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The Economics of Unpaid Work
Stellingen
1.

Opneming van onbetaalde arbeid in de Nationale
Rekeningen (hoofdstuk 5) en macro-economische beleidsmodellen (hoofdstuk 7) is een goed middel om gezinspolitiek
te voeren. De fysieke en psychische mogelijkheden van de
arbeidsbelasting van verschillende typen huishoudingen
worden daardoor duidelijker evenals de grenzen van de
substitutie van betaalde zorgarbeid door onbetaalde
zorgarbeid.

2.

Door het opnemen van de waarde van onbetaalde arbeid in
de Nationale Rekeningen ontstaat echter een dilemma: wat
goed is voor gezinspolitiek is niet goed voor vrouwen. Het is
rolbevestigend omdat sommigen aan deze (her)waardering
een argument zullen ontlenen om vrouwen blijvend het
leeuwendeel van het onbetaalde werk te laten doen.
Onbetaald werk leidt echter niet tot de, onder meer door de
wetgever, gewenste economische onafhankelijkheid.

3.

De in de economische literatuur veel gehanteerde
"opportunity costs" (loon op de arbeidsmarkt) methode voor
het berekenen van de waarde van huishoudelijke arbeid
miskent de waarde van onbetaalde arbeid van personen die
geen enkele band (meer) hebben met de arbeidsmarkt (nietactieven), zoals leerplichtige kinderen, huisvrouwen,
onvrijwillig werklozen, arbeidsongeschikten en ouderen.

4.

Een sekse-neutrale heffing van Inkomstenbelasting zou
rekening dienen te houden met de waarde van onbetaalde
arbeid door de waarde ervan te belasten (hoofdstuk 9).

5.

Tweeverdieners met jonge kinderen hebben gemiddeld een
werkweek van betaald en onbetaald werk van 62 uur
(vrouwen) en 65 uur (mannen). Dit verklaart waarom deze
gezinnen minder tijd besteden aan informele zorg dan andere
typen huishoudingen (hoofdstuk 7).

6.

Tijdbestedingsonderzoek is een onmisbare input voor de
implementatie van onbetaalde arbeid in net sociaaleconomisch beleid. Internationale afspraken over
standaardisering en frequentie van tijdbestedingsonderzoek
zijn broodnodig (hoofdstuk 3).

7.

Het leerstuk van de Nutsmaximalisatie in de economische
wetenschap is een theoretisch concept, waarvan de betekenis
in de praktijk beperkt is, omdat de keuzevrijheid van de
meeste individuen beperkt is als gevolg van
machtsverhoudingen, gewoontes, onvoldoende kennis van
veranderende technieken en maatschappelijke
ontwikkelingen (hoofdstuk 2).

8.

Neutrale wetenschapsbeoefening is een contradictio in
terminis: niemand kan zijn persoonlijkheidsstructuur,
ervaringen, opleiding of sekse aan de kapstok hangen als
zij/hij aan de studeertafel gaat zitten.

9.

Kinderen zijn meestal onzichtbaar in de economische
wetenschappen. Voor zover zij vermeld worden, worden zij
ten onrechte als goederen behandeld.
(Julie Nelson: "Feminism, objectivity and economics" 1966
p.65).

10.

Mannen kunnen niet over vrouwenemancipatie praten zonder
daarbij hun persoonlijke omstandigheden en ervaringen te
betrekken.

11.

Vrouwen denken meer aan verjaardagen dan mannen omdat
mannen gewoonlijk met hun rug naar de verjaardagskalender
staan.

Marga Bruyn-Hundt
maart 1996
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ERRATA
- p. 50: first line after table 3.1.: instead of "53%" read "72%"
- p. 56: first line: insert "are" after "work"
- p. 59: point 3: insert "earned" between "average" and
"gross"
- p. 70: section 4.9, 8th line: insert "earned" between
"average" and "gross"
- p. 73: 8th line: instead of "1990" read "1985"
- p. 80: last line before 5.4.: omit "as well as in a Social
Accounting Matrix"
- p. 89: 2nd line: instead of "and gross national income"
read "and gross disposable income"
- p. 104: 2nd line: instead of "5.3." read "5.4."
- p . 114: 12th line: instead of "female two-parent
household" read "male two-earner households"
- p. 138: 2nd paragraph 10th line: instead of "0.627 hours"
read "0.596 hours"
- p. 139: 1st line: read Tables 7.1. - 7.3.
- p. 142: 1st line: instead of "b" read "p"
- p. 142: paragraph before 4: read "figures 2 - 4 in chapter 2"
- p. 160: line before 8.9: read "sections 9.3 and 9.4."
- p. 169: 1st paragraph, lines 8 and 9: read "private
production, private employment and
unemployment decrease and ..."
- p. 169: 3rd paragraph, 11th line: instead of "if a basic
income" read "if a negative income tax"
- p. 179: last paragraph, 8th line: strike out rest of sentence
after "marriage relief".
- p. 191: section 9.8, 3rd line: insert "a negative income tax
or" before "a basic income"
- p. 195: last sentence: insert "unpaid work and" before
"paid work".
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