

Bij al deze berekeningenworden de elasticiteiten van de vraag naar made arbeid die wij met zoveel
zorg hebben geschat of geraarnd zonder meer toegepast op grote en zeer grote prijveranderingen,
soms van we1 meer dan 100%. Men kan er over twisten of dit we1juist is. Een beter alternatiif doet zich
echter niet voor.
In de Tabellen 611 en 6/2 wordt de berekening van het aanvullende en vewangende deel uitgevoerd
voor de marte arbeid voor gezinnen. Zoals uit Tabel 6/1 Mijkt liggen de prijsstijgingentussen de 0 en
240%. Die laagste prijsstijging treedt echter alleen op bij verhuting e.d.; de marte vraagprijs voor
deze werkzaamheden ligt niet onder het minimum($ugd)bon. Wellkht is de bovengrens voor de witte
prijs (23 gulden per uur) meer van toepassing. Voor alle andere soorten werk ligt de prijsstijging bij
overgang van marte naar witte arbeid op rijn rninst In de h u r t van de 40 tot 80%.
Het verschil tussen de zwarte en de witte prijs is voor gezinnen meestal aanzienlijk, maar de
prijselasticiteitenzijn vrij gering, behake dan voor kinderoppas. Het resultaat is een afnarne van de
vraag met gemiddeld de hem als voor marte arbeid de wate prijs betaald z w moeten worden. De hetft
van de marte vraag komt dus in de plaats van witte mag. De daUng van de vraag ligt, behoudens een
enkele uitzondering, tussen de 20 en 100%. Kinderoppas zou geheel verdwijnen tegen de witte
prijs, zelfs als hiervwr de ondergrens gehanteerd wordt. Deze uitkornst is plausibel en overtuigend:
tegen officiele tarieven z w kinderoppas praktisch geheel verdwijnen. Het andere uiterste zijn de
verhuizingen ad., waawan alles tegen de witte prijs (ondergrens) en nog 98% tegen de witte prijs
(bovengrens) gedaan zou worden. Voor huishoudelijk werk, tuinonderhoud, haawenorging,
administratie en muziekles worden verdringingspercentages van 70 a 80% gevonden; de geringe
prijselasticiieit betekent, dat het grootste deel van deze werkzaamheden w k tegen witte prijzen nog
gedaan mu worden, indien wij althans van de ondergrens voor de witte prijs uitgaan.
Uit Tabel 6/2,die gebaseerd op de bovengrens voor de Witte prijs, blijkt natuurlijk een kleiner aandeel
van vewangende marte a M i , gemiddeld 40% in plaats van 50%. Voor huishoudelijk werk daal di
bijvoorbeeld van ruim 70% naar ruim 60%. Od< voor tuinonderhoud, haawerzorging, administratie,
muziekles en overig blijft meer dan de hem vewangend. Voor timrnewerk en reparatie van auto en
elektrische apparaten daalt het vewangende aandeel tot slechts rond 30%, voor schilderen/ghzenwassen en bodgieterswerk etc. tot ruim 40%. Een hoog percentage van vewangende marte arbeid
betekent niet altijd een groot arbeidsvolume. Bij tuinonderhoud en administratie gaat het om
respectievelijk 440 en 350 arbeidsjaren.
lndien wij het totaal resultaat voor de marte arbeid voor gezinshuishoudens bezien, rnaakt het bij de
meest waarschijnlijke prijselasticiieit niet zo heel veel uit of de lage dan we1 de hoge raming van de
witte prijs wordt aangehouden: het aandeel van de vewangende made arbeid is 50% bij de lage
raming, 4 W o bij de hoge raming. Dit komt natuurlijk doordat de kinderoppas, die heel maar in het
arbeidsvolume weegt, in beide gevallen voor 100% een aanvullend karakter heeft.

De einduitkomsten voor gezinnen wordt wk sterk bepaald door de andere grote post, huishoudelijk

werk. De kanttekening is derhalve op zijn phats dat wij enige twijfel hebben ten aanzien van de
prijselasticiieit die vwr deze soort arbeid is geschat. Zou deze inderdaad een (sterke) onderschatting
zijn van de werkelijke elasticiteit, zoals niet is uitgesbten, dan is het aandeel vervangende marte
arbeid ook behoorlijk overschat. Bij een elasticiteit van 4 . 7 vwr huishoudelijk werk in plaats van 4 3
zou het bijvoorbeeldop 25 A 35% uitkornen in plaats van 40 A 509'0.
Vwr de marte arbeid voor bedrijven zijn de berekeningen weergegeven in de Tabellen 613 en 6'4.
Tabel W3 is gebaseerd op de lage schatting voor de witte prijs. De prijsstijging bij overgang van de
marte naar de witte prijs ligt dan tussen de 75 en ruirn 700%. Dit laatste hoge getal, dat voor
adrninistratie geldt, is een uitzondering en is wellicht ook niet erg betrouwbaar, omdat we voor het
aanbod van administratie niet veel waamerningen hebben (zie Tabel 212).
De prijselasticiteiten zijn lager dan die vwr particulierenvanwege de wrredie die wij op de algemene

bonelasticiieit van de vraag naar a M d toegepast hebben (zie Hwfdstuk 5). Als wij deze elasticiieit
vermenigvuldigen met de verhouding tussen het made en het gerniddelde uurbon houden wij er in
feite rekening m e , dat zwarte aMd in geld veel rninder belangrijk is dan in volume. Het uurkon is
irnmers relatief laag. Gerniddeld wordt de algemene elasticiieit van -0,4 door deze comedie ongeveer
gehalveerd. Voor soorten arbeii waar het verschil tussen de marte en de witte pdjs heel groot is, is de
berekende prijselasticiieit hag. Di leidl er toe dat de afname van de marte vraag, die gemiddeld 23%
is, niet sterk varieert tussen de verschillende soorten arbeid. Minimal is het 17%, voor de categorie
verhuizing e.d.. en rnaxirnaal 36%, vwr adrninistratie. Het grootste deel van de marte vraag van
bedrijven is dus vervangend bij de lage schatting van de Wte prijp.
De resultaten gebaseerd op de hoge schatting zijn weergegeven in Tabel W4. In did geval is de

rninirnale prijpstijging 13Woen de maximale, wederorn v w r administratie, zelfs 1000%. De berekende
prijsebsticiteitenzijn wat lager darl die op grond van de lage scktting van de witte prijs, orndat het
gerniddelde uuibon in de noemer van de f o m l e hier hoger is. De grotere prijsstijgingenen lagere
elasticiteiten leiden per saldo tot een gemiddeld iets grotere afnarne van de vraag, namelijk 28%. De
spreiding rond dit getal is wederorn niet groot. Het aandeel van vervangende arbeid is ook bij de hoge
schatting vwr de witte prijs nog behoorlijk (ongeveer 70%).
Kort gezegd kornen onze berekeningen met uiteenlopende prijzen er tot nu toe op neer dat
vervangende zwarte vraag voor gezinpen 40 tot 50% bedraagt met een vrij grote spreiding, en v w r
bedrijven 70 tot 80% met een kleine spreiding. De prijselasticiteiten hebben echter ook een
spreiding, waar tot nu toe geen rekening rnee is gehouden. In hoeverre kan de bovenstaande
conclusie van het aandeel van de vervangende zwarte arbeid v w r gezinshuishoudingen worden

.

gehandhaafd als rekening wordt gehouden met een betrouwbaarheidsinterval van de prijselasticiteiten? Het anhvoord op deze vraag is te vinden in de Tabellen W5 en W6. De uitkornsten in
Tabel W1 laten zich vergelijken met die in Tabel 6 6 . De prijsehsticiteit is in Tabel 615 M n rnaal de
standaardafwijking kleiner genomen. Het effect hiervan op de prijsehsticiteitenvan huihoudelijk werk
en van oppas is grwt; deze worden bijna nul. Het percentage vewangende marte vraag word
daarrnee zo'n 80 tot 100% voor de meeste soorten arbeid. In het algemeen was het percentage
vewangende vraag in Tabel W1 al bog. Alleen voor oppas vindt er echt een zeer grote verandering
plaats, van WOnaar ruim 90%. Dit heeft natuurlijk te maken met de grote standaardafwijking van de
betreffende elasticitel.
Voor de totale vraag is de berekening iets ingewikkelder dan in Tabel W1. Men kan de posten uit de
Tabel niet zonder meer optellen. Dan zou men er irnmers van uitgaan dal ale prijsehstiieiten M n
rnaal de standaarddeviatii lager zijn, en die kans is zeer klein. Men dient de variantie van de afname
van de totale vraag afzonderlijk te berekenen uit de varianties van de samenstellende delen. Bij deze
berekening treedt een complicatie op, namelijk dat de afname van de marte vraag per categorie
werkzaamheden niet elke waarde kan aannemen. Deze kan immers niet groter worden dan de totale
made vraag en niet kleiner dan nul, zolang wij veronderstellen dat zich in elk geval geen toename zal
vwrdoen. De afname heeft dus een gecensureerde verdeling. Hierrnee moeten wij rekening houden
bij de berekening van de variantie. In Appendix C word! de wijze van berekening uiteengezet. Als
eenmaal de variantie berekend is, kan de totale afname van de made vraag Mj de geringe prijselasticiteiten gevonden worden door van de vetwacMe afname bij de geschatte elasticiteiten 66nmaal
de standaarddeviatie af te trekken.
Het blijkt dat met de geringe prijselasticiteiten bijna 70% In m a t s van 50% vervangend word!. In het
andere extreme geval (hoge witte prijs en hoge elasticiteit), dat in Tabel W6 is weergegeven, zakt het
percentage van de totale marte vraag dat vewangend is van 40 tol20%. De spreiding van de afname
van de totale vraag is hier op dezetfde wijze berekend als in Tabel 66.Vwr huishoudelijk werk en
oppas is het percentage vewangende vraag nu 0 geworden. Deze belangrijke posten belnvbeden
het resultaat voor het geheel sterk.
De exercities in de Tabellen 6/5 en 6/6 zijn slechts bedoeld om een indruk te geven van de
betrouwbaarheid van de uitspraten. Deze lijkt dan niet groot. Dit korrd voomamelijk doordat de
prijselastlciteiten-vanhuishoudelijk werk en oppas, Wee grote posten, een rehtlef grote spreiding
hebben. Het zal duidelijk zijn dat de uitkomsten in de Tabellen 611 en W2 de beste schattingen zijn.
Dit wil zeggen dat voor gezinnen 40 a 50% van de marte vraag vetvangend is en wor bedrijjen 70 a
80%.

Tabel 6/1 Vervangende en additiinele arbeid vow gezinnen, lage raming witte prijs, rneest waarschijnlijke prijselasticiieit, in arbeidsjaren
stijging bij overgang prijselasticiieit
van matte naar witte
prijs (perunen)

huishoudelijk werk
tuinonderhoud
Mnnen schilderen etc.
timmemerk
kodgieterswerk etc.
reparatie/onderhoud auto etc.
haawenorging etc.
administfatie etc.
owas
mudekles, bijles
horecawerk
kkrssen
verkoop
land- en tuinbouwwerk
verhuizing etc.
sociaakxiltureelwerk etc.
vertaakverk etc.

afnarne matte oorspronkelijke afname marte
overgebleven
waag (perunen) marte vraag
vraag (duiz. arb. matte vraag (duiz.
(duizarbeids- jaren)=aanvullend arb.jaren)=
jaren)
vervangend

percentage
vervangende
matte ~ a a g

?'900,

O O r

d

Tabel W3 Vewangende en additiinele arbeid voor bedrijven, lage raming witte prijs, in a w i j a r e n
stijging bij overgang prijselasticiteit afnarne marte oorspronkelijke afnarne matte
overgebleven
waag (pe~nen) marte m a g
vraag (duiz. arb. matte m a g (duiz.
van mart0 naar witte
W s (PeNnen)
(duizarbeis- jaren)=aanvuilend arb.jaren)=
jaren)
vewangend
huishoudelijk werk
tuinonderhoud
Mnnen schibren etc.
timmenruerlc
kM3dgieterswerk etc.
reparatie/onderhoud auto etc.
haawenorging etc.
administfatie etc.
0PPas
mudekles, bijles
horecawerk
klussen
verkoop
land- en tuinbornmvek
verhuizing etc.
soc&alcultureei werk etc.
vertaaiwerk etc.

percentage
vervangende
made vraag

Tabel 614 Vewangende en additbnele &id

w r bedrijven, hoge raming witte prijj, in a-idsjaren

stijging bij overgang prijselasticitel adname made
oorspronkelijke afname marte
overgebleven
percentage
vraag (penmen) made vraag
vraag (duii. arb. marte m a g (duh. vervangende
van marte naar wilte
P@S (Pemnen)
(duiz.arbeiisjaren)=aanwllend arb.jaren)=
marte vraag
jaren)
vervangend

huishoudelijk'werk
tuinonderhoud
binnen schilderen etc.
timmemerk
bodgietenmerk etc.
reparatia/ondemOud auto etc.
haawenorping etc.
achhiatratie etc.
oppas
mdekles, WleS
horecawerk

klussen
verkoop
land- en tuinboumnerk
vemuizing etc.
sockalculhrreelwerk etc.
vertaatwerk etc.

Tabel W5 Vervangende en additiinele a m i d voor gezinnen, lage raming wMe prijj, geringe elastieit, in arbeidsjaren

stijging Mj overgang prijselasticiteit afname marte oorspronkelijke afname marte
overgebleven
percentage
van matte naar W e
vraag (penmen) made m a g
vraag (duii. ah. made ~ a a (duiz.
g
vervangende
Prih (Pe~nen)
(&iz.arbeisjaren)=aanvullend arbjaren)=
made vraag
jaren)
vervangend

huishoudelijk werk
tuinonderhoud
binnen schilderen etc.
timnemerlc
kmdgieterswerk etc.
reparatie/onderhoud auto etc.
haawenorpingetc.

admkdaratie etc.

oms

mrdewes, Mjles
horecawerk

khrssen
verlroop
land- en tuinbouwwerlc
verhuizing etc.
sociaal-culhrreel werlc etc.
vertaalwerk etc.

Tabel 616 Vervangende en addiiionele arbeid voor gezinnen, hog8 raming witte prijs, hog8 elasticheit, in arbeidsjaren

overgebleven
stijging bij overgang prijseladiciteil afnarne matte oorspronkelijke afname matte
vraag (penmen) matte m a g
vraag (duiz. arb. matte vraag (duh.
van matte naar witte
Pds (Perunen)
(duiz.arbeids- jaren)=aanvullend arb.jaren)=
jaren)
vewangend
huishoudelijk werk
tuinonderhoud
binnen schilderen etc.
thrmewerk
bodgietenmerk etc.
reparatielondehoud auto etc.
haarvemrging etc.
adminissratle etc.
O W 8

mr*,

bijles
horecawerk

kluswn
verkoop
land en tuhrboumnerk
vethizing etc.
sociaalcubreel werk etc.
vertaahn~etc.

percentage
vewangende
matte vraag

De bedoeling van dit ondenoek is na te gaan in hoevene made arbeii offiile witte arbeii vewangt.

Het is echter moeilijk om betrowbare gegevens te krijgenover het ondewerp made m i d . Hiermee
m e t rekening worden gehouden bij de interpretatie van de ondenoeksresuttaten,die gebaseerd zijn
op een enquete van ISK en SEO in 1986.
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden hebben wij in de eerste phats de omvang van de marte
arbeid aangegeven en de verdeling over soorten arbeid en over gezinnen en bedrijven als vragers.
Het totale aanbod van zwarte arbeii aan bedrijven en gezinnen bedraagt bijna 250.000 micisjaren
of mim drie miljard gulden. De vraag van gezinnen is 85.000 arbeidsjaren of nrim 66n miljard gulden.
Het blijkt dus dat minder dan de hem van de made arbeiismarkt op gezinnen is gericht, namelijk
ongeveer 3596, zowel in volume als in waarde. Twee belangrijke werkzaamheden op de marte
arbeidsmarkt, huishoudelijke hulp en o m s , worden alleen door gezinnen gevraagd, maar bedrijven
zijn de exclusieve vragers naar made werknemers in de horeca, verkoop en landbouw, hetgwn ook
omvangrijke posten zijn.
In de tweede plaats is het verschil tussen made en witte uurprijzen per soort arbeid geanalyseerd.
Zwarte vraag- en aanbodprijzen kunnen ontleend worden aan de enqudte. De witte prijs m e t in de
meeste gevallen geraamd worden. Om rekening te houden met de onzekerheid die di met zich mee
brengt, gebruiken we een hoge en een hge schatting in onze berekeningen. De witte uurprijs MijM in
de meeste gevallen zeker Wee maal zo hoog te zijn als de marte.
Ten derde hebben wij prijselasticiteiten geschat voor de vraag van gezinnen naar vier groepen van
soorten arbeii. Deze groepen zijn huishoudeliB werk, oppas, werkzaamheden in en aan het huis en
een restgroep overig. Voor alle groepen, behalve oppas, ligt de prijselasticiteit in de buurt van 4 3 .
Voor oppas is het 4,7. Dii betekent dat er minder verschillen tussen de soorten arbeid zijn dan wij
hadden verwacht.
Voor bedrijven gebmiken we een ehsticiieit uit de literatuur, nl. de algemene elasticiteit van de vraag
naar arbeid met betrekking tot het loon. Deze ramen wij op 4,4. Om deze op marte arbei toe te
mogen passen rnoet geconigeerd worden voor het feit dat marte m i d in geld een geringer aandeel
in de totale arbeid heeft dan in volume. Vwr de meeste soorten arbeid is de ehsticiieit van marte
arbeid ten opzichte van de marte prijs ongeveer de hem van de algemene elasticiteit. Deze is dus
laag. Het blijkt dan ook dat ondanks degrote verschillen tussen de marte en de witte prijs een groot
deel van de marte vraag van bedripen vervangend is ten opzichte van witte vraag. Het gaat om we1 70
tot 80 %. Voor gezinnen is di minder, rnaar nog alijd aanzienlijk, narnelijk 40 tot 50%. Odc hiir l i i voor
veel soorten arbeid het vewangingspercentage in de b u r l van 70 of 80, m a r het gemiddelde wordl

omlaag gehaaM door de grote post oppas, die geheel aanvullend is. Als wij geen acht shan op de
onzekerheden die een ondenock naar made acid nu eenmaal altijd met zich rnee kengt en geen
rekening houden met betnxrwbaaheidsintewallenvan de prijjhsticiteiten, kunnen we concluderen
dat made arbeii voor een aanzienlijk deel vewangend is.
Tot sbt kunnen wij ons afvragen hoeveel mensen hief een zhvdle bezigheid aan ontbnen, die wit
niet plaatsgevonden zou hebben. Dit is moeilijk in personen aan te geven, rnaar in arbeijaren
kunnen wij dat wel. De aanvullende zwarte arbeii w r bedrijven en gezinnen samen is volgens de
lage schatting 75.000 arbeidsjaren en volgens de hoge 95.000. Als wij nu van een gemiddelde van
85.000 arbeidsjaren uitgaan MijM dit toch een niet onaanzienlijk volume te zijn. Gerehteerd aan de
totale werkgelegenheid in 1986 (zowel loontrekkenden, als zelstandigen als Mj de overheid,
ontleend aan CEP 1989) gaat het om Mjna 2%. Van de geregistreerde werkbosheid (in personen) is
het zels 12%. Ondanks het hoge percentage vewangende arbeid kan made arbeid dus toch we1
een zekere rol spelen om mensen op de arbeiibsmarkt te laten participeren, die dii anders niet gedaan
zouden hebben.

APPENDIX A

FREQUENTIETABELVAN NIET SAMENGEVOEGDE SOORTEN ARBEID

Frequenties van vraag en aanbod van marte a M i d in de steekpmef (aantallen respondenten), niet
samengevoegde soorten arbeid
soort arbeid
huishoudelijk werk
tuinonderhoud
binnen schilderen, behangen,
buiten schilderen
glazenwassen
timrnemerk
loodgieterswerk
elektricienswerk
verbouwing
schoorsteenvegen
reparatielonderhoud auto
reparatie elektrische apparaten
haarverzorging/knippen
schoonheidsbehandeling
administratie/behstingformulier
OPPas
muziekles
bijles
horecawerk
klussen
verkoop
land- en tuinbouw werk
verhuizen
bestellenJbezorgen
bpende band werk
. chauffeurswerk

naaiwerk
ziekenvenorging
Sodaacarttureel werk
sport en spel
venorging van maaltijden
diverse lessen
tegel- en metselwerk
restauratie
fotohrideofilm reportages
vertaalwerk
technisch tekenwerk
tekenles
modewerk

aanbod

APPENDIX 8

AFLElDlNG VAN FORMULE a' UIT HOOFDSTUK 5

Wij noemen het volume witte en matte arbeid Vw en V,, de prijzen (loonkcsten) per uur P,en p,, en

def inieren voor het totaal

Het aandeel matte arbeid is

Beschouw een stijging van de matte pri'j met een fractie A Er kornt

AP, = AP,

De relatieve mutatie van de bonkosten is dan

Bij een elasticiieit van a volgt hieruit

Betrekkenwij deze mutatie geheel op de marte W i d , dan kom er

AV, =

=

(asap')v

en dit is als fradie van het volume made adsid

AV = a s aP1 . -i i

2

v.

p

vz

of, met behulp van (3),

AV
L
= d p', .

v.

P

De gezocMe elasticiteiten d worden gevonden door deling op A, zoQt

P
a* = a $ .

APPENDIX C

BEREKENING VAN DE STANDAARDDEVIATIE VAN DE AFNAME VAN DE
TOTALE ZWARTE VRAAG UIT HOOFDSTUK 6

De variantie van de afname van de totale m a t e vraag kan berekend worden door optelling van
varianties van de afname per groep werkzaamheden, waawoor een prijselasticiteit geschat is. Er
moeten dus varianties berekend worden voor huishoudelijk werk, oppas, werkzaamheden in en om
het huis, en overige werkzaamheden. Omdat ook het verschil tussen de marte en de witte prijs een
ml speel, moeten de berekeningen tweernaal uitgevoerd worden, zo&l voor de lage als voor de
hoge raming van de witte prijs.
De afname van de marte vraag kan minimaal nu1en maximal de totale omvang van de made vraag
zijn; de kansverdeling van deze variabele is derhalve aan b i d e zijden gecensureerd, namelijk bij
nu1en bij de maximale omvang. Als de variantie groot is heeft deze censurering gevolgen. Wij gaan nu
als volgt te werk. Ten eerste word de verdeling van de kansen over nul, het gebied tussen nu1 en het
maximum, en het maxirmm berekend. Dit gebeurt met behulp van de standaard norrnale verdeling. Wij
veronderstellennamelijk dat de afname normaal verdeeld is en wij kunnen de verwachte waarde en de
standaarddeviatie van de oorspronkelijke, nog ongecensureerde verdeling berekenen uit de
prijsstijging, de omvang van de made vraag en de vemachte waarde en standaarddeviatie van de
geschatte prijselasticiteit.
Voor werkzaamheden in en om het huis en overige werkzaamheden Mijkt er nauwelijks sprake te zijn
van censurering; de kansen op de waarde nu1en de maximale waarde zijn klein tot zeer klein. Daarom
is voor deze categotieen van correctie afgezien.
Bij huishoudelijk werk en oppas speel censurering we1 een belangrijke rol. Voor de hoge raming van
de witte prijs ligt resp. slechts 40% en 10% van de afname tussen de uiterste waarden in. De kans op
een waarde nu1 of maximaal is groot (zie Tabel C11). Voqr deze groepen moet dus we1 geco'nigeerd
worden. De verwachte waarde en variantie van de afname word afzonderlijk berekend voor de waarde
nul, de maximale waarde en het tussengebied, en vewolgens sarnengewogen met behulp van de
kansverdeling. Voor nu1en de maximale waarde levert deze berekening geen problemen op. Voor het
tussengebied is deze iets moeilijker: Voor huishoudelijk werk is gebruii gemaakt van een tabel van de
getrunceerde normale verdeling (Johnson en Kotz, 1970, p.84). Voor oppas was de gewenste
kansverdeling niet te vinden in die tabel en zijn wij bij wipe van benadering van een uniform verdeling
voor het tussengebied uitgegaan (Mood e.a., 1974, p.106).
I

Op deze wijze kan voor de vier groepen werkzaarnheden de variantie van de afname van de matte
vraag worden berekend. Na optelling volgt hieruit de variantie van de totale afnarne van de matte
vraag en dus ook de standaarddeviatie. Met behulp van de laatste kan men een betrouwbaarheidsgebied aangeven voor de verwachte afname van de totale m a r k vraag. In dii geval is dat berekend
door van de verwachte afname Mnmaal de standaarddeviatie af te trekken of erbij op te tellen. De
berekende grenzen zijn voor de lage en de hoge raming van de witte prijs respectievelijk in de
Tabellen 6/5 en W6 te vinden.

Tabel C/1 Verwachte waarden en standaarddeviaties van afnamen van de marte vraag, we1 en niet geconigeerd voor censurering

lag@ramlng wltte prljs
huishoudelijk we&

niet-gecorr.
verw. waarde

nietgecorr.
standaardeviatie

kans op
waarde nu1

8,89

22,24

0,35

0,s

0,15

13,43')

12,24')

12,53

31,32

0,35

0,38

0,27

14,63')

13,29')

kans op waarde
kans op
tussen nu1 en max. max. waarde

gecorr. verw.
waarde

gecorr.
standaarddev.

oppas
werkzaamhwn
in en om het huis
overige
werkzaamheden

hog. ramlng wltto prljs
huishoudelijk werk

wemaamheden
in en om het huis
overige
werkzaamheden

1) met behulp van de getnrnceerde normale verdeling
2) met behulp van de uniform verdeling
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