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 Samenvatting 
 
Private schulden in ons land zijn een groot probleem 
 
In dit betoog wordt uiteengezet waarom de omvang van schulden van burgers en bedrijven in ons 
land een groot probleem zijn – groter dan in andere landen en een groter probleem dan de 
staatsschuld. We zullen zien dat ons belastingstelsel daarbij een grote boosdoener is. Op de 
woningmarkt vindt daarom oververhitting plaats, met grote woningnood tot gevolg. We zullen ook 
zien hoe ons woonbeleid voor huurders daar de effecten nog eens verergert. De enorme 
hypotheekmarkt staat ook voor een belangrijk deel garant voor de veel te grote omvang van de 
financiële sector in ons land. Beiden vormen grote systeemrisico’s voor onze economie. Tegelijkertijd 
neemt ook de ongelijkheid in ons land sterk toe, mede door ons belastingstelsel, het woon- en 
zorgbeleid. Ook de toenemende ongelijkheid is een systeemrisico, maar het geeft nu ook al grote 
problemen bij individuele lage en middeninkomens. Armoede en problematische schulden nemen 
toe, en ook de langdurigheid daarvan bij huishoudens.  
 
We leggen daarbij relaties naar waar het volgens het ons misging: de neoliberale ideologie van 
bezuinigingen op de overheidsuitgaven ten koste van de portemonnee van de burgers, de 
deregulering en liberalisering van de markten, en de benadering van de burger als een calculerende 
burger, die zelfredzaam is en risico’s zelf kan en dus ook moet managen. 
 
Nadrukkelijk worden onderstaande voorstellen gepresenteerd als mogelijke beleidsalternatieven, 
niet als de enig zaligmakende. Ze zijn bedoeld om met elkaar de discussie aan te gaan, te prikkelen 
tot mogelijk nog betere alternatieven. We hopen dat we daardoor met elkaar weer gaan geloven in 
de maakbaarheid van onze idealen, en weg geraken uit technocratische boekhouders oplossingen, 
die zich beperken tot het zoveel mogelijk beperken van neoliberale schade. We moeten weer leren 
dromen over hoe het echt anders kan. We hopen dat dit betoog daarbij inspireert. 
 
Reacties zijn welkom op: https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com. 
 

1. Private schuld, niet de staatsschuld, is macro-economisch het probleem in ons land 
 
Wij zijn voor het verstandig investeren in rendabele doelen in plaats van bezuinigen. Rendabele 
doelen zijn bestemmingen die de economie en samenleving toekomstbestendiger maken. 
 
Investeringen moeten lopen via een Nationale Investeringsbank (NIB) 2.0, die voor 51% ook gevoed 
wordt door pensioenfondsen. NIB 2.0 geeft weer obligaties uit, die ook door ECB gekocht kunnen 
worden. Bij de te financieren projecten moeten steeds ook doelen als het versterken van de 
werkgelegenheid, het beperken van ongelijkheid en het versterken van de bestaanszekerheid 
betrokken worden. Projecten waarin geïnvesteerd worden moeten medegefinancierd worden door 
bedrijven die er ook van profiteren. 
 
Staatsschuldreductie is voor ons geen prioriteit. Er staat genoeg vermogen en toekomstige 
belastinginkomen tegenover de schuld. Begrotingsdoelen worden gericht op middellange termijn, en 
afgewogen tegen sociale (werkgelegenheid, ongelijkheid, armoede en uitsluiting) en 
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duurzaamheidsdoelen. Aanpassing van Europese bestedingsregels in deze zin worden desnoods 
afgedwongen bij de Brexit-onderhandelingen. 
 
In plaats van de huidige sterke afhankelijkheid van de export en van de financiële industrie (die 
beiden onze economie kwetsbaar maken voor externe invloeden) moet onze economie meer gaan 
steunen op hogere binnenlandse bestedingen. Dat bereiken we door hogere lonen (incl. uitkeringen 
en pensioenen) en hogere besteedbare inkomens (door wijziging van het belastingstelsel). In dit 
betoog worden daartoe nadere voorstellen gedaan. 
 
Reductie van private schulden moet prioriteit worden. We stoppen met stimulering van schulden en 
gaan de schuldenindustrie reguleren. We investeren in preventie, hulpverlening en nazorg bij 
schulden. Hierover gaat de rest van dit betoog. 

 
2. Stoppen met fiscale stimulering van schulden 

 
Onze macro-economische politiek moet zich in de eerste plaats richten op vermindering van private 
schulden. In de eerste plaats moeten we dan vooral de fiscale stimulering van schulden beperken. 
We schaffen de hypotheekrenteaftrek binnen 10 jaar af en we maken een eind aan de fiscale 
aftrekmogelijkheden voor bedrijven voor hun rentelasten van de winst voor de 
vennootschapsbelasting. Dit maakt het nu aantrekkelijker om nieuwe schulden aan te gaan dan eigen 
vermogen op te bouwen. In plaats van de hypotheekrenteaftrek komt er een bouwspaarfaciliteit.  
 
Daarnaast bepleiten we strengere regels om in aanmerking te komen voor een hypotheek, waarbij 
de maximale hoogte van de hypotheek (als percentage van het inkomen of de woningwaarde) daalt 
als de huizenprijzen sterk stijgen en stijgt als de huizenprijzen dalen. Hypotheekschulden voor 
woningen vervallen met het inleveren van het onderpand (de woning). Bestaande problematische 
hypotheekschulden worden eenmalig gesaneerd met een soort generaal pardon, te financieren uit 
een hogere bankenbelasting. Gemeenten krijgen meer ruimte om lokaal de OZB vorm te geven. Om 
de mobiliteit op de woningmarkt te vergroten, wordt de overdrachtsbelasting afgeschaft. 
 

3. Een eerlijk belastingstelsel 
 
De afschaffing van de hypotheekrenteaftrek kan alleen verantwoord plaatsvinden in een omvangrijke 
belastinghervorming. Ons belastingstelsel moet weer in het teken komen te staan van werk en eerlijk 
delen, en veel eenvoudiger, ook om schulden en belastingontwijking te voorkomen. Deze ingrijpende 
belastinghervorming vergt uiteraard redelijke overgangstermijnen en transitietrajecten. 
 
Overheden wereldwijd verkleinen tekorten liever met de BTW dan met de vennootschapsbelasting. 
Ook Rutte III lijkt daar weer voor te kiezen. Dat moet andersom. De ophopende kapitalen bij 
tropische belastingparadijzen verstoren de economische kringloop en veroorzaken zeepbellen op de 
internationale kapitaalmarkten. We pakken de belastingontwijking aan met de sterkst mogelijke 
inzet. 
 
De ongelijkheid in ons land is groot, zowel wat betreft inkomen als vermogen, ook al zijn er nog 
steeds velen, ook in onze partij, die nog in de sfeer van ontkenning leven. Het huidige belastingstelsel 
versterkt die scheve verhoudingen. Nederland is geen nivelleringsparadijs. Vermogen levert veel 
meer winst op dan inkomen uit werk. Internationale bedrijven en een rijke elite halen alles uit de 
kast om belasting te ontduiken of ontwijken. De rekening komt terecht bij de armsten, in Nederland 
en in de arme landen. Uiteindelijk ondermijnt de groeiende ongelijkheid de gehele samenleving. 
 
Ons belastingstelsel bevordert ook ongelijkheid door de vele aftrekposten waarvan vooral hogere 
inkomens profiteren. Hierdoor is het belastingstelsel nauwelijks progressief. De belastingdruk is de 
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afgelopen tijd verschoven van bedrijven en aandeelhouders naar werkenden. Vanaf de jaren 1970 is 
het topbelastingtarief structureel omlaaggegaan. Een effectieve vermogenswinstbelasting ontbreekt. 
Kapitaalinkomen wordt in Nederland nauwelijks belast, ook in vergelijking met andere landen. En 
internationale bedrijven onttrekken zich massaal aan belastingheffing. Samenvattend: de sterkste 
schouders dragen nu allerminst de zwaarste lasten. 
 
We willen niet alleen de lage inkomens, maar ook de middengroepen beschermen. Het is belangrijk 
voor het draagvlak voor onze verzorgingsstaat dat ook de middengroepen zich beschermd voelen. 
We willen een garantie dat tot en met anderhalf modaal (bruto 54.750 euro, incl. vakantiegeld) men 
er niet op achteruit gaat bij de door ons voorgestelde veranderingen. 
 
Er is een netto-opbrengst van de door ons bepleitte belastingherziening van miljarden euro’s. Dit 
investeren we deels in het oplossen van de woningnood door te investeren in veel meer betaalbare 
woningen, de verduurzaming van woningen en lagere huren en in veel meer en in beter betaalde 
banen in de publieke sector, en de afschaffing van private bijdragen in de zorg en de kinderopvang. 
 
We willen een volledig nieuw belastingstelsel, met lagere tarieven t/m 60.000 euro. Daarbij vervallen 
alle heffingskortingen, aftrekposten en vrijstellingen. Een vlaktaks wijzen we af, we willen juist meer 
schijven en meer nivellerende tarieven. Dit is waar we aan denken (maar moet nog doorgerekend 
worden): 
 

Huidige schijf Nieuwe schijf Huidig percentage Nieuw percentage 

€ 0 t/m € 19.982 € 0 t/m € 20.000 36,55 % 0% 

€ 19.982 t/m € 33.791 € 20.000 t/m € 
40.000 

40,8% 20% 

€ 33.791 t/m € 67.072 € 40.000 t/m € 
60.000 

40,8% 40% 

€ 67.072 of meer € 60.000 t/m € 
100.000 

52% 50% 

 € 100.000t/m € 
200.000 

52% 60% 

 € 200.000 of meer 52% 70% 

 
Inkomen uit vermogen (op basis van het werkelijke rendement) en ander inkomen wordt in het 
vervolg gelijk belast als inkomen uit arbeid. Het systeem met de boxen 1, 2 en 3 kan daarmee 
vervallen. Belastingontwijking door het uitstellen van inkomen uit onderneming wordt moeilijker 
gemaakt en alle aftrekposten/vrijstellingen worden geschrapt. 
 
In het huidige stelsel wordt in de 1e twee schijven premieheffing voor volksverzekering geheven. In 
het nieuwe stelsel wordt dit uit algemene middelen betaald en wordt de premieheffing via de 1e 
twee schijven afgeschaft. De persoonsgebonden aftrekposten, heffingskortingen en vrijstellingen 
worden daarnaast afgeschaft.  
 
De huurtoeslag wordt vervangen door inkomensafhankelijke huren (zie hierna), de zorgtoeslag door 
het volledig financieren van de zorg uit wat nu de basisverzekering is uit de belastingen (waarbij de 
premie voor de basisverzekering en het eigen risico/eigen bijdragen vervallen; zie eveneens hierna) 
en het kindgebonden-budget, de kinderbijslag en de kinderopvangtoeslag vervangen worden door 
volledig door de belastingen (met een werkgeverspremie) gefinancierde kinderopvang, waarvoor 
ouders geen aparte bijdrage meer betalen. 
 



Definitieve versie 24 september 2017  Linksom! in de PvdA 
 

4 
 

We stellen een gerichte vervanging voor van de arbeidskorting door een arbeidstoeslag in de 
inkomstenbelasting voor de laagste inkomens (bijv. tot 20.000 euro). Werk gaat daardoor aan de 
onderkant van het loongebouw veel meer lonen voor de werknemer. Het gaat hier feitelijk om 
negatieve inkomstenbelasting. 
 
De werkgeverslasten willen we radicaal met name voor laaggeschoolde banen omlaag brengen door 
de franchise (vaste korting per werknemer) in de grondslag voor werkgeverslasten te verhogen 
(gedifferentieerd hoger voor laaggeschoolde arbeid) zodat bedrijven met meer werknemers een 
relatief voordeel genieten ten opzichte van kapitaalintensieve bedrijven. Maak hierbij flexwerk 
duurder en vast werk goedkoper. Het MKB krijgt een collectieve regeling voor het doorbetalen van 
loon bij ziekte vanaf een half jaar.  
 
We willen de WW ook meer inrichten op behoud en verkrijgen van werk. Koppel de duur van de 
WW-uitkering aan conjunctuur: de maximale duur is dan korter tijdens hoogconjunctuur en langer bij 
laagconjunctuur. Werknemers worden zo beter beschermd als het risico op werkloosheid hoger is. 
Premiedifferentiatie in de WW-premies, waarbij werkgevers die grote aantallen werknemers de WW 
insturen meer premie betalen, levert ook structurele werkgelegenheid op, zonder extra lasten voor 
de overheid. Door de financiële verantwoordelijkheid voor het eerste halfjaar van de WW volledig bij 
werkgevers te leggen, kan de structurele werkgelegenheid verder verhoogd worden, terwijl daarbij 
het saldo voor de overheidsfinanciën positief uitvalt. De premies moeten bij flexwerk hoger zijn, 
vanwege het afbreukrisico van verlies van werk. In beide gevallen worden begeleiding van 
werknemers en van-werk-naar-werktransities aantrekkelijk voor werkgevers. Ontslaan wordt 
kostbaarder en dus ontmoedigd. We verbeteren de uitvoering van de WW door meer maatwerk, 
meer persoonlijke begeleiding, minder standaard verplichtingen en minder repressie. 
 
Gelijke kansen is een ander belangrijk uitgangspunt. Voor ons betekent dat ook dat iedereen bij 
geboorte gelijk is. De praktijk is een andere. Via erfenissen en schenkingen krijgen kinderen van rijke 
ouders een voorsprong op kinderen wiens ouders geen vermogen hebben. We verhogen de belasting 
voor zeer grote erfenissen boven de 1 miljoen euro en verhogen de vrijstelling aan de voet voor 
kinderen naar € 30.000 (nu iets meer dan €20.000). We schrappen de huidige mogelijkheid om 
belastingvrij een ton te schenken aan huizen-kopende kinderen. 
 
Belastingontwijking door bedrijven en ontduiking door particulieren, kost de Nederlandse economie 
miljarden euro’s per jaar. Per saldo betekent dit dat ieder Nederlands huishouden naar schatting per 
jaar €2000 extra belasting betaalt om dit lek te dichten. Op de belastingdienst is veel te veel 
bezuinigd en tegelijkertijd namen het aantal aangiftes en de complexiteit daarvan enorm toe. Om 
belastingfraude tegen te gaan moet flink geïnvesteerd worden in de kwaliteit en capaciteit van de 
Belastingdienst. Belastingdeals (‘rulings’) moeten openbaar worden en democratisch gecontroleerd. 
Vestigingseisen van multinationals moeten drastisch worden verscherpt. Belastingverdragen met 
ontwikkelingslanden worden aangepast en voorzien van een antimisbruikbepaling. Bij 
onderhandelingen worden de belangen van ontwikkelingslanden beschermd. Belast in Nederland de 
in het buitenland gestalde inkomsten en vermogens van in Nederland gevestigde multinationals en 
superrijken. Voorts willen wij dat bedrijven in hun jaarverslagen veel meer concrete informatie 
verplichten over in welke landen zij produceren, in welke landen zij hun omzet boeken, waar zij 
investeren en in welk land zij hoeveel belasting betalen. We verscherpen het toezicht op 
trustkantoren die nu werken voor brievenbusfirma’s. We saneren de sector met strenge regels en 
door illegale praktijken harder aan te pakken. Er komt een openbaar register waarin staat wie de 
eigenaar is van een brievenbusfirma en wie profiteert van constructies via brievenbusfirma’s en 
trustkantoren. 
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De vennootschapsbelasting met name voor grote bedrijven kan makkelijk omhoog. Het Nederlandse 
tarief is formeel weliswaar 25%, maar in de praktijk is het effectieve tarief slechts 7%, één van de 
laagste in Europa. We willen een verhoging van het generieke tarief naar 35% over de winst boven 
€ 200.000 en 29% (nu 20%) over de winst tot € 200.000. Verder willen we ook hier aftrekposten en 
vrijstellingen zoveel mogelijk afschaffen, incl. de verliesverrekening, en vreemd vermogen in ieder 
geval niet lager belasten dan eigen vermogen. 
 
BTW-verhogingen belasten de koopkracht van lage en middeninkomens relatief zwaarder. Ook remt 
het de binnenlandse bestedingen, die juist gestimuleerd moeten worden. In plaats van 
ongedifferentieerd zwaarder belasten van consumptie kiezen wij voor het zwaarder belasten van 
vervuiling en kapitaal en van ongezonde producten, en/of vrijstellingen en verlagingen voor 
duurzame en gezonde producten en diensten. Wij zijn verder voorstander van het afschaffen van de 
aftrek van voorbelasting bij de BTW voor ondernemers. 
 

4. Regulering van beloningsverschillen en topbeloningen 
 
De loonkloof tussen top en werkvloer loopt steeds verder op. Wij vinden bestrijding van 
sociaaleconomische ongelijkheid een groot algemeen belang, en stellen dus voor om een aantal 
voorstellen wettelijk te regelen. Er komt een Wet op Maximale Beloningsverschillen, waarbij de 
maximale mate van ongelijkheid van beloningen (incl. bonussen, extra pensioenen etc.) in bedrijven 
en instellingen door de betreffende werknemers (via de Ondernemingsraad) wordt vastgesteld. 
Topbeloningen vallen in het vervolg onder de CAO. Bestuurders van ondernemingen mogen 
bovendien geen aandelen van het eigen bedrijf meer ontvangen als bonus. Uitzonderingen op het 
topbeloningsbeleid in de publieke sector vervallen direct na afloop van de huidige contractperiode. 
Gouden handdrukken worden in de publieke sector verboden en daarbuiten belast met het nieuwe 
toptarief van 70%. 
 

5. De financiële sector is nog steeds onvoldoende getemd 
 
De WRR waarschuwde in oktober 2016 dat de omvang van de financiële sector in ons land nog steeds 
‘topzwaar’ is. De bezittingen van de banken en verzekeraars zijn ruim vier keer zo groot als de totale 
Nederlandse economie. De WRR verwacht dat de onrust in het financiële systeem de komende tien 
jaar zal aanhouden, hetgeen tot nieuwe crises en kostbare bankreddingen kan leiden. 
 
Wij willen daarom hogere buffers bij banken te eisen en banken strakker reguleren. Wij willen de 
buffers geleidelijk verhogen naar 10 procent van het kapitaal. De gewogen risico-eisen worden 
eveneens verhoogd. Producten waarmee banken strengere kapitaalregels kunnen omzeilen worden 
verboden. In de risicomodellen van banken moeten harde ondergrenzen aan het kapitaal worden 
gesteld, de zogenaamde kapitaalvloeren. Ook de omvang per bank is nu te groot. We willen streven 
naar een stelsel van kleinere banken, die bij problemen dan ook minder kostbaar gered kunnen 
worden. Kleinschaligheid helpt ook de focus meer op het klantbelang te leggen en de nutsfuncties 
van banken te versterken. Bij de strengere regels gaat het om verbod op te risicovolle producten, 
scheiding nuts- en zakenbankfuncties (aparte spaarbanken) met een Chinese muur ertussen en meer 
diversiteit in banken, waaronder een staatsbank en een echt coöperatieve bank. SNS Bank moet 
daarom beslist niet naar de beurs. De huidige strenge bonuswetgeving wordt verscherpt: een bonus 
mag niet 20 maar nog maar 10% van het vaste salaris bevatten en mag niet gerelateerd zijn aan 
doelstellingen die speculatie bevorderen of anderszins strijdig zijn met het algemeen belang. 
 
Banken dragen nog steeds te weinig bij aan de overheidsfinanciën. Wij willen de bankbelasting 
daarom verhogen en voeren we in Europees verband een belasting in op speculatieve transacties 
met aandelen. Wij willen de bankenunie vervolmaken door de invoering van een door banken zelf 
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gefinancierd Europees depositogarantiestelsel (DGS), zodat overheden onder druk van spaarders niet 
in de verleiding komen falende banken alsnog te redden.  
 
Semi-overheidsinstellingen moeten ook minder speelruimte krijgen op financieel terrein met een 
verplichte, externe toets op investeringen en contracten. Mogelijk kan de BNG hierbij ook een rol 
spelen als verplichte bankier. 
 
We starten een discussie over de rol van banken en van de overheid bij geldcreatie en stellen regels 
voor het gebruik en tegen misbruik van digitale geldmiddelen als bitcoins. Geldschepping moet de 
samenleving dienen. We stimuleren dat geld in de productieve economie terechtkomt en 
ontmoedigen speculatie. 
 
We stellen het belang van klanten centraal bij banken met regels over minima aan kantoren, 
persoonlijk contact en advies, geldautomaten, etc. Dit zal ook het verlies aan werkgelegenheid, met 
name voor lage en middelbaar geschoolde functies, deels kunnen compenseren. Het wordt 
eenvoudiger om van bank over te stappen. Betaalgegevens zijn van de klant, niet van de bank, ze 
mogen deze niet verkopen aan derden.  
 
Sommige verzekeraars verkeren in zwaar weer. Wij willen dat er geen dividenden mogen worden 
uitgekeerd als buffers onder druk staan. De Nederlandsche Bank moet hierop toezicht houden. 
Collectieve schadeafhandeling is slecht geregeld in Nederland. Woekerpolishouders en 
derivatenbezitters blijven te lang met ellende zitten. Wij willen een juridische mogelijkheid invoeren 
om sneller tot collectieve oplossingen te komen. 
 
De accountants hebben bewezen zichzelf niet te kunnen reguleren. We voeren regels en verscherpt 
toezicht in om te waarborgen dat de controle op rechtmatigheid en op een getrouw beeld geven op 
juiste wijze plaatsvindt. Zij moeten een Chinese muur opzetten tussen accountantswerkzaamheden 
en advieswerkzaamheden. We moeten de mogelijkheden verruimen om adviseurs te vervolgen die 
meewerken aan belastingontduiking en agressieve belastingontwijking. 
 
Er moeten ook scherpere regels komen voor private equity bedrijven. We moeten de uitwassen van 
dit Angelsaksische aandeelhouderskapitalisme bestrijden:  

✓ De investeerder, en niet de belastingbetaler moet de grootste risicodrager zijn; 
✓ Excessieve schuldfinanciering en het verzwakken van de balans van ondernemingen 

moeten worden beperkt;  
✓ De invloed van werknemers moet worden vergroot;  
✓ De kosten en het verdienmodel van private equity-partijen moeten transparant worden. 

 
6. Woningnood 

 
De huidige woningnood vraagt om een geheel ander woonbeleid, voor zowel de koop- als de 
huurmarkt. De bevoordeling van de koopmarkt moet daarbij worden gestaakt, de huurmarkt moet 
veel meer gestimuleerd worden. Hieronder worden voor beide woonmarkten tal van voorstellen 
gepresenteerd om het tekort op te lossen en wonen weer betaalbaar te maken. 
 
Stijgende huizenprijzen zijn een probleem, voor starters, maar ook voor de meeste verkopers – die 
moeten meestal ook weer een nieuw huis kopen. De prijzenstijging van woningen vergroot ook de 
vermogensongelijkheid zeer sterk. Hoge woningprijzen veroorzaken ook paradoxaal genoeg dat er te 
weinig woningen worden gebouwd. Daarom blijft de nieuwbouw ondanks de woningnood in de 
steden ver achter bij wat nodig is.  
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Door de subsidiëring van hypotheken en woningbezit wordt de vraag nog steeds verder aangejaagd, 
zeker nu vastgoed één van de weinige aantrekkelijke beleggingen is. De huidige regeling van steun 
aan huurders en kopers is zeer oneerlijk. Op dit moment is het woonbeleid zo, dat sociale huur en 
sociale initiatieven belast worden en dat bezit gesubsidieerd wordt – de wereld op zijn kop. De netto 
steun van de staat aan eigen woningbezitters bedraagt 13 miljard euro. De netto-steun van de staat 
aan huurders in de sociale sector bedraagt 2,9 miljard euro. Vermogende huizenbezitters worden 
steeds rijker door te beleggen in woningen die in waarde stijgen, terwijl vooral jonge mensen niet 
meer kunnen kopen en aangewezen zijn op steeds duurdere huurwoningen. Voor hen die 
achterbleven op de huurmarkt pakte het beleid desastreus uit. Huurders zagen sinds 2009 hun lasten 
met 18 procent stijgen (subsidies zijn meegerekend). Kopers zagen hun lasten, door de dalende 
hypotheekrente, juist afnemen, met een procent of drie. Aangezien lagere inkomens vaker huren, en 
hogere inkomens vaker kopen, is hier eveneens sprake van een toenemende ongelijkheid in 
besteedbaar inkomen, nadat de woonlasten zijn betaald. Iedere overheidssteun voor koopwoningen 
drijft de woningprijzen weer verder op, waardoor met name de lage inkomens slechter af zijn. De 
conclusie is onontkoombaar: De overheid moet radicaal stoppen met het beleid, dat begon in de 
Paarse kabinetten, van het stimuleren van de koop van woningen via schulden.  
 
De verhuurdersheffing heeft negatieve gevolgen voor de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. 
Ook zijn er ongewenste inkomenseffecten ten koste van huishoudens met lagere inkomens. Meer 
dan 25% van de huurders van een sociale huurwoning leeft onder de armoedegrens. De gemiddelde 
wachttijd voor een sociale huurwoning is acht jaar. Volgens cijfers van het CBS waren er in 2015 
160.000 te weinig sociale woningen. Het aantal huishoudens dat een woning zoekt, stijgt snel (65.000 
per jaar). Bij ongewijzigd beleid zal het aantal sociale huurwoningen in de goedkoopste categorie (tot 
574 euro per maand) met 20% dalen. Volgens het NIBUD komt nu 37% van de bewoners van een 
sociale huurwoning (855.200 huishoudens) door een te hoge huur tekort aan besteedbaar inkomen, 
gelet op andere verplichtingen. En in de particuliere sector geldt dat voor 139.700 huishoudens, dus 
bij elkaar bijna één miljoen huishoudens.  
 
De afgelopen jaren is de zogenaamde bestrijding van scheefwoners gebruikt om bij álle 
inkomensgroepen de huren harder te laten stijgen dan inflatie. Tot aan deze regeerperiode heetten 
huren tot zo’n 350 euro (kwaliteitskortingsgrens huurtoeslag) goedkoop. Vanaf dat bedrag tot aan 
zo’n 650 euro (aftoppingsgrens huurtoeslag) heetten de woningen middelduur en nog duurdere 
woningen heetten duur. In de afgelopen regeerperiode (Rutte II) zijn de piketpaaltjes verzet en wordt 
alles tot aan de 700 euro goedkoop genoemd. Maar dan vragen wij: hebben onze inkomens ook zulke 
sprongen gemaakt? Het antwoord is: nee! De term middelduur is daarom een verraderlijke term 
geworden, die bovendien de plank volkomen misslaat. Een huur van 700 tot 1000 euro is te duur 
voor middeninkomens. Het Haagse middelduur is in de werkelijkheid van gewone mensen 
onbetaalbaar. 
 
We moeten de verhuurdersheffing vervangen door bouwopdrachten en investeringsverplichtingen. 
Er moet een landelijk plan komen met per regio een bouwopdracht voor in totaal circa één miljoen 
woningen, met daarbij een aandeel van tenminste een derde aan sociale huurwoningen, waarvan 
een substantieel deel met huren beneden de 400 euro per maand. Gemeenten krijgen mogelijkheid 
weer zelf te bouwen, met meer bevoegdheden, provincies houden toezicht op voldoende bouw, 
huurders krijgen meer mogelijkheden en betere facilitering voor (om)vorming van corporaties naar 
coöperaties. Het gaat hierbij niet alleen om aantallen, maar ook om prijzen. Verkoop van sociale 
woningen wordt verboden tenzij er nieuwe voor worden teruggebouwd 
 
Wij willen de gesubsidieerde huren koppelen aan inkomensgrenzen zoals dat ook met hypotheken 
gebeurt. Dan kan de huurtoeslag ingeruild worden door meer gesubsidieerde huur en dus lagere 
huren. In de praktijk betekent dit dat de huur van een sociale huurwoning nooit meer dan 24% is van 
je netto inkomen. De gemiddelde huur moet tenminste 10%, zo’n 60 euro per maand, omlaag. Wat 
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beslist niet moet gebeuren is dat sociale huurwoningen een voorziening zou moeten worden 
vergelijkbaar met een Wmo voorziening. Wonen is een grondrecht. 
 
We zijn voor afschaffing van de liberalisatiegrens: sociale woningbouw ook voor middeninkomens. 
Wij zijn tegen het uitroken van zogenaamde scheefwoners. Verleiding door voldoende passend 
aanbod is een betere benadering. Alle huurprijzen weer reguleren. Door het opheffen van de 
liberalisatiegrens mogen woningcorporaties ook weer bouwen voor de middeninkomens. Laat 
middeninkomens de huur betalen die courant is in de woningmarktregio waarin de woning staat en 
geef woonlastenondersteuning aan lage inkomens. Zo krijg je vanzelf gemengde wijken. Dat is goed 
tegen segregatie. 
 
Het waarderingssysteem voor huur niet meer baseren op de WOZ-waarde maar op basis van 
Leefbarometer, zodat oververhitting van de markt van koopwoningen niet meer doorwerkt in de 
huurprijzen. Door het alternatieve systeem wordt de volatiele marktwaarde uitgeschakeld en gaat 
ook in de vrije huursector het puntenstelsel beperkingen stellen aan huurverhogingen.  
 
Stop ook de flexhuur. We zijn tegen tijdelijke contracten zonder recht op vervangende huisvesting of 
verhuiskostenvergoeding. Deze en andere vormen van flexhuur worden daarom verboden. 
 
Sociale woningbouw en -beheer is een publieke zaak waar huurders zeggenschap in hebben. 
Woningcorporaties moeten weer eenduidig publieke instellingen worden. De verenigingsstructuur 
met de huurders als leden wordt weer verplicht. De corporatie krijgt een maximale omvang (10.000 
woningen). Voorts krijgt de corporatie een statutair werkgebied. Onderdeel van die bepaling is dat 
een lokale verantwoordingsrelatie wordt vormgegeven, jegens een gemeenteraad. De gemeente en 
de huurders krijgen gezamenlijk de zeggenschap. We schrappen de door Wouter Bos ingevoerde 
vennootschapsbelasting op woningcoöperaties. De vorming van bewonerscoöperaties die van 
woningcorporaties het eigendom overnemen, of (delen van) het beheer ervan, wordt gestimuleerd 
en gefaciliteerd. Er komt een landelijk expertisecentrum dat bewoners, corporaties en gemeenten 
kan ondersteunen hierbij. 
 
Erfpachtconstructies passen in linkse grondpolitiek en worden dus eerder uitgebouwd dan 
afgebouwd. Ze helpen de prijzen van woningen en dus ook de huren laag te houden. Gemeenten 
zouden grond ook niet tegen marktprijzen aan woningbouwcorporaties moeten verkopen teneinde 
lage huren mogelijk te maken. Gemeenten kunnen gronden waarop nog geen definitieve 
bestemming rust opkopen en de bestemming veranderen van gronden die eigendom zijn van 
speculanten. 
 

7. Zorg financieren uit belastingen, geen eigen risico en eigen bijdragen 
 
Gezondheidszorg staat in het centrum van de belangstelling. Burgers rekenen een goede gezondheid 
en goede zorg steevast tot de top-drie belangrijke zaken in het leven en de maatschappij. 
Tegelijkertijd maken ze zich zorgen over de kwaliteit en de houdbaarheid van zorg in de toekomst, 
vooral waar het toegankelijkheid en betaalbaarheid betreft.  
 
Zowel in de cure als de care hebben de afgelopen jaren grote veranderingen plaatsgevonden. De 
politiek heeft de zorgen over kwaliteit, toegankelijkheid en de betaalbaarheid de laatste decennia 
vooral geprobeerd op te lossen met marktwerking en met decentralisatie naar gemeenten. Beiden 
zijn grotendeels mislukt. Draagkracht speelt steeds minder een rol, waardoor de solidariteit tussen 
arm en rijk en tussen gezond en ziek steeds verder wordt ondermijnd. Inmiddels wordt één-derde 
van alle zorgkosten niet-inkomensafhankelijk opgebracht. Oftewel, of je 1500 euro per maand 
verdient of 15.000 euro, je betaalt hetzelfde. Het gaat dan om de premie voor de verplichte 
basisverzekering en de aanvullende verzekering, om het betaalde eigen risico en alles wat mensen 
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rechtstreeks aan zorg uitgeven. Zorg is daarmee in een heel andere categorie terechtgekomen dan 
onderwijs, dat bijna volledig via de belastingen gefinancierd is en tot aan het mbo gratis is voor de 
gebruiker. 
 
Al met al zijn mensen met een laag of middeninkomen een veel groter percentage van hun inkomen 
kwijt aan zorgkosten dan wie meer verdient. Veel mensen kunnen de zorgpremie niet of slechts met 
veel moeite betalen. De zorgverzekeraars hebben te maken met ruim 300.000 wanbetalers: mensen 
die al meer dan een half jaar geen premies hebben betaald. De ongelijkheid neemt toe door het hoge 
eigen risico, met de hogere eigen bijdragen, en met het feit dat een deel van de zorg niet meer 
publiek wordt aangeboden, door bijvoorbeeld de sluiting van tehuizen. Ook de marktwerking in de 
zorg vergroot de ongelijkheid. Een systeem dat gebaseerd is op individueel slim keuzes maken – voor 
polissen, voor zorgaanbieders, eventueel voor een hoger eigen risico – beloont de slimste kiezers, de 
hoger opgeleiden. 
 
Zorgongelijkheid wordt sinds de keuze voor marktwerking ook anders beoordeeld. In het oude 
systeem kreeg de één natuurlijk ook meer de benodigde zorg dan de ander, maar het algemene idee 
was dat dat niet deugde. Nu is het je eigen schuld, want het gevolg van je eigen keuzes: je bent 
bijvoorbeeld zelf zo dom geweest om een budgetpolis af te sluiten, of geen aanvullende verzekering 
te nemen of juist een hoog eigen risico. 
 
Toen de Zorgverzekeringswet (ZVW) in 2006 werd ingevoerd werd gesteld dat de behoeften en 
wensen van de gebruikers van het systeem — de patiënten — centraal zouden staan. Als surrogaat 
voor deze rol van patiënten is de zorgverzekeraar naar voren schoven. In theorie misschien een 
aardige gedachte, in de praktijk blijkt dit toch weer anders uit te pakken en leidt het tot de 
paradoxale situatie dat de patiënt de verzekeraar — nota bene zijn vertegenwoordiger in het stelsel 
— nauwelijks meer vertrouwt. Verzekeraars hebben te maken met twee groepen mensen die 
eigenlijk volstrekt tegengestelde belangen hebben: aan de ene kant patiënten die tegen elke prijs zo 
goed mogelijk willen worden behandeld, en aan de andere kant de veel grotere groep gezonde 
premiebetalers die zo min mogelijk premie af willen dragen. Er wordt vaak uitsluitend over 
consumenten gesproken en daarmee doelt men op alle verzekerden: gezonde mensen, die we hierna 
de premiebetalers zullen noemen, én de patiënten, die beroep moeten doen op zorg die door 
kostenbesparingen plotseling buiten het basispakket valt. De terminologie van consumenten verhult 
een verschil in belangen; in een sociaal systeem overbrugt solidariteit deze belangen, maar in een 
context van marktwerking wordt dit een belangenconflict. De premiebetaler wil een kleiner pakket 
als dit een lagere premie impliceert, de patiënt heeft zorg nodig en dus een ruimer pakket. Het lijkt 
erop dat het hele stelsel voor de premiebetaler is ingericht, waarbij de patiënt op zijn best een 
stoorzender is in een ogenschijnlijk anders zo soepel lopend systeem. Verzekeraars zijn 
oppermachtig, terwijl de NZa en de minister ook nog een behoorlijke vinger in de pap hebben. De 
premiebetaler (‘consument’) wordt daarbij misbruikt als woordvoerder voor de gezonde mensen. Dit 
ontneemt patiënten de legitimiteit en ruimte om hun stem te verheffen. Premiedifferentiatie, 
hoewel wettelijk verboden, vindt op grote schaal plaats. De wijze waarop de zorgverzekeraars de 
kosten proberen te beteugelen leidt tot aantasting van het fundament van onze zorgverzekering: 
onderlinge solidariteit. 
 
Voor Nederland als geheel zijn de zorgkosten beslist niet onbetaalbaar, gezien het overzichtelijke 
percentage van het nationaal inkomen dat ze beslaan. Maar voor sommige mensen zijn ze dat wel, 
en dat heeft alles te maken met de verdeling van de kosten. Het argument dat ‘een gemiddeld gezin 
nu al meer dan een vijfde van het inkomen kwijt is aan zorg’ wordt vaak gebruikt om bezuinigingen te 
bepleiten. Het zou echter vooral een reden moeten zijn om de zorgkosten anders te verdelen. Want 
als de zorgkosten evenredig verdeeld zouden zijn over alle inkomens, dan zouden ze hoogstens 12,7 
procent van het inkomen beslaan. De hoge kosten voor het gemiddelde gezin hebben alles te maken 
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met de individualisering van de zorgkosten én de manier waarop het collectieve deel van de 
zorgkosten is verdeeld.  
 
De eenvoudigste manier om de zorglasten eerlijker te verdelen is om ze uit de algemene belastingen 
te betalen, zoals met onderwijs ook gebeurt. Daardoor drukken ze veel minder op arbeid dan in het 
huidige systeem, want twee derde van alle belastinginkomsten in Nederland komt uit niet-arbeid 
gerelateerde belastingen. Naarmate een groter deel van het nationaal inkomen wordt verdiend met 
kapitaal (vermogen, winst), en dat is de huidige trend, wordt het steeds onlogischer om de 
zorgkosten, zoals nu gebeurt, louter te financieren via premies of belastingen op arbeid. 
 
Voor de zorg betekent dit, dat alle zorg die we als basiszorg betitelen, dat wil zeggen de zorg die 
nodig, nuttig, effectief en doelmatig is, rechtstreeks via de belastingen financieren. Niet in een 
inkooprelatie, maar in een subsidierelatie. Er is dan geen zorgpremie, behalve voor een eventuele 
aanvullende verzekering. Wij schrappen ook het eigen risico. Door de zorg uit de algemene 
belastingen te financieren, worden inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdragen en ook de 
zorgtoeslag overbodig: de zorg wordt dan immers al betaald naar inkomen en vermogen. 
 
Bij de uitwerking moet het resultaat zijn dat de zwaarste schouders de zwaarste lasten dragen, 
inclusief werkgevers en vermogenden, en dat arbeid en lage en middeninkomens juist ontzien 
worden. Dat een gezin met een modaal inkomen nu meer dan twintig procent van het inkomen kwijt 
is aan zorg moet daarbij substantieel omlaag, richting 10%. 
 

8. Geen studieleningen maar een Nationaal Studiefonds 
 
De WRR noemt ook de invoering van het leenstelsel voor studenten, dat ‘zorgt ervoor dat jongeren 
zich al vroeg in de schulden moeten steken.’ Het zgn. studievoorschot (een eufemisme voor wat 
gewoon een studielening is) is onrechtvaardig en slecht voor onze samenleving. Sowieso is het 
absurd dat we na een enorme schuldencrisis en nu weer opnieuw in een enorme private 
schuldbubbel zitten, private schulden (die volgens het CPB gemiddeld kunnen oplopen tot 24.000 
euro, maar ook tot het dubbele bedrag bij een beetje pech, uitwonend, en geen tijd voor een 
bijbaan) bij jongeren aanbevelen en de risico’s relativeren. Nu al blijkt dat ook in ons land 
honderdduizend oud-studenten hun studieschuld niet kunnen terugbetalen. 
 
Daarenboven heeft de invoering van studieleningen zeer bijgedragen tot het gevoel van 
bestaansonzekerheid van de burgers, en van het gevoel dat hun kinderen het wel eens slechter 
zouden kunnen krijgen dan zijzelf. Met name in delen van de middeninkomens, die niet een 
aanvullende beurs ontvangen, zijn de druiven zuur. 
 
Het leenstelsel is onrechtvaardig omdat het voor mbo-ers een drempel opwerpt om door te 
studeren, terwijl juist stapeling van studies bevorderd zou moeten worden: het is het meest 
effectieve instrument om gelijke kansen en emancipatie van jongeren uit gezinnen met lage 
inkomens te bevorderen. Het is ook onrechtvaardig omdat de hoogste schulden bij de studenten uit 
gezinnen met lage inkomens komen: studenten met rijke ouders kunnen vaak van die ouders geld 
krijgen. Daardoor dragen niet de sterkte schouders de zwaarste lasten, en dragen studenten uit rijke 
gezinnen niet bij aan de collectiviteit van het systeem. 
 
Er is niets mis om te investeren in jezelf, zeker niet als je na de studie ook echt veel meer gaat 
verdienen. Daar mag de samenleving best vragen om een eigen bijdrage. Sterker nog, zonder een 
hoge eigen inkomensafhankelijke eigen bijdrage gaat het meeste geld anders van arm naar rijk. Maar 
dan moeten we het wel zo vormgeven dat de rijken ook echt meer bijdragen, en dat er geen drempel 
ontstaat om deel te nemen aan het hoger onderwijs.  
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Daartoe komt Linksom! in de PvdA met het Nationale Studiefonds, als vervanging van het huidige 
stelsel. Iedereen die studeert in het hoger onderwijs en recht heeft op studiefinanciering, moet in 
ons voorstel na afloop van de studie een studiepremie betalen naar rato van het dan verdiende 
inkomen. De hoogte van de studiepremie is onafhankelijk van de hoeveel studiefinanciering iemand 
individueel heeft opgenomen. Deze premieheffing wordt in de tijd beperkt tot een vaste periode 
(bijv. 20 jaar) na afloop van de studie. Het maakt voor de te betalen studiepremie niet uit of je met 
succes bent afgestudeerd. Voorgesteld wordt om ex-studenten die minder dan het minimumloon als 
inkomen hebben in een bepaald jaar dat jaar geheel vrij te stellen. Tevens wordt voorgesteld een 
plafond in te stellen met een maximum heffingsbedrag per jaar. Tenminste de huidige bedragen op 
de Rijksbegroting voor studiefinanciering in het hoger onderwijs worden in het vervolg als 
rijksbijdrage aan het fonds omgezet. 
 
De studiefinanciering tijdens de studie is geheel gift en is gerelateerd aan het sociaal 
bestaansminimum (de bijstandsnorm) plus een bedrag voor de leermiddelen. Er is geen onderscheid 
meer tussen uit- en thuiswonenden. Iedereen krijgt hetzelfde bedrag. Dat maakt het systeem sterk 
minder fraudegevoelig en het bevordert de zelfstandigheid van de student. De OV-studentenkaart 
blijft in stand. Er wordt geen rekening meer gehouden met ouderlijk inkomen voor de hoogte van de 
studiefinanciering. De bevordering van studievoortgang en –prestatie kan in het stelsel worden 
gehandhaafd door het recht op studiefinanciering te beëindigen of op te schorten en/of door een 
hogere heffing bij onvoldoende voortgang en prestatie.  
 
Voorgesteld wordt ook de collegegelden te integreren in het stelsel. Daarmee zouden geen eigen 
bijdragen meer vooraf, maar uitsluitend na afloop van de studie, als en naar rato van het individuele 
profijt zich daadwerkelijk heeft voorgedaan. Dat bevordert de toegankelijkheid enorm.  
 
Studenten aan het voltijds mbo krijgen de studiefinanciering zonder heffing achteraf. Het private 
rendement is hier lager en we willen dit voor de kansen en emancipatie van jongeren zo belangrijke 
beroepsonderwijs stimuleren door het geheel gratis te maken.  
 
Schoolfondsbijdragen (zogenaamd vrijwillig) in heel het bekostigde basis, voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs worden verboden. De bekostiging gaat voorzien in leermiddelen, excursies en 
schoolreizen, etc. Ook gaat bekostiging voorzien in extra huiswerkbegeleiding, zomerschool, etc. We 
willen de sluipende privatisering en tweedeling in het onderwijs zo voorkomen. 
 

9. Solidaire en zekere pensioenen 
 
Wij willen een AOW dat welvaartsvast, hoog genoeg en zonder kortingen en opbouweisen is. Wij zijn 
voorstander van een substantiële (ordegrootte 10%) verhoging van het minimumloon en alle daaraan 
gekoppelde uitkeringen, ook de AOW. Ook willen we de kostendelers- of voordeurdelerskortingen bij 
alle uitkeringen schrappen. Een AOW-uitkering moet, vinden wij, echter ook bij partners niet gekort 
worden, en dus voor beiden individueel op 70% van het minimumloon gezet worden. Ook willen we 
daarom dat de eis van opbouw en dus het AOW-hiaat vervalt. Een AIO (aanvullende 
inkomensondersteuning) is dan niet meer nodig. Alleen dan is de AOW voor iedereen ook een echt 
basispensioen. 
 
De snelle verhoging van de pensioenleeftijd is ook een grote bron van onzekerheid en 
ontevredenheid. De gemiddelde levensverwachting stijgt in ons land snel. Op zichzelf is de stijgende 
levensverwachting natuurlijk fijn. De vergrijzing en de stijging van de levensverwachting betekenen 
echter ook een stijgende kostenpost voor de ouderenzorg en de pensioenen. Deze kosten moeten 
door de ontgroening (=steeds minder jongeren) door een steeds kleinere groep werkenden worden 
opgebracht. 
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Maar er is nog iets aan de hand: De verschillen in leeftijdsverwachting zijn zeer groot. Die van 
mensen met een lage opleiding en een laag inkomen blijven ver achter: een verschil van 19 jaar met 
hoger opgeleiden! Laagopgeleiden beginnen bovendien gemiddeld eerder met werken en werken 
daardoor gemiddeld 10 jaar langer dan hoopopgeleiden. Ze betalen daardoor langer premies, 
betalen mee aan de studie van de hoogopgeleide en gaan gemiddeld eerder dood, dus krijgen 
minder lang een pensioenuitkering. Voor sommige werknemers is het nu al moeilijk om de 
pensioenleeftijd te halen. Ook de gemiddelde feitelijke pensioenleeftijd gaat voor hoger- en lager 
opgeleiden steeds meer uiteenlopen: hoger opgeleiden verdienen meer, kunnen vermogen 
opbouwen en kunnen zich daardoor vaker veroorloven om eerder met pensioen te gaan.  
 
Het is daarom echt helemaal niet gek om opnieuw naar deze regeling te kijken. Zeker omdat bij 
ongewijzigde regelgeving de stijging vanaf 2022 nog sneller zal gaan. Het nieuwe 65 is al 67-plus en 
jonge generaties mogen zich op 70 jaar en meer verheugen. Dat geeft scheve ogen, zeker waar het 
vroegpensioen tien jaar terug nog de trend was.  
 
We willen in de eerste plaats de verhoging van de AOW-leeftijd per direct bevriezen, en liefst 
verlagen (bijv. naar 66 jaar), zeker nu de werkloosheid onder ouderen nog zo hoog is. Het gaat nu 
echt veel te snel. Als de werkloosheid weer daalt, willen we in de tweede plaats dat de 
pensioenleeftijd maar voor de helft meestijgt met de stijging van de gemiddelde 
leeftijdsverwachting. Wij zijn er voorstander van om wel rekening te houden met de grote verschillen 
in levensverwachting, bijv. door de structurele halvering van de stijging van de pensioenleeftijd te 
combineren met een systeem waarbij de pensioenleeftijd voor zware en/of laaggeschoolde 
beroepen lager kan worden vastgesteld. Een andere oplossing is de pensioenleeftijd afhankelijk te 
maken van het gemiddelde inkomen tussen je 18e en je 60e. Hoe lager dat inkomen, hoe eerder je 
dan met pensioen kan. 
 
En natuurlijk moeten we ook veel meer inzetten op ouderenbeleid in CAO’s, waardoor ouderen 
duurzamer ingezet kunnen worden. We zijn er voorstander van dat dit ook fiscaal wordt 
gestimuleerd en in een centraal sociaal akkoord met sectorale CAO-uitwerkingen wordt vastgelegd. 
Vrijwillig eerder (of later) met pensioen kan – als aanvullend instrument – ook nuttig zijn, maar dit is 
vaak voor lage inkomens nu te duur. De variant van de FNV ondersteunen wij. Tenslotte zijn we ook 
voorstander van afspraken over deeltijdpensioen. Die afspraken willen wij vooral ook plaatsen in het 
kader van de bestrijding van werkloosheid onder ouderen en jongeren. Wij pleiten daarom voor 
transferbanen en oud naast jong banen. Dit soort oplossingen slaan ook een brug tussen generaties, 
die nu als concurrent tegen over elkaar op de arbeidsmarkt staan.  
 
De crisispraat over aanvullende pensioenen die niet meer te financieren zouden zijn zonder 
kortingen en/of premieverhogingen geven ten onrechte de indruk dat de pensioenpotten leger 
raken. Ook dat er jarenlang geen indexering van pensioenen is – en deze dus achterblijven bij de 
inflatie en in koopkracht dus minder waard zijn – bevestigen deze toch onjuiste beeldvorming. Om te 
beginnen groeien de pensioenreserves nog dagelijks. De potten raken niet leger maar juist voller, nu 
bijna 2,5 keer zo veel als in 2003. En ze stijgen nog steeds. De afgelopen twintig jaar maakten de 
pensioenfondsen gemiddeld 6% rendement op het pensioenvermogen. In een aardig beleggingsjaar 
neemt de totale pot dus al gauw met 80 miljard euro toe. En daar zijn dan de forse kosten van 
pensioenfondsen al af.  
 
Het pensioenvermogen móet ook toenemen: op dit moment zijn er drie miljoen 65-plussers, over 
vijftien jaar naar verwachting zo’n 4,4 miljoen 67-plussers. Ouderen leven bovendien steeds langer, 
zoals we hierboven al hebben besproken. Desalniettemin: het huidige pensioenvermogen is zo groot 
dat er, zelfs als er nauwelijks rendement wordt gemaakt de komende jaren, genoeg in zit om aan die 
toekomstige verplichtingen te voldoen. 
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Pensioenfondsen zijn verplicht om bij het berekenen van de dekkingsgraad, oftewel de verhouding 
tussen wat ze in de toekomst nodig hebben en wat er in de pot zit, uit te gaan van een fictief 
rendement. Daalt dit fictieve rendement, de rekenrente, zoals de afgelopen jaren gebeurde, dan 
keldert in no time de rekenkundige dekkingsgraad van de pensioenfondsen. Terwijl de werkelijke 
rendementen ondertussen prima kunnen zijn. Sterker nog, door de lage rente stegen veel aandelen 
en andere financiële producten juist sterk in waarde. 
 
Het is allerminst zeker dat de rendementen van pensioenfondsen zo hoog zullen blijven als ze de 
afgelopen twintig jaar waren, maar het hanteren van een rekenrente die in geen enkele verhouding 
staat tot het werkelijk gemaakte rendement is het andere uiterste. De lage rekenrente doet veel pijn 
doordat er daardoor indexeringen uitblijven en kortingen boven de markt blijven hangen. In ruil krijgt 
men de illusie dat er meer pensioenzekerheid is. De pensioenonzekerheid wordt echter veroorzaakt 
door iets anders, en daar doen we nog steeds niets aan: risicovol beleggingsbeleid. 
 
Met nu zo’n 1400 miljard euro aan vermogen zijn pensioenfondsen en pensioenverzekeraars van 
grote invloed op de economie. Pensioenfondsen zijn vooralsnog blind voor de gevolgen van hun 
beleggingen in hedgefondsen en private-equitybedrijven die de economie schaden en 
werkgelegenheid kapotmaken. Ze kiezen voor financiële ‘producten’ die financiële bubbels aanjagen. 
Bubbels die op enig moment altijd barsten. En behalve dat deze beleggingen de economie en 
werkgelegenheid kunnen schaden, maken ze de Nederlandse pensioenen ook uiterst afhankelijk van 
de financiële markten. Het grootste gevaar voor de Nederlandse pensioenen is dat het vermogen als 
sneeuw voor de zon wegsmelt bij een financiële crash. Daar helpt een lage rekenrente niets tegen, 
daar helpt alleen een ander beleggingsbeleid tegen. Na het klappen van de internetbubbel moesten 
de pensioenfondsen hun premies plots sterk verhogen omdat er tientallen miljarden verdampt 
waren. De grote wisselingen in beleggingsrendementen wakkeren ook de spanningen aan tussen 
verschillende generaties premiebetalers c.q. pensioenontvangers: hoe groter de verschillen in 
resultaat, hoe belangrijker het wordt aan wie het verlies of de winst wordt toegerekend. Gaat de 
premie omhoog/omlaag of juist de pensioenuitkering? 
 
Het op deze manier laten renderen van de pensioenmiljarden kost bovendien miljarden. In 2014 
bedroegen de uitvoeringskosten van pensioenfondsen 6,3 miljard euro. Een gigantisch bedrag, zowel 
in verhouding tot het uitgekeerde pensioengeld (26 miljard) als in verhouding tot de geïnde premie 
(31 miljard). Het overgrote deel van die 6,3 miljard gaat op aan grandioze beloningen en bonussen 
voor beleggingsbedrijven en handelaren.  
 
Nog niet zo lang geleden, tot halverwege de jaren negentig, belegden pensioenfondsen vrijwel louter 
in echte bedrijven, in woningen en in staatsobligaties. Het ABP mocht slechts vijf procent van het 
vermogen in het buitenland beleggen en slechts twintig procent in wat met een eufemistische term 
‘zakelijke waarden’ heet: alles wat ook in waarde kan dálen in plaats van stijgen. Met de deregulering 
van de financiële sector in de jaren 1990 werden die regels losgelaten. Inmiddels beleggen 
pensioenfondsen voor minstens 85 procent in het buitenland en in de wildste financiële producten. 
 
In plaats van zich steeds verder te verknopen met de financiële industrie zouden pensioenfondsen 
weer moeten transformeren tot werkelijk publieke instellingen, die niet het snelle maar onzekere 
hoge rendement vooropstellen, maar maatschappelijk investeren. Dat leidt tot minder hoge pieken 
in beleggingsrendementen, maar ook minder diepe dalen. De huidige onzekerheid over pensioenen 
heeft veel te maken met het feit dat de waarde van het vermogen door de wijze van beleggen alle 
kanten op kan schieten.  
 
Het vermogensbeheer richt zich nu teveel op risicovolle producten. De enige die daar baat heeft is de 
financiële industrie zelf. Haar inkomsten hangen immers mede af van de commissie per transactie. 
Vijftig jaar geleden werd een aandeel gemiddeld 7 jaar vastgehouden, nu is dat 7 maanden, en in 
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sommige gevallen zelfs maar een fractie van een seconde. Het moet saaier, degelijker en simpeler. Er 
zijn teveel partijen betrokken bij de pensioenketen, met te zeer uiteenlopende belangen. Dat kost 
geld, want allemaal romen ze hun deel van de winst af. We bepleiten dat een groot deel van het 
pensioenvermogen belegd wordt in fysieke infrastructuur, zoals huizen, en in duurzame energie. Die 
bieden een veel zekerder positief rendement. Daarnaast zou het helpen als fondsen intensievere, 
langdurige relaties aangaan met bedrijven die hun geld nodig hebben.  
 
Met het huidige pensioenvermogen en de huidige premies is een rendement van 2,5 procent boven 
op de inflatie al genoeg om de toekomstige pensioenen te garanderen. Een grotere mate van 
zekerheid is daarom meer waard dan hoge maar onzekere rendementen. Door te beleggen in 
huurwoningen bijvoorbeeld is een constant rendement van vier of vijf procent mogelijk – rendement 
uit huurinkomsten is niet afhankelijk van de financiële wereld. Datzelfde geldt voor rendement uit 
hypotheken: zouden niet banken maar pensioenfondsen de hypotheekleningen verstrekken, dan 
kwam de hypotheekrente terecht bij (toekomstige) gepensioneerden in plaats van bij de 
aandeelhouders van banken. 
 
Pensioenfondsen zouden samen met overheid en sociale partners tot een nationale 
investeringsagenda moeten komen. Daar zijn goede redenen voor: geld dat naar het buitenland gaat, 
wordt slechts één keer uitgegeven, terwijl het in Nederland meerdere keren ‘over de kop gaat’: het 
zgn. multipliereffect. Als in 2008 was besloten tot een masterplan om Nederland massaal te 
vergroenen met bijv. zonnepanelen en woningisolatie, dan was het geld terecht gekomen bij MKB-
ers die deze systemen aanleggen. En zij geven dat geld weer uit. Bovendien ontwikkelen we zo 
complexe sociale en technologische infrastructuren. Kennis die we kunnen opschalen en exporteren.  
 
Als rendementen minder veranderlijk zijn omdat ze minder risicovol zijn, is het ook verdedigbaar dat 
het werkelijk rendement telt bij het bepalen hoe het pensioenfonds er voor staat, en niet de 
rekenrente. Dan stijgt de dekkingsgraad, kan er weer geïndexeerd worden en kan het vertrouwen in 
het verschijnsel pensioen toenemen. 
 
Wij willen daarom pensioenfondsen verplichten minder risicovol en meer duurzaam te beleggen. Ze 
moeten bijv. tenminste 50% van hun vermogen beleggen in Europese beleggingsdoelen (waarvan 
bijv. 25% in Nederlandse beleggingsdoelen) die voldoen aan eisen van duurzaamheid, 
werkgelegenheid en sociale rechtvaardigheid. De huidige rekenrente vervangen we – in combinatie 
met het verplicht minder risicovol en meer duurzaam beleggen – met de werkelijk rendementen. 
 
Het generatie denken over pensioenen begon een jaar of zeven geleden, niet toevallig rond de crisis 
van 2008. Jong en oud verwijten elkaar sindsdien inhaligheid. Op pensioensites, economensites en in 
blogs buitelen allerlei berekeningen over elkaar heen waarmee de schrijver in kwestie aantoont dat 
jong voor oud betaalt, of dat oud juist bloedt voor jong. Tot pakweg de crisis van 2008 vond de 
pensioenstrijd voornamelijk plaats tussen werkgevers en werknemers. De eersten betalen twee 
derde van de pensioenpremie, werknemers een derde. Eenzelfde verdeelsleutel is logisch als er moet 
worden bijgestort omdat de dekkingsgraad onder de maat is – in feite is de premie dan immers te 
laag geweest. Als werknemers en gepensioneerden verdeeld zijn, bepalen werkgevers het beleid. Als 
links dat laat gebeuren, hebben jongeren én ouderen het nakijken. 
 
Opmerkelijk in dit verband is dat de overheid, hoeder van het algemeen belang maar ook grote 
werkgever, zich steeds vaker met de werkgeversrol lijkt te identificeren. Zo werd de laatste 
loonstijging voor ambtenaren gedeeltelijk betaald door de pensioenpremie voor ambtenaren te 
verlagen – zo kost het de overheid geen cent, maar gaan wel de toekomstige pensioenen achteruit. 
 
Nu vliegen oud en jong elkaar echter in de haren, met werkgevers als lachende derde. Doordat het 
pensioensysteem gebaseerd is op veel verschillende mechanismen is het niet moeilijk om selectief te 
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winkelen en er een mechanisme uit te pikken dat uitermate onrechtvaardig is voor ouderen – of juist 
voor jongeren. Belangrijker is dat we de werkgevers weer aanspreken op hun verantwoordelijkheid 
om bij te storten. De overheid en de publieke sector (ABP en PFZW) zouden daarbij voorop moeten 
lopen. Nu laat bijv. het ABP nog premieverhogingen volledig voor rekening komen voor werknemers.  
 
Wij willen werkgevers weer aanspreken op hun verantwoordelijkheid om bij te storten. De overheid 
en de publieke sector (ABP en PFZW) zouden daarbij voorop moeten lopen. Afspraken waarbij 
werkgevers zo hun verantwoordelijkheid ontlopen, worden niet meer algemeen verbindend 
verklaart. De wetgeving moet op dit punt ook worden aangescherpt. 
 
Financieel analfabetisme is van aller tijden. Twee-derde van de wereldbevolking lijdt eraan, 
concludeerde de Wereldbank in 2015. Niettemin moet volgens de heersende opinie in en rond het 
Binnenhof nu ook de aanvullende pensioenen, geïndividualiseerd en gecommercialiseerd worden. De 
burger moet zelf keuzes kunnen maken. Het is net of mensen die in het Amsterdamse Bos al 
verdwalen in het Amazone-oerwoud worden gedropt. 
 
Zowel de WRR (Weten is nog geen doen) als de Nationale Ombudsman (In het krijt bij de overheid) 
waarschuwen dat overschatting van de zelfredzaamheid van de burger nu al heeft geleid tot grote 
financiële problemen, ook bij werkenden. De WRR stelt terecht dat eigen verantwoordelijkheid en 
‘zelf kiezen’ als gietijzeren maatstaf voor beleid tekortschieten. De WRR beveelt aan om het aantal 
keuzes te verminderen en dus beslist niet te vergroten. Wij vrezen dat de WRR tot nu toe bij het 
pensioendossier nog niet erg gehoord wordt. 
 
Het Nederlandse aanvullende pensioensysteem is het laatste kroonjuweel van het fameuze 
poldermodel. Het roept internationaal dezelfde jaloezie op als het Nederlandse totaalvoetbal in de 
jaren 1970. Het dreigt niettemin dezelfde degradatie te ondergaan. Naast Nederland heeft alleen 
Denemarken een pensioenstelsel met een zgn. A-status, een beoordeling die staat voor ‘een 
eersteklas en solide pensioenstelsel met een hoog integriteitsniveau’. In plaats van dat nu te 
koesteren willen de neoliberalen er nu met de bijl op inhakken. 
 
Naast de neoliberale ideologie die de eigen keuzevrijheid bejubeld hebben zij rugwind gekregen 
doordat door de lage rekenrente en snelle vergrijzing de pensioengaranties steeds meer een 
papieren werkelijkheid dreigen te worden. De redenering is nu dat die garanties moeten worden 
ingetrokken en de aanspraken gebaseerd moeten worden op actuele cijfers. Daarbij zouden 
individuele keuzes meer bepalend moeten zijn – dan kan je alleen jezelf wat verwijten. Als de belofte 
van een waardevast pensioen wegvalt, ontstaat echter al gauw een domino-effect. Want als de 
uitkering niet vaststaat, zullen mensen op een andere manier willen controleren of ze krijgen wat 
hun, gezien de betaalde premies, toekomt. Een eigen pensioenpotje dus – en wie dat niet kan 
betalen is de klos. En dan gaan de vele vormen van solidariteit die er in het huidige pensioenstelsel 
zitten al gauw schuiven: willen mensen die goed geboerd hebben tijdens winstgevende 
beleggingsjaren hun pot dan nog delen met mensen die hun potje vooral opbouwden in slechtere 
beleggingstijden? Of met mensen die pech hebben door inflatie of deflatie? En als je toch een 
‘individueel potje’ hebt, hoe logisch is het dan nog dat je via je werkgever vastzit aan één bepaald 
pensioenfonds? Maar als dat wordt losgelaten, hoe hou je dan risicoselectie door pensioenfondsen 
en door premiebetalers buiten de deur? 
 
Als de individualisering doorzet dan moeten werkenden straks door een oerwoud gegidst worden 
van franchises, rekenrentes, langlevenrisico’s en pensioenholidays. Een heel leger aan 
pensioenadviseurs en pensioenverzekeraars zullen er een goed belegde boterham aan verdienen, 
maar de meeste werkenden zullen massale verarming en ongelijkheid op hoge leeftijd tegemoet 
gaan. Een massaal beroep op de bijstand zal het gevolg zijn.  
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In landen waar mensen zelf mogen kiezen (Australië, Chili, Zweden) zijn de kosten hoger, maar de 
beleggingsresultaten lager. Fondsen waren er veel extra geld kwijt aan klantenwerving, of er 
ontstond een soort oligopolie met weinig marktwerking. De ervaringen met de keuzes uit 
zorgverzekeringen zijn duidelijk: het aantal overstappers is zeer gering, de transparantie over de 
gevolgen van een keus dramatisch slecht, de markt is feitelijk verdeeld. Bij pensioenen speelt extra 
dat mensen op korte termijn denken, terwijl pensioenen beslissingen vereisen over 40 jaar. 
 
Uit een doorberekening van het CPB van voorstellen die binnen de SER besproken worden 
(Verkenning persoonlijk pensioenvermogen met een collectieve risicodeling) blijkt bovendien dat 
eigen pensioenpotten bij je pensioenfonds een wig drijven tussen generaties. Uit de CPB-
berekeningen bleek dat 40-plussers er op achteruit gingen (tot -10%) en jongeren er op vooruit. De 
gesprekken in de SER gaan nu vooral over hoe deze achteruitgang van de ouderen te compenseren. 
Binnen de FNV werden over het naderende SER-akkoord – opnieuw – de messen geslepen. Door het 
recente afketsen daarvan is deze strijdbijl nu even begraven, maar Rutte III zal naar verwachting toch 
de pensioenhervormingen met eigen pensioenpotjes inzetten. 
 
Door dit systeem met eigen pensioenpotjes zal de ongelijkheid nog verder toenemen. Een groot deel 
van de mensen zal kiezen voor nu meer bestedingsvrijheid met een lager pensioen na hun 70e. Of ze 
stellen de premiebetaling uit om een mooier huis of duurdere auto te kopen. Verleidingen genoeg. 
De gevolgen van deze keuzes komen straks geheel voor eigen rekening, verkeerde beleggingskeuzes 
is dikke pech, eigen schuld – zelfredzaamheid, weet u nog? Ook tussen generaties zal er sprake zijn 
van een wisselend beleggingssucces. Het nieuwe systeem zal leiden tot nog meer scheve ogen en 
keuzestress, meer bureaucratie en kosten, en ongelijkere pensioenen. Die zullen met het nieuwe 
systeem ook niet zekerder worden, integendeel. 
 
Wij zijn daarom beslist tegen individualisering van het collectief pensioen. Ook de doorsneepremie 
moet daarbij worden gehandhaafd. De zekerheid van aanvullende pensioenen (inclusief indexering) 
moet eerder worden uitgebreid dan beperkt. 
 
Door diverse mechanismen werkt ons pensioenstelsel nu in het voordeel van mensen met een hoge 
opleiding en een hoog inkomen. Dat gebeurt door de belasting, waar hoge inkomens meer 
pensioenpremie kunnen aftrekken (hetgeen we dus moeten corrigeren), en door flexwerk: mensen 
met lage inkomens vaker allerlei vormen van flexwerk doen, en flexwerkers bouwen nauwelijks 
pensioen op. ZZP-ers bouwen helemaal geen pensioen op, tenzij ze een dure regeling kopen bij een 
commerciële verzekeraar. ZZP-ers en flexwerkers moeten onder de aanvullende pensioenplicht 
gebracht worden. 
 
Schrijnend is ook dat laagopgeleid/arm betaalt voor hoogopgeleid/rijk. Ze genieten gemiddeld ruim 
zeven jaar minder lang van hun pensioen, terwijl ze wel even lang premie betalen. Dit is lastiger te 
tackelen omdat ‘solidariteit’ tussen mensen die korter en langer leven de kern vormt van het stelsel. 
Maar laagopgeleiden zouden minder (lang) premie kunnen betalen, of per ingelegde euro meer 
pensioenrecht kunnen opbouwen, of jonger recht kunnen krijgen op pensioen.  
 
Een eerlijker pensioen moet ook iets doen aan de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. In ons 
land bouwen vrouwen gemiddeld 42% minder aan aanvullend pensioen op dan mannen. Zij werken 
minder (77% werkt parttime), onderbreken hun werk langer voor kinderzorg, en hebben lagere 
inkomens. Gemiddeld ontvangen vrouwen 300 euro per maand aan aanvullend pensioen en mannen 
800 euro per maand. Met name bij scheidingen en het overlijden van de partner zijn de druiven zuur. 
Dat lossen we alleen op door de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen en werk en verlof 
eerlijker over man/vrouw te verdelen, en door een eind te maken aan de discriminatie in beloning 
van vrouwen.  
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10. Bestrijden van armoede en een hoger besteedbaar inkomen 
 
Armoede, werkloosheid en schulden kunnen iedereen overkomen. Armoede is geen gebrek aan 
karakter, maar een gebrek aan geld. Armoede leidt tot een ongezonder leven, het mijden van zorg en 
wonen in een ongezonde omgeving. Het leidt daardoor tot een lagere levensverwachting. 
 
Het aantal armen piekte in 2013 met 1,25 miljoen armen (7,9 procent van de bevolking) en blijft 
sindsdien hoog. Vooral mensen in de bijstand hebben het moeilijk. Van kinderen gaat 1 op de 9 met 
honger naar school, d.w.z. zonder ontbijt! Het aantal huishoudens dat langdurig onder de lage-
inkomensgrens moest rondkomen is één op de elf. De helft van de langdurige armen betreft 
werkende armen – een gevolg van flexwerk aldus het SCP. Volgens het SCP verkeren zo’n 600.000 
Nederlanders in min of meer chronische armoede, van drie jaar of langer. Hoe langer je arm bent, 
hoe moeilijker het wordt om eruit te ontsnappen. Slechts 20% van de armen slaagt er na twee jaar 
nog in om uit de armoede te komen. Na één jaar lukt 60% dat. Overigens is het gevaar dan nog 
steeds niet geweken. Armoede blijft je achtervolgen, ook als je weer in de groene cijfers zit. De 
terugval is hoog – 40% van wie omhoogklimt, duikelt binnen vijf jaar opnieuw onder de 
armoedegrens. 
 
Eén op de drie huishoudens heeft onvoldoende reserves om financiële tegenslag op te vangen en 1,3 
miljoen gezinnen zitten in een problematische schuldensituatie of lopen een risico daarin te 
belanden. Per gezin in het rood zijn er gemiddeld vijftien schuldeisers, waarvan vaak ook overheden. 
Deze financieel kwetsbare groep wordt overeind gehouden met gemiddeld dertien verschillende 
vormen van inkomensondersteuning. 
 
Het aantal mensen met betalings- of huurachterstanden stijgt. Voor een groot deel van de mensen 
met een beperking is armoede de dagelijkse realiteit. Voor chronisch zieken en mensen met een 
beperking zijn de zorgkosten de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Voor deze groep geldt daarnaast dat 
het vinden van betaalbare en geschikte woningen moeilijk is. Bijna 14.000 chronisch zieken en 
ouderen hebben een betalingsregeling met het Centraal Administratie Kantoor (CAK), de instantie die 
de eigen zorgbijdragen int voor gemeenten en het Rijk. Daarenboven zijn er 290.000 mensen die 
betalingsachterstanden van 6 maanden of langer hebben met hun zorgpremie. 
 
Ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Veel van hen zijn langdurig arm, 
hebben gezondheidsproblemen en zijn minder betrokken bij de maatschappij en in de politiek. Zo’n 
80% van deze mensen voelt zich er niet bij horen. 
 
De WRR doet suggesties om de contractvoorwaarden tussen overheid en burger te herzien. Zo roept 
ze de overheid terecht op om begripvol te zijn wanneer mensen onder mentale druk staan. In de 
praktijk komt dat neer op terughoudend zijn met sancties. Ook vraagt de WRR om coulance wanneer 
uitstaande rekeningen aan de overheid niet direct worden vereffend. In plaats van het huidige 
systeem van automatische boetes en incassobureaus moet de overheid zich eerst verdiepen in de 
redenen waarom betaling uitblijft om te voorkomen dat schuld op schuld wordt gestapeld. Dat zijn 
wenselijke en haalbare veranderingen waarmee de overheid zich barmhartiger kan en moet tonen. 
 
In ons Plan voor de Arbeid pleiten we voorts voor een Wet basisuitkeringen en basisbanen ter 
vervanging van de huidige Participatiewet. De Participatiewet gaat uit van wantrouwen, sancties en 
eigen verantwoordelijkheid, in plaats van mensen bijstaan, respect, en vertrouwen. De huidige 
Participatiewet is één van de grote dwaalsporen van onze partij geweest onder Rutte II. Hij werkt 
vernederend, met een nadruk op repressie, heeft zinvol beschut werk afgeschaft en maakt succes 
van re-integratie vooral afhankelijk van de werkloze zelf, zonder deze voldoende te helpen. 
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Het vangnet in de vorm van de Participatiewet blijkt niet te verhinderen dat mensen tot ernstige en 
langdurige armoede veroordeeld worden. Sommige groepen worden categorisch uitgesloten. Of er 
worden drempels opgeworpen om mensen af te houden van voorzieningen. Een voorbeeld is de 
verplichte maand wachttijd voor jonge aanvragers van een bijstandsuitkering. Er zijn gemeenten die 
deze wachttijd ook proberen toe te passen bij volwassenen, ook al staat de wet dit niet toe. 
 
Maar het is vooral het steeds rigider wordende handhavingsbeleid dat mensen in de armoede drijft. 
Bij de geringste overtreding van de inlichtingenplicht wordt al een boete opgelegd, of er opzet in het 
spel is of niet. Schuldsanering komt er dan niet meer aan te pas. Dit dwingt mensen langdurig te 
leven op de beslagvrije voet van 90 procent van de bijstandsnorm. Als die al wordt toegepast. 
 
Ontbinding ontstaat waar binding ontbreekt. Er is geen binding meer vanwege een 
geïnstitutionaliseerd wantrouwen van de burger door de staat. Er is geen sprake meer van een 
overheid met een neutraal mensbeeld. Zo is er, onder druk van de publieke opinie, al jaren sprake 
van een steeds sterker wordende aanname dat uitkeringsgerechtigden misbruik maken, frauderen, 
oneigenlijk aanspraak maken, onwillig en niet gemotiveerd zijn, etc. Terwijl de praktijk laat zien dat 
mensen aan de onderkant van de samenleving en aan de onderkant van de arbeidsmarkt echt in de 
problemen zitten en met moeite het hoofd boven water kunnen houden. De ingezette teneur van 
werken voor je uitkering, verplichte participatie op straffe van boete en maatregelen, zijn 
dreigementen die geen kracht bijgezet kunnen worden in de vorm van beschikbare arbeid voor deze 
doelgroep. 
 
Om fraudeurs te vangen wordt de overgrote, niet malverserende meerderheid behandeld als 
verdachte. Hetzelfde beeld zien we bij de invulling van de tegenprestatie in de bijstand. Het gaat niet 
meer om mensen die pech hebben in het leven en geholpen moeten worden, nee het zijn klaplopers 
die gedwongen moeten worden iets te doen voor hun geld – tenzij het tegendeel blijkt. 
 
Bovendien treedt meer en meer een situatie op waarbij werken niet loont. Aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt spelen zich risico’s af op het gebied van armoedeval ondanks betaalde arbeid, 
problemen met te dure kinderopvang, schulden en loonbeslagen, risico’s van uitbuiting (geen 
minimumloon en geen arbeidsvoorwaarden) en van verdringing door mensen met loonwaarde-
metingen (goedkope krachten). 
 
Het wordt gemeenten nog steeds verboden om met algemene maatregelen een efficiënt 
armoedebeleid te voeren. Dat is schadelijk nu gemeenten met weinig geld veel mensen moeten 
helpen. Het gaat bij de jacht op slechteriken steeds om een afweging. 
 
De overheid is boos, achterdochtig en gefrustreerd. Het is management by insult. Zo zijn er nog meer 
voorbeelden te geven die ertoe leiden dat mensen geen vertrouwen meer hebben in de politiek. Als 
PvdA hebben we de taak deze staat van ontbinding terug te buigen naar binding. Het vertrouwen van 
de kiezer kunnen we alleen terugkrijgen door het vertrouwen aan die kiezer te geven. We moeten 
een einde maken aan het wantrouwen in de burger en bovenstaande maatregelen omvormen in het 
beginsel van ‘vertrouwen, tenzij’. 
 
Het voorkomen van armoede en het verbeteren van besteedbare inkomens helpt uiteraard het 
voorkomen van schulden. We bepleiten o.m. verhoging van het minimumloon en de daaraan 
gekoppelde uitkeringen met ordegrootte + 10% en hogere lonen (zie de recente eis van FNV: + 3% en 
voor lage inkomens + 5%), gecombineerd met het in de uitkeringen schrappen van kortingen en 
wachttijden en met het verhogen van vrije bijverdiensten. Voorts worden leenbijstand en leningen 
voor integratie – en taalonderwijs afgeschaft en vervangen door giften. 
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Nergens in de wereld is flexwerk voor werkgevers zo voordelig ten opzichte van vast werk als in 
Nederland. Het terugdringen van flexwerk en het verbeteren van de rechtspositie van flexwerkers 
(o.m. bij arbeidsongeschiktheid en pensioenen) helpt tegen de toenemende armoede en 
problematische schulden onder werkenden. Voor ZZP-ers helpt vooral een betere rechtspositie met 
o.m. minimumtarieven en verplicht collectief pensioen en een verplichte collectieve 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, en een beter faillissementsrecht, waarbij eenvoudiger met een 
schone lei gestart kan worden. 
 
Wij willen daarnaast een Nationaal programma voor de bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting. Het uitgangspunt van zo’n armoedebeleid is dat getracht wordt mensen op maat (en niet 
met willekeur!) te ondersteunen en te stimuleren tot gedragsverandering die hun uit de armoede 
helpt in plaats van de huidige normatieve repressieve benadering: compassie in plaats van repressie. 
Daarin worden gemeenten en organisaties ondersteund door het Rijk. Minima en mensen in de 
schuldhulpverlening krijgen automatisch kwijtschelding van lokale lasten (incl. 
waterschapsheffingen). 
 
We bevorderen een integrale aanpak van problemen bij mensen, o.a. door de armoede en 
werkcomponenten bij sociale wijkteams te versterken – 29% van de bevolking van ons land kampt 
met een stapeling van problemen op het terrein van arbeid, inkomen en gezondheid. De 
mogelijkheden voor verstrekking van bijzondere bijstand voor gemeenten worden substantieel 
verruimd. Hoogte en vorm worden vrij. Categorale bijstand wordt weer mogelijk. De situatie van 
kinderen in armoede en/of uitsluiting moet op korte termijn concreet, resultaatgericht en meetbaar 
aangepakt worden. Hierbij moeten deze regelingen voor alle kinderen, in alle gemeenten uniform 
toegankelijk zijn. Vanuit de uitvoering kan ook veel worden gedaan voor een effectievere aanpak van 
armoede. Ga eens in de schoenen staan van iemand die arm is, bijvoorbeeld via het lopen van een 
stage. Dat zou trouwens ook goed zijn voor politici. 
 

11. Problematische schulden 
 
In de afgelopen jaren is de schuldenproblematiek in Nederland fors toegenomen. Recent onderzoek 
geeft aan dat het aantal mensen met problematische schulden groot is:  

• Risico op problematische schulden: 1.158.000 huishoudens 

• Problematische schulden 550.000-600.000 huishoudens 

• Risicovolle schulden daarnaast > 600.000 huishoudens  

• In beschermingsbewind omstreeks 180.000 burgers, deels met schuldenproblematiek  

• Totaal in schuldhulpverlening: 153.000 personen 

• Totaal toegelaten tot schuldsanering: 39.000 personen 

• Gemeentelijke schuldhulpverlening: aanvragen 95.000 casus per jaar (in 2012 waren dit er 
84.500), met sanering minnelijke traject afgehandeld ongeveer 30.000 per jaar 

• Nieuwe gevallen Wsnp (wettelijke schuldsanering natuurlijke personen): uitgesproken 
schuldsaneringen 2015: 11.700, waarvan meer dan 70% met “schone lei” afgehandeld 

• Uit de schuldsanering met een schone lei: 10.615 personen. 
(Bron: Algemene Rekenkamer 2016, Presentatie Amargi/Pieter Hilhorst, Rapport Een Onbemind 
Probleem van Roel In ’t Veld, 2016) 
 
8.000 keer werd vorig jaar een huis ontruimd, 20.000 keer werd de elektriciteit afgesloten en 3 
miljoen keer belde ergens een deurwaarder aan. Ruim één op de zeven huishoudens loopt risico op 
problematische schulden, meer dan 300.000 mensen hebben een bewindvoerder (Bron: Jesse 
Frederik, De Correspondent, CBS). 
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Uit deze cijferopstelling valt af te leiden, dat een groot deel van de burgers met problematische 
schulden niet haar weg weet te vinden naar gemeentelijke of nationale schuldhulpverlening, dat de 
selectie zeer streng is en dat de effectiviteit van de hulpverlening en de sanering zeer beperkt is. Van 
de problematische schulden komt slechts 27,8% in de schuldhulpverlening, slechts 7,1% 
daadwerkelijk in de schuldsanering en slechts 1,9% komt met een schone lei uit de schuldsanering 
(27,2% van de personen die daarin zijn toegelaten en 6,9% van de personen in de 
schuldhulpverlening). Van de beperkte groep mensen die met een schone lei uit de schuldsanering 
komt, is de recidive ook weer hoog. Helaas zijn hier geen betrouwbare cijfers van, maar de 
schuldhulpverleners bevestigen dit beeld: ze zien vaak oude klanten weer terug. 
 
Veel gemeenten zijn strenge(re) afwijzingscriteria gaan hanteren. Zo worden mensen die geen 
inkomen hebben of ingeschreven zijn als zelfstandige bij de Kamer van Koophandel uitgesloten. Ook 
mensen die een eerder beroep deden op schuldhulp of in een niet afgeronde scheiding zitten komen 
niet in aanmerking. Ook worden mensen met een koopwoning uitgesloten, zelfs als verkoop daarvan 
aantoonbaar niet helpt omdat de hypotheek onder water staat en/of omdat de huurlasten hoger 
zullen zijn dan de aflossing en rente op de hypotheek. Daarnaast zijn veel gemeenten ook gaan 
screenen op motivatie en vaardigheden. Denk aan criteria als: dat mensen hun vaste lasten betaald 
moeten hebben in de periode voordat ze een beroep deden op de schuldhulpverlening, hun 
administratie tot op zekere hoogte op orde moeten hebben of niet eerder (in de afgelopen 2 tot 5 
jaar) een beroep deden op de schuldhulpverlening. De combinatie van een absolute groei en 
strengere afwijzingscriteria heeft als gevolg dat inmiddels ongeveer een derde van de huishoudens 
die om hulp vragen vooralsnog niet worden toe geleid naar een schuldregeling.  
 
Dat de (problematische) schulden blijven bestaan heeft allerlei (maatschappelijke) gevolgen. Voor de 
schuldenaar betekent het voortbestaan van de schulden dat er vooralsnog geen einde komt aan de 
stress en bestaansonzekerheid. Onderzoek wijst uit dat het hebben van (problematische) schulden 
onder meer bijdraagt aan stress in relaties, gezondheidsproblemen, langduriger 
uitkeringsafhankelijkheid of een hoger ziekteverzuim op de werkvloer. De maatschappelijke impact 
van schulden is ook groot. Volgens het Nibud kost ieder onopgelost schuldprobleem de samenleving 
€ 100.000. De totale maatschappelijke kosten worden geschat op 11 miljard euro per jaar. 
Gemiddeld verblijven mensen met problematische schulden 4-12 maanden langer in een uitkering, 
en zijn gemiddeld 9 dagen per jaar meer ziek. Tweederde geeft aan een kleiner sociaal netwerk te 
hebben. 
 
De voor de schuldhulpverlening beschikbare middelen staan niet in verhouding tot de grootte en de 
problematiek van sommige doelgroepen. De schuldhulpverlening heeft bijvoorbeeld zelden 
voldoende tijd om ervoor te zorgen dat – vaak wanhopige – schuldenaren in een nieuwe realiteit 
‘landen’ terwijl dit voor het proces van schulden beheersen en oplossen van grote waarde is. 
 
De overheid faalt in alle geledingen bij het bieden van een adequate hulp aan de groeiende groep 
mensen met problematische schulden. Het is verbijsterend hoe een groot aantal instanties met 
goede bedoelingen tot zulke rampzalige resultaten komt. Het systeem van alle regels samen is 
onbeheersbaar ingewikkeld geworden. 
 
Niemand heeft hier baat bij. Schuldeisers zien hun geld niet terug. De belastingbetaler is miljarden 
kwijt aan een steeds verder uitdijend bureaucratisch moeras. Hulpverleners raken moedeloos van de 
protocollen, beslisbomen en zelfredzaamheidsmatrices. En de schuldenaar? Die is het lijdend 
voorwerp van al deze gekte: hij verliest zijn moed, zijn gezondheid, zijn hoop. 
Dat moet veranderen. Als mensen in de schulden komen, moet er veel sneller zicht komen op een 
oplossing. Een oplossing die recht doet aan de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. 
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Er zijn tegenwoordig veel verleidingen om met krediet te kopen. De transparantie van veel van die 
kredieten is ook niet groot en jongeren wordt weinig geleerd over de risico’s. Veel jongeren hebben 
geldproblemen: 43% van alle jongeren heeft schulden en/of betalingsachterstanden. Het financieel 
zelfstandig kunnen leven wordt wel van iedereen verwacht, maar in het onderwijs niet of nauwelijks 
geleerd. Er zijn wel voorlichting-programma’s voor het onderwijs, maar dit is niet structureel 
opgenomen in het onderwijs. Aan preventie kan veel meer worden gedaan. Meer structurele 
aandacht in het onderwijs voor budgetbeheer en financiële planning. Scholen krijgen daar ook extra 
budget en meer onderwijstijd voor. We voeren een permanente campagne om te waarschuwen voor 
risico’s van leningen. Reclames voor kredieten wordt aan strengere regelgeving onderworpen.  
 
Veel mensen weten niet hoe complexe regelingen in de belastingen, uitkeringen, met verzekeringen 
of met koop of huur van een woning precies werken. Tegelijkertijd hebben private crediteuren veel 
vrijheden, of permitteren zij zich die bij hun incassobeleid, en doen publieke crediteuren (overheden 
en semi-overheidsinstellingen) daar niet voor onder. In schulden bestaat ook een levendige handel – 
een hele bedrijfstak parasiteert op mensen met problematische schulden. Daar doen ook banken 
lustig aan mee – in strijd met hun wettelijke zorgplicht. Wij willen een vergroting van de zorgplicht 
van crediteuren ten tijde van het aangaan van koop-, leen- en huurovereenkomsten. Verbod tot 
doorverkoop van vorderingen, met name aan ‘loan sharks’. Het commercieel verhandelen van 
schulden van huishoudens wordt verboden. De zorgplicht van banken e.a. blijft ook bij uitbesteding 
van incasso bij de oorspronkelijke partij in stand, ook wat betreft aansprakelijkheid. Wij introduceren 
een deurwaardersregister. We handhaven de adempauze van 6 maanden om mensen die persoonlijk 
failliet dreigen te gaan de kans te geven tot een vergelijk te komen. Private incassobureaus die 
woekertarieven rekenen pakken we aan met forse boetes.  
 
De leveranciers van energie en water beschikken evenals de verhurende woningcorporatie 
vroegtijdig over informatie bij betalingsproblemen, die vaak wijzen op problematische schulden. Laat 
de gemeenten afspraken maken met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en 
waterbedrijven dat zij bij twee maanden achterstand melding doen bij de gemeente. De gemeente 
kan dan zorgen dat hulpverleners contact leggen met de bewoners, om hen te ondersteunen om 
weer grip te krijgen op hun geld. De gemeente Amsterdam heeft daar met het programma Vroeg 
Eropaf goede ervaring mee en in de gemeente Nijmegen loopt eveneens een succesvol project, 
Vindplaats Schulden. Om vroegsignalering mogelijk te maken is nodig dat leveranciers van energie en 
water en woningcorporaties toestemming verkrijgen van klanten. Gemeenten kunnen ook kijken hoe 
ze nóg vroeger in actie kunnen komen. Door bijvoorbeeld samen met corporaties en nutsbedrijven 
alert te zijn op ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals echtscheiding of verlies van een naaste. 
Corporaties en andere bedrijven kunnen hun klanten dan in contact brengen met instanties die hen 
hierbij ondersteunen. De gemeenten Hilversum, Den Haag en Zwolle experimenteren hier al mee. 
 
Het incassobeleid van de overheid moet worden aangepast. We willen de sociale incasso vanuit de 
overheid verder uitbouwen door maatwerk mogelijk maken bij incasso door het Rijk. We pleiten voor 
één incassobureau voor alle Rijksdiensten (dus incl. CJIB) en één beleidslijn voor het afschrijven van 
oninbare vorderingen.  Zoals bekend bezit een aantal rijkscrediteuren voorkeurposities. Velen pleiten 
er voor deze af te schaffen, maar wij stellen voor, dat het Rijk kenbaar maakt deze positie dienstbaar 
te willen maken aan een schuldsaneringsproces, zodat de sanerende instantie een optimaal resultaat 
kan afdwingen bij overige crediteuren. We handhaven (en dan bedoelen we dat die ook wordt 
nageleefd!) de beslagvrije voet. 
 
We zorgen ervoor dat iedere gemeente een Geldloket heeft waar burgers gratis en belangeloos 
advies en ondersteuning kunnen krijgen over geldzaken, van belastingen tot en met zorgkosten. We 
zorgen dat Gemeentelijke Kredietbanken met lage rentes werken. 
 
De bestaande situatie in de schuldhulpverlening kent een vijftal ernstige knelpunten:  
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• De onderlinge coördinatie tussen rijkscrediteuren en die tussen hen en hulpverlenende 
gemeenten ontbreekt;  

• De meerderheid van de mensen met problematische schulden ontvangt geen hulp van de 
overheid;  

• Het moment waarop hulp wordt gevraagd is vaak relatief laat en het daaropvolgende tempo 
van hulpverleningstrajecten is relatief laag;  

• Op gemeentelijk niveau is de aanwezige expertise niet altijd van de noodzakelijke kwaliteit; 
• Een groot deel van de mensen die wel hulp krijgen eindigt niet schuldenvrij of in een 

duurzame financiële situatie, als gevolg van niet succesrijke hulpverleningstrajecten. Het 
gevolg hiervan is ook dat de recidive hoog is: vaak vallen mensen weer terug in 
problematische schulden. 

 
Het is de hoogste tijd voor een geheel nieuw systeem van schulddienstverlening. Iedereen krijgt een 
recht op toegang tot schuldhulpverlening: er worden geen voorwaarden meer gesteld. Toegang is 
vrijwillig, maar kan ook door de rechter worden opgelegd op verzoek van de gemeente waar de 
schuldenaar woont, indien de schuldenaar zelf niet in staat is zijn problemen aan te pakken en wel 
maatschappelijke kosten veroorzaakt.  
 
De kans op succes bij schuldhulpverlening stijgt naarmate eerder een kwalitatief hoogstaande 
beoordeling van de casuïstiek en van de persoon van de debiteur plaats vindt. En naarmate eerder 
interventies plaatsvinden. Deze interventies zijn effectiever naarmate de interventies naast sanering 
meer zijn gericht op het ook verschaffen van perspectief aan de bezitter van problematische 
schulden. Binnen zes weken na melding wordt een interventieplan vastgesteld. Dit plan behelst de 
aard en het tempo van de interventies, inclusief de verschaffing van perspectief. Aan de 
perspectiefvergroting verbonden directe kosten zijn te bekostigen uit de bijzondere bijstand. De 
vaststelling en uitvoering van het interventieplan vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de 
gecertificeerde gemeenten of samenwerkingsverbanden van gemeenten of door een door deze 
partijen aan te wijzen instantie. 
 
Zodra een interventieplan is vastgesteld, ontstaat een breed schuldenmoratorium. Na drie jaar is de 
schuldenaar schuldenvrij, tenzij hij naar het oordeel van de gemeente(n) of de instantie die dat 
namens hen doet onvoldoende meewerkt. In dat geval kan de periode steeds met een periode van 
maximaal drie jaar worden verlengd. Er vindt dus geen beëindiging plaats bij onvoldoende 
medewerking, zoals nu, maar verlenging. 
 
Het idee van Jesse Frederik c.s. van de campagne Gemeenten Schuldenvrij, om schulden op te kopen 
van gemeenten verdiend uitwerking: ‘Na drie jaar schuldsanering krijgen schuldeisers nu vaak nog 
geen 10 procent van hun geld terug. Als gemeente kun je beter sneller om tafel met schuldeisers: 
‘Jullie krijgen nu je 10 procent, dan nemen wij de schuld over.’ Dat is geen liefdadigheid, maar een 
investering. Ga maar na: momenteel kost drie jaar een bewindvoerder aanstellen zo’n 5.000 euro. En 
dan is er aan het eind van de rit vaak bijna niks opgelost. Voor datzelfde geld kun je ongeveer 50.000 
euro aan schulden opkopen en oplossen. Mits de schuldeisers, zoals gebruikelijk, akkoord gaan met 
10 procent. Zo bespaar je niet alleen op de kosten van de bewindvoering, maar ook op uitkeringen, 
jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, schuldhulpverlening, ziekteverzuim en ga zo maar door. De 
gemeenten Den Haag en Leiden laten zien dat dit werkt. De verlammende stress valt weg door het 
schuldopkoopprogramma en er ontstaat ruimte om verder te kijken. Ruimte voor de schuldenaar die 
gebruikt kan worden om te investeren in het opdoen van financiële kennis om herhaling te 
voorkomen, in het volgen van een opleiding of het vinden van een baan. Schuldsanering kan ook 
collectief geregeld worden. Maak met bijvoorbeeld woningcorporaties een afspraak over alle 
problematische schulden van inwoners van een gemeente. Zo kan enorm worden bespaard op 
uitvoeringskosten. Een saneringstraject voor een enkele burger kost de gemeente namelijk zo’n 3.000 
euro, terwijl de afloscapaciteit van een schuldenaar met een minimuminkomen maar 1.800 euro is.’ 
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Dit zou ook via de rechter, op initiatief van de gemeente en met instemming van de schuldenaar, 
moeten kunnen worden opgelegd.  
 
De bezuiniging van 40% op het budget van gemeentelijke schuldsanering wordt tenminste volledig 
teruggedraaid en waar nodig verder aangevuld. Bij de verdeling van het geld over de gemeenten 
wordt gekeken naar de mate van armoede en problematische schulden in gemeenten. 
Bewindvoerders moeten niet alleen letten op belangen van schuldeisers, maar die afwegen tegen die 
van de schuldenaren. De kwaliteit van bewindvoerders en schuldhulpverleners moet omhoog. De 
certificering is in handen van een nationale, onafhankelijke organisatie. Gemeenten worden verplicht 
zich al dan niet in onderlinge samenwerking binnen een bepaalde termijn te certificeren. 
 
De bekwaamheid van schuldenaars moet vooral niet worden overschat. Problematische schulden 
leiden tot een ander rationeel gedrag. Weten is niet altijd kunnen, zo stelden de WRR en de 
Nationale Ombudsman al eerder. Succesvolle gedragsinterventies houden hier rekening mee. Het 
ontbreekt teveel aan producten waarin het motiveren van de schuldenaar de kern vormt. Schaarste 
en gebrek aan basisbehoeften hebben een duidelijke impact op het gedrag van schuldenaren, en in 
de huidige situatie wordt gedrag daarom te snel als niet gemotiveerd gelabeld en de schuldenaar 
uitgesloten van schuldsanering. 
 
De persoonlijke begeleiding en het persoonlijk contact worden versterkt – iedereen krijgt een eigen 
persoonlijke coach. Er moet op individueel niveau naar mensen worden gekeken: naar hun gedrag, 
houding, motivatie, vaardigheden en beperkingen. Het is ook belangrijk dat mensen geholpen 
worden om het overzicht te houden. Het gaat in de aanpak van armoede en schulden niet om 
betutteling maar vooral om bindkracht. Hulpverleners die mensen uit de armoede proberen te 
begeleiden moeten hierop getraind zijn, met onder meer competenties en bewezen werkwijzen, 
zoals de methode van motiverende gespreksvoering. Dat gaat om intensieve trajecten. Het heeft als 
voordeel dat hulpverleners de cliënt op dezelfde manier benaderen en dezelfde boodschap 
uitdragen. In de aanpak van armoede en schulden moet de focus op verandering van gedrag en 
houding liggen in plaats van op sanctionering. Positieve prikkels verdienen de voorkeur boven 
negatieve. We belonen bijv. eigen initiatieven om weer aan het werk te komen met meer 
vrijstellingen en bij het verwerven van meer afloscapaciteit, o.m. met een hoger leefbudget. 
Negatieve prikkels – zoals het verbod om een onderneming te voeren – worden geschrapt. 
 
Armoedebestrijding en schuldsanering is een vak voor goed opgeleide professionals om dat goed te 
kunnen doen. Als er vrijwilligers ingezet worden, moeten deze goed ondersteund en begeleid 
worden – dit is zwaar en moeilijk werk. Een landelijke samenwerkingsovereenkomst tussen 
vrijwilligersorganisaties, gemeenten (VNG) en andere betrokken landelijke koepels, ligt voor de hand. 
Hierin wordt op eenvoudige wijze het kader voor lokale basisborging van vrijwilligersfaciliteiten: 
infrastructuur, deskundigheidsbevordering en samenwerkingsuitgangspunten, met gemeente en 
publieke schuldhulporganisaties geregeld. 
 
Nog een oplossing uit de campagne Gemeenten Schuldenvrij: ‘Niet alles kun je achter een Haags 
bureau of op een gemeentehuis voorzien. Toch is het werk van hulpverleners momenteel 
dichtgetimmerd in protocollen en beslisbomen. Al die regels gaan te veel uit van de zelfredzaamheid 
van burgers en geven te weinig ruimte aan het inschattingsvermogen van de hulpverlener. Mensen 
die diep in de schulden zitten zijn niet zelfredzaam, blijkt keer op keer uit onderzoek. Regels worden te 
strikt toegepast, waardoor veel mensen uit een hulpverleningstraject vallen. Geef uitvoerders daarom 
meer ruimte om uitzonderingen te maken, want er is niet één formule. Niet elke schuld is gelijk 
geboren. 
Geef hulpverleners daarnaast een bureaucratievrij budget dat ze naar eigen inzicht kunnen inzetten. 
Geld dat vrij te besteden is om echt maatwerk te leveren en zo grotere maatschappelijke problemen 
te voorkomen. Op gemeentelijk niveau zijn hier al succesvolle pilots mee geweest. Uit de evaluatie 
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van zo’n experiment in Zaanstad, waarbij sociale wijkteams 800.000 euro kregen om naar eigen 
inzicht te besteden, bleek hoe succesvol dit kan zijn.’ 
 
In dit systeem vervalt de Wsnp: Die is niet meer nodig, omdat de gemeente de bevoegdheden krijgt 
om de interventies op te leggen die nu voorbehouden zijn aan de rechter. Hiermee wordt de 
rechterlijke macht ontlast en de termijnen verkort: nu moeten zaken eerst in een minnelijk traject via 
gemeenten worden gebracht voordat er interventies door de rechter opgelegd kunnen worden. Dat 
leidt nu vaak tot trajecten van meer dan 6 jaar. Mensen die in de Wsnp zitten of daaruit zij gezet 
kunnen opteren voor de nieuwe structuur via de gemeente. 
 
De huidige Fraudewet moet zo snel mogelijk vervangen worden door een wet die geen boetes meer 
legt als er niet gefraudeerd wordt en die geen omkering van de bewijslast meer bevat. Mensen met 
een uitkering moeten niet bij voorbaat als fraudeurs en onwilligen worden neergezet en behandeld, 
maar met normaal menselijk respect. 
 
Er komt de mogelijkheid voor lichte vormen van gemeentelijk budgetbeheer. Dat moet er voor 
zorgen dat de vaste lasten betaald blijven worden en dat er geen nieuwe schulden ontstaan. Er wordt 
een landelijke structuur opgezet voor de herfinanciering van kleinere problematische schulden. We 
bevorderen innovatieve en succesvolle benaderingen als Vroeg Eropaf, Proeftuin bestaansminimum, 
het Goede Gierenfonds, Mobility Mentoring en de ONS-bank. We onderzoeken wie en welke 
schulden zich lenen voor voorwaardelijke kwijtschelding met als doel mensen weer perspectief te 
geven op een gezonde en financieel stabiele toekomst. Er komen kwijtscheldingsregelingen voor 
mensen met zeer problematische schulden. 
 
Tot slot 

Meer lezen? Op onze site https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com staat de uitgebreide versie 
van dit betoog. 

Daar vind je ook de deelplannen die de bouwstenen ervoor leverden. 

En je kunt daar je reacties plaatsen en digitaal het debat voeren. 

Meld je daar ook aan als je een mail wilt ontvangen als er nieuwe stukken op de site worden 
geplaatst en wanneer we bijeenkomsten houden om het debat met elkaar en met deskundigen of 
betrokkenen te voeren. 

 

https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com/

