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Inleiding
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. In toenemende mate is armoede zelfs
overerfbaar aan het worden. De tweedeling in optima forma.
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.
De herwaardering van onze linkse ideologische basis door concreet links beleid is zeer urgent. In
plaats van tegenbeweging is de PvdA de afgelopen 25 jaar teveel tot ‘bondgenoot’ van het
neoliberalisme verworden. In ideologisch opzicht is dat een fataal verbond, waardoor onze partij niet
meer de maatschappijkritische factor van weleer is. Het neoliberale doel van een overheid die zich
terugtrekt uit de publieke dienstverlening geeft nog altijd richting aan het beleid. Onder het
neoliberale regime wordt het individu beoordeeld op zijn productiviteit en concurrentievermogen,
een maatstaf die politiek tot uitdrukking komt in de totem die voor de ‘hardwerkende Nederlander’
is opgericht. ‘Niet-productieve’ krachten als kunstenaars, asielzoekers en werklozen valt een
stiefmoederlijke behandeling ten deel.
Voor een emancipatiepartij is het een aanlokkelijke gedachte dat haar taak is volbracht en het
individu zich volledige autonomie heeft verworven. Maar daarmee geloof je in een fictie, met als
gevolg dat neoliberalisme de beleidsmatige keuzes bepaalt in kwesties waarin vrijheid, gelijkheid en
solidariteit in het geding zijn. Het is een vergissing, met ingrijpende gevolgen, om aan te nemen dat
ons emancipatieproces is voltooid en we nu een maatschappij hebben van economisch zelfredzame,
autonome individuen. In de praktijk van het beleid houdt dat in dat de overheid allerlei
verantwoordelijkheden die vroeger voor rekening van het collectief kwamen nu op individuen
afschuift. Dan wordt de eigen verantwoordelijkheid een dogma waarmee de politiek de
verzorgingsstaat diep in het hart kan raken.
De sociaaldemocratie lijkt soms niet meer in collectieve actie te geloven om het individu te helpen
ontsnappen aan armoede, onveiligheid, onwetendheid. Ooit was dat geloof de drijfveer achter de
opbouw van de verzorgingsstaat, met een zware verantwoordelijkheid voor de overheid om
onderwijs, zorg, wonen en het pensioen voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden. De
bron van vrijheid lag in het succes van die collectieve actie die mensen in staat stelde tot een grotere
grip op hun eigen lot. Niets heeft de mensen meer vrijheid gegeven dan de verzorgingsstaat.
Liberalen doen het voorkomen alsof vrijheid in de eerste plaats een individuele prestatie is. Met als
logische implicatie dat het de volledige verantwoordelijkheid kan dragen voor wat er met hem
gebeurt en de overheid daar geen omkijken meer naar heeft.
De cruciale schakel tussen neoliberalisme en sociaaldemocratie is het idee van persoonlijke
autonomie. Dat klinkt goed voor een emancipatiepartij, vanwege de connotatie met mondigheid: je
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neemt je leven in eigen hand. Maar het wordt benauwend als je je realiseert dat daarom van jou
wordt verwacht dat je in competitie treedt met alle anderen, dat je winst moet maken op je leven.
Neoliberalen prijzen zo’n samenleving aan als een high opportunity, high risk society. Het lullige is
alleen dat de opportunities voor de ene klasse zijn en de risks voor de andere. Men bouwt geen
succesvol politiek beleid op een verkeerde maatschappijdiagnose. Als de maatschappelijkheid
ineenschrompelt ten gunste van de markt resteert voor de mensen weinig anders dan mee te doen
in de klopjacht op individueel succes en status.
We zijn gaan geloven in een soort ideaalbeeld van assertieve individuen die hun mannetje en
vrouwtje staan in de wereld van markt en strijd. Dan is het logisch dat de afkeer van afhankelijkheid
groeit. Daar ligt de bron van sociale ontbinding. Als je succes hebt, dan is het jouw verdienste, als je
faalt, dan heb je het aan jezelf te wijten. Dat deugt natuurlijk helemaal niet: de samenleving is
complexer dan ooit en dan zeggen we tegen het individu dat het al de risico’s maar moet kunnen
overzien. De staat kan dat niet meer, ondanks alle toezicht die hij uitoefent, maar van het individu
veronderstellen we dat het dat wél kan. Terwijl volgens ons noodlot of dikke pech meer dan
voorheen bepaalt of iemand vastloopt.
De paradox is dat de overheid zich terugtrekt en tegelijkertijd de burgers meer dan ooit in de gaten
houdt. Het een heeft ook met het andere te maken. Een bestuur dat liberale retoriek gebruikt dringt
zich steeds dieper in onze levens. Dat is minder verwonderlijk dan het lijkt. De politiek heeft de
burgers verantwoordelijk gemaakt voor hun levensloop, maar kan het ook niet laten hen aan te
spreken, te corrigeren of te straffen. Rutte stelt zich op als de human resources manager die hij
vroeger bij Unilever was, met ons als zijn personeel, zijn human capital, dat moet worden
gemanaged en optimaal moet renderen. Het is ironisch dat we mensen zozeer zijn gaan controleren
in een tijd waarin zoveel wordt gesproken over individuele vrijheid. Overal is die controle dieper
doorgedreven, dieper dan ooit het geval is geweest.
Het individu dat niet zonder anderen kan om vooruit te komen en de zin van zijn bestaan mede aan
die anderen ontleent, maakt in dit neoliberale relationele mensbeeld plaats voor de ‘onderneming ik’
die met ‘zelfmanagement’ vorm krijgt. Neoliberaal denken is nogal agressief antimaatschappelijk,
gericht op een politiek van sociale ontbinding. Daarmee staat het haaks op de waarde die het hart
van de sociaaldemocratie uitmaakt: solidariteit.
Eén van de gevolgen is dat de risico’s die mensen in hun leven lopen vooral worden toegeschreven
aan eigen keuzes. Ooit was het een handelsmerk van de sociaaldemocratie dat ongelijkheid in
levenskansen in de eerste plaats het gevolg was van maatschappelijke tekortkomingen. Nu beziet
men het leven als de uitkomst van een groot aantal persoonlijke keuzes. Tegenslag is dan eerder een
gevolg van slecht zelfmanagement dan van het lot. De sociaaldemocratie is te veel meegegaan in de
gedachte dat iedereen uit eigen belang handelt. En natuurlijk ondergraaf je dan je eigen waarden.
Kun je de waarden die de morele basis vormen van de verzorgingsstaat in stand houden als je kiest
voor een economisch model dat mensen bestaansonzeker maakt? De vraag stellen is hem
beantwoorden
De neoliberale ideologie van zelfredzaamheid gaat ervan uit dat iedere burger een volledig,
gebalanceerde persoon is die de wet kent, begrijpt en aan alle gedragseisen kan voldoen. Ideaal
geprogrammeerd op digitale handhaving door boetecomputers, alert en geïnteresseerd in iedere
overheidsbrief, in staat om op de juiste website alle vragen tijdig van het goede vinkje te kunnen
voorzien. Degene die dit niet doet, is in dit ijzeren overheidsparadigma een calculerende burger
annex oplichter, die ‘hard aangepakt’ moet worden. De vorige Nationale Ombudsman placht daar
jarenlang tegen in te brengen dat uit de fraudecijfers blijkt ‘dat 98 procent van de burgers deugt’ en
dus helemaal niet hoeft te worden bejegend als aspirant oplichter. Maar dat past niet in het
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neoliberale mensbeeld. Het leidt tot een overdaad aan bureaucratische controlemaatregelen,
geproduceerd door een verkokerde overheid, geënt op kwade trouw.
De WRR laat in zijn rapport Weten is nog geen Doen zien dat het niet alleen gaat om de wet te
kennen, maar ook om ‘doenvermogen’. Zij wijst erop dat veel overheidsarrangementen geen
rekening houden met normale menselijke tekortkomingen. Die komen, zo stelt de WRR, niet alleen
voor bij kwetsbare mensen, met een lager IQ of opleiding, maar bij iedereen, ook bij u en ik, en dus
ook bij hogeropgeleide mensen. Bij baanverlies, echtscheiding, rouw, ziekte, burn-out en stress
verminderd ons doenvermogen – de capaciteit om gedachten, emoties of gedrag te beheersen. Ook
‘wij’ openen de post weleens een poosje niet, leven ongezond, drinken iets teveel of gooien er met
de pet naar. Omdat we even niet anders kunnen of willen. Of het ‘niet opbrengen’. Dat moet
gevolgen hebben voor het sociale contract tussen overheid en burger.
‘Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid hun niet over de rand duwt en dat
momenten van onoplettendheid en mentale zwakte niet direct ingrijpende gevolgen hebben’, schrijft
de WRR in het meest pregnante zinnetje in het hele rapport. Dat betekent dat eigen
verantwoordelijkheid en ‘zelf kiezen’ als gietijzeren maatstaf voor beleid tekortschieten. De
menselijke realiteit is anders, rommeliger. Dat maakt ons ook als mens en onderscheidt ons ook
gelukkig van robotten. De overheid moet zich daarom niet gedragen alsof de burger een
‘onuitputtelijk mentaal budget’ heeft. Anders gezegd: neem het menselijk tekort serieus. Als iets dat
erbij hoort en niet per definitie strafbaar, laakbaar of beboetbaar is. Dit alles speelt ook de
schuldhulp- of schulddienstverlening parten. Mensen met problematische schulden zijn uiteraard
juist niet zelfredzaam (meer). Ze moeten geholpen worden, en dus voor die hulp niet eerst
beoordeeld worden op zelfredzaamheid. Het leidt nu tot Kafkaëske situaties.
We komen in dit betoog ook met oplossingen, concrete politieke handelingsalternatieven, die
volgens ons beter passen bij onze sociaaldemocratische waarden en beginselen. Met een ander
belastingstelsel, een ander woonbeleid, een andere financiering van zorgkosten, een ander
inkomens- en uitkeringsbeleid. Apart staan we daarbij stil bij de studiefinanciering en bij de
pensioenen. We reguleren ook de financiële sector, inclusief de pensioenfondsen. En last but not
least doen we voorstellen om meer te doen aan schuldpreventie en voor een heel ander systeem
voor schuldhulpverlening.
Nadrukkelijk worden deze 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.
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1. Private schuld, niet de staatsschuld, is macro-economisch het probleem in ons land
Stel je de economie voor als drie communicerende vaten: de overheid, bedrijven en burgers, én het
buitenland. Wat het vat bij de overheid uitstroomt bij een tekort (de overheid geeft meer uit dan er
geld binnenkomt), stroomt de economie in. Dat is de normale situatie, waarin de overheid de
economie ondersteunt. Haar schuld groeit, maar als het goed is de economie ook, zodat de schuld als
percentage van het bbp (wat we in totaal met z’n allen verdienen) niet hoeft te stijgen. Nu gebeurt
het omgekeerde en neemt onze private schuld juist toe, omdat de overheid in plaats van te afwentelt
op de burgers en bedrijven.
Dat zou niet zo’n probleem zijn als het vooral bedrijfskredieten voor investeringen zouden zijn, maar
die nemen al weer jarenlang af. Het gaat vooral om hypotheekschulden. Economisch onderzoek laat
zien dat landen met hoge private schulden gemiddeld lagere groei hebben, grotere kans op een
financiële crisis en langere stagnatie na zo’n crisis.1 De private schuld in Nederland was in 2015 al 277
procent van ons bbp en groeit nog steeds. Alleen de Denen hebben van de rijke landen hogere
schulden.
Opvallend is dat de WRR niet alleen de financiële wereld zelf als boosdoener aanwijst, maar ook
richting overheid wijst – opeenvolgende kabinetten hebben volgens de adviesraad de financiële
instabiliteit juist bevorderd. Het sociaaleconomische en fiscale beleid heeft ‘in de volle breedte
bijgedragen aan de ontsporing van de financiële sector.’ Door dat beleid zijn huishoudens, het MKB
en semi-overheidsinstellingen (onderwijsinstellingen, zorginstellingen, woningbouwcorporaties) de
afgelopen jaren nog dieper in het rood zijn komen te staan. Zo is de Nederlandse hypotheekschuld
gegroeid naar 646 miljard euro. Dat is meer dan de 550 miljard euro op het hoogtepunt van de
huizenbubbel in 2007. Het begrotingstekort van de overheid is afgewenteld op gewone burgers en
hun huishoudens.
Grote schuldige is volgens de WRR ook het belastingstelsel dat schulden stimuleert. Huishoudens
profiteren nog altijd volop van hypotheekrenteaftrek, en bedrijven mogen hun rentelasten deels
aftrekken van de winst voor de vennootschapsbelasting. Dat laatste maakt het aantrekkelijker om
nieuwe schulden aan te gaan dan eigen vermogen op te bouwen. Vroeger gold: wie spaart heeft wat,
nu lijkt te gelden: wie spaart, wordt bestraft. Want wie spaart wordt zelfs zwaarder aangeslagen door
de fiscus op zijn gespaarde vermogen, dan het werkelijke rendement.
Bas Jacobs en anderen hebben erop gewezen dat dit beleid bovendien het economisch herstel met
een aantal jaren vertraag heeft en ruim 350.000 arbeidsplaatsen heeft vernietigd. In plaats van
anticyclisch te investeren in onze economie zoals Keynes en ons verkiezingsprogramma voorschreef,
hebben we de economie, burgers en bedrijven, eerst verder verzwakt. Onder Rutte II is de
overheidsschuld gedaald naar 62% van het bbp. Maar historisch gezien zijn begrotingsoverschotten
zeldzaam en de laatste halve eeuw steeds gevolgd door recessies. Het huidige herstel is vooral door
externe factoren gedreven, welke veel kenmerken en vergelijkbare risico’s kennen als in de
groeispurt vlak voor de vorige crisis.
Ook oud-minister van Financiën (VVD) en oud-topman van het IMF, Johan Witteveen2, vertelde in De
Groene Amsterdammer van 9-3-2017 dat hij het begrotingsbeleid van Rutte II met zijn
begrotingsoverschot beziet als ‘doorschietende zuinigheid’, waarbij de lessen uit de crisis van de
jaren 1930 niet geleerd worden. Door haar dominante positie in de economie heeft de overheid een
1

Onderzoek voor de oratie van hoogleraar economie van de internationale financiële ontwikkeling aan
Universiteit Groningen Dirk Bezemer ‘Schuiven met schuld’, 14 maart 2017.
2
En kleinzoon van SDAP-er Floor Wibaut en vader van de bij de aanslag op de MH-17 omgekomen PvdA
senator Wim Witteveen.
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bijzondere verantwoordelijkheid om de bestedingen en de groei van de economie op peil te houden.
De schuld die de overheid daarvoor desnoods op zich moet nemen is van een andere aard dan een
privé-schuld. Anders dan een individu gaat de staat niet dood en kan altijd voortgaan met de cyclus
van lenen en aflossen, mits de groei op peil blijft. Voor dat laatste is de overheid
medeverantwoordelijk.
De onderbesteding van de Nederlandse overheid noemt Witteveen een kapitale fout en de grootste
onevenwichtigheid in de Nederlandse economie. Dat probleem wordt zichtbaar in het gestaag
groeiende overschot op de handelsbalans. Nederlandse bedrijven zijn voor hun afzet vooral
afhankelijk van het buitenland als gevolg van achterblijvende binnenlandse vraag. De keerzijde van
deze medaille is dat bedrijven in andere landen, zoals Griekenland, worden benadeeld. In plaats van
het bezuinigingsbeleid dat dit land wordt opgelegd zou met een economisch stimuleringsbeleid van
de rijkere lidstaten de Griekse economie harder groeien, waardoor er weer perspectief zou ontstaan.
Witteveen: ‘Keynes lijkt vergeten, maar zo langzamerhand ook verguisd.’ Duitsland en Nederland
leven beneden hun economische stand, ten koste van andere Europese landen.
Coen Teulings formuleerde al een jaar eerder3: “De moeilijkheden op de kapitaalmarkt zijn
uiteindelijk een reflectie van dit probleem: er is een groot spaaroverschot. (…) Een land kan op
verschillende manieren sparen. Het kan investeren in nieuwe fabrieken. Als het goed is levert dat over
10 jaar meer productie op, waarmee we onze consumptie tegen die tijd kunnen verhogen. We kunnen
het kapitaal exporteren naar het buitenland, in de hoop daar later van te profiteren. Dat doet ons
land massaal. Ons betalingsbalansoverschot is 10 procent van ons nationaal inkomen. Echter, onze
buurlanden hebben hetzelfde probleem als wij. Onze kapitaalexport brengt hun kapitaalmarkt alleen
maar verder uit het evenwicht. En ten slotte kunnen de overtollige besparingen leiden tot bubbles,
met name op de huizenmarkt: het spaaroverschot vindt dan zijn bestemming in hogere huizenprijzen.
Als dat alles nóg niet voldoende is, dan resteert nog maar één oplossing: de private markt is
uitgepraat, de overheid is aan zet, via een hogere staatsschuld.
Want de regels van het dubbelboekhouden leren ons een simpele les. Tegenover de vordering
(=besparing) van de één, staat een identieke schuld van een ander. Als private partijen de schuld niet
op zich willen nemen, dan moet de overheid dat doen. Japan is veel verder vergrijsd. Het is ons dus
voorgegaan. Dat biedt Europa een nuttige les. Alleen door een verhoging van de staatsschuld kon het
land zijn economie op het rechte spoor houden. (…) Als de private sector het spaaroverschot niet kan
absorberen, dan moet de overheid inspringen met een hogere staatsschuld. Nu de rente nagenoeg nul
is, kan de overheid bijna gratis investeren, bijvoorbeeld in dijkverhoging vooruitlopend op de
verwachte zeespiegelstijging, of in energieneutrale woningen. De Europese regels voor staatsschuld
en financieringstekort maken dat thans onmogelijk. Des te erger voor deze regels, zou je denken.”
Menno Tamminga schreef in NRC op 16 juni 2016: “Sommige kansen komen maar eens in een
generatie voorbij. En dit is zo’n moment. We leven in economisch opzicht zelfs in krankjorume tijden.
Die vragen om onconventionele maatregelen. Hoe ziet de toestand eruit?
Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën (PvdA) verkocht vorige week Nederlandse staatsobligaties
aan beleggers met 0 procent rente. Deze week zakte het effectieve rendement op de toonaangevende
Duitse staatsobligaties zelfs onder 0 procent. Wie geld spaart bij een bank ziet zijn rente langzaam
verschrompelen naar nu een half procent. (….) Geld is nu gratis. Dat is in een overrompelend kort
tijdsbestek al bijna een cliché geworden. Maar de economische betekenis daarvan lijkt nog niet echt
doorgedrongen tot de politieke beleidsmakers in Den Haag. Als het geld gratis is, moet je er zoveel als
mogelijk van inslaan. Je slaat het geld in door zoveel mogelijk obligaties te verkopen aan beleggers.
En hier geldt een oude beleggerswet: je moet juist toeslaan als de omstandigheden eerder
verlammend zijn dan stimulerend. Een beetje zoals: je moet aandelen kopen als het bloed door de
straten stroomt.
3

NRC van 16 maart 2016.
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Dus wat moet Dijsselbloem doen? Staatsobligaties uitgeven met nul rente. En het geld laten rollen.
Als de rente nul is, is elk project waar je kapitaal in steekt rendabel, mits het project genoeg geld
oplevert om het investeringskapitaal terug te betalen. En er is genoeg om te investeren in de
toekomst van de Nederlandse economie en dus in de welvaart van de kinderen en hun kindskinderen.
Zijn deze schulden een extra last voor toekomstige generaties? Niet als het geld wijs wordt besteed.
Vergelijk het met de aanleg van de Deltawerken: onze (groot)ouders hebben het betaald, maar de
opbrengsten renderen nog generaties lang. Waterbouwkunde als exportactiviteit kreeg een impuls.
De veiligheid voor Zeeland en Zuid-Holland was in orde. Een toeristische trekpleister zonder weerga
was gemaakt.
Meerdere projecten dringen zich nu op. Het zijn investeringen die de overheid moet entameren, maar
die zij niet alleen moet uitvoeren. Overheidsinvesteringen worden vaak vereenzelvigd met
infrastructuur, maar steek niet meer geld dan al is gereserveerd in nieuwe autowegen. Te weinig
rendement voor de samenleving als geheel.
Juist nu komen meerdere grootschalige energieprojecten moeizaam en verbrokkeld van de grond.
Allereerst de productie van duurzame energie. Nederland loopt achter bij het Europese gemiddelde.
Het is zelfs maar de vraag of Nederland de beoogde 14 procent duurzame energieproductie in 2020
haalt, zoals in 2013 in het energie-akkoord van overheid, bedrijfsleven en milieuorganisaties is
afgesproken. Zet die achterstand om in een voorsprong. Stimuleer zonnepanelen, maar zorg er ook
voor dat zij op een zonnige dag hun extra energie ook aan het net kunnen leveren.
Het tweede project is warmte-isolatie van alle gebouwen. Álle huizen. Álle kantoren. Direct voordeel
voor huurders en eigenaren. Direct werkgelegenheid. En minder afhankelijkheid van Russische en
andere buitenlandse energietirannen. Drie keer profijt!
Hoe gaan we dat voor elkaar boksen? Een simpel rekenvoorbeeld. Minister Dijsselbloem verkoopt
voor 5 miljard euro staatsobligaties. Dat geld steekt hij in een nieuw energie-investeringsfonds. Onze
pensioenfondsen, die zo graag een deel van hun 1.400 miljard euro beleggingen duurzamer willen
investeren, leggen ook 5 miljard op tafel. Of net iets meer, zodat de overheid net niet de helft van het
kapitaal levert. Op deze manier kan het pensioenkapitaal van Nederland nog effectiever worden
ingezet om de basis van de Nederlandse economie te verbreden. Dat is een langlopende politieke
wens, waarvan PvdA-leider Diederik Samsom de meest enthousiaste pleitbezorger is.
Dit energiefonds verkoopt voor nog eens 10 miljard euro eigen obligaties. Daarbij profiteren wij van
het geldbeleid van de ECB, die nu ook bedrijfsobligaties koopt. De ECB koopt maximaal een derde
daarvan. Dat betekent: nog eens profiteren van de lage rente. Vervolgens leent het energiefonds voor
de verschillende projecten geld bij banken. Zeg 15 miljard euro. Nógmaals profijt.
Ambitieus? Luister naar oud-minister van Financiën (VVD) Johannes Witteveen. Hij riep onlangs in Het
Financiële Dagblad regeringsleiders op de kapitaalmarkt aan te boren voor de broodnodige
investeringen.
Ambitieus? Werkgeversorganisatie VNO-NCW pleit in zijn agenda voor de komende jaren voor een
groen investeringsfonds van wel 100 miljard euro. Dus voorzitter Hans de Boer mag meehelpen
kapitaal te vergaren.
Kortom: doe wat grote bedrijven én burgers al doen. De lage rente is een voordeelpakker. Grote
bedrijven financieren miljardenovernames met de verkoop van schuldpapier, waarvan de ECB een
willige koper is. Burgers incasseren het rentevoordeel op de koopwoningenmarkt. Wat houdt ons nog
tegen?”
Wij sluiten ons aan bij het betoog van Bas Jacobs in de NRC van 10 december 2016: “De Nederlandse
economie is sterk aan het herstellen maar nog steeds niet op haar volle potentieel. Iedereen is
superblij met die 2 procent economische groei, maar we zijn de afgelopen jaren 15 procent van het
bbp ten opzichte van de trendgroei kwijtgeraakt. Normale inhaalgroei na zo’n periode zou 3 tot 4
procent per jaar zijn. De werkloosheid ligt boven de evenwichtswerkloosheid. Er hoeft maar iets te
gebeuren of we vallen weer terug, en dan hebben we nog heel weinig instrumenten in het monetaire
beleid om ons te helpen. We hebben een periode van overbesteding nodig om echt te herstellen, om
het ruime monetaire beleid te normaliseren en om permanente economische schade te voorkomen.
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Bijvoorbeeld: als mensen lang werkloos zijn, verliezen ze vaardigheden. Maar ook als bedrijven
minder investeren groeit de kapitaalgoederenvoorraad minder hard en daalt de productiviteitsgroei.
Het risico van nu niets doen is bovendien te groot. Want in de huidige situatie – met de rentes van de
centrale bank op nul – dreigt langdurige stagnatie door chronische onderbesteding. Nederland,
Duitsland, Oostenrijk en Finland moeten investeren om de druk op het monetaire beleid weg te
nemen. Want dat monetaire beleid kan ook allerlei neveneffecten hebben, zoals bubbels op de
financiële markten en op de huizenmarkt. Als de rente nagenoeg nul is, worden veel meer
investeringen wenselijk, bijvoorbeeld in onderwijs. De overheid kan over de hele linie investeren, van
vroegschoolse educatie tot aan universiteiten en onderzoek.4 Daarvoor moeten wel de
begrotingsregels worden aangepast. We hadden ooit de gulden financieringsregel dat overheden
konden lenen voor rendabele investeringen. Die kunnen we weer hanteren. Onderwijsinvesteringen
leiden tot hogere arbeidsproductiviteit en dus hoger inkomen in de toekomst. Investeren in de
energietransitie is ook goed. Nederland is een van de vieste jongetjes van de klas. Ja, dat gaat leiden
tot hogere begrotingstekorten, maar dat is wat we nodig hebben. Sommigen waarschuwen in dan
voor oververhitting van de economie, maar dat is juist verstandig. We moeten voorkomen dat de
economie in de stagnatieval belandt. Oververhitting treedt op als we meer willen kopen dan we
kunnen aanbieden. Dan stijgen de prijzen en de inflatie. En daalt de reële rente. Dan besteden we
meer en investeren bedrijven meer. Zo komen we uit een neerwaartse spiraal in een opgaande. Als de
centrale bank de nominale rente op nul heeft staan, verdwijnt onderbesteding niet vanzelf. Ik zie
daarom alleen een risico van niet investeren, geen risico van wel investeren.”
Bij de presentatie van de Rijksbegroting 2017 had Jacobs al terecht gesteld: ‘De regering heeft
volstrekt de verkeerde diagnose van de economische crisis gesteld. Het was een financiële crash: de
huizenbezitters stonden onder water, de banken en pensioenfondsen raakten in problemen. Dat alles
leidde tot een enorme vraaguitval, zowel bij particulieren als bedrijven. Door daar een ongekend
pakket aan bezuinigingen en lastenverzwaring bovenop te gooien, heeft de overheid al sinds Rutte I
onnodig schade aan de economie berokkend.
Het saneren van de overheidsfinanciën stond steeds voorop, terwijl de hoge staatsschuld niet de
oorzaak van de crisis was maar het gevolg. Dat we een dubbele dip in de economie hebben gekregen
[na een korte opleving zakte de economie in 2010 weer in] is voor een belangrijk deel terug te voeren
tot het gevoerde begrotingsbeleid. Volgens de sommen van het CPB betekende dit sinds 2011 5 tot 6
procent minder economische groei en het scheelde een paar honderdduizend banen.
Het had zeker anders gekund. Als er wat minder zwaar was bezuinigd en wat meer was ingezet op het
balansherstel van huishoudens, banken en de pensioenfondsen waren al die schulden teruggelopen.
De trieste conclusie is: de schuldreductie is niet gelukt. De private schulden zijn hoger geworden en de
overheidsschuld is nauwelijks gedaald. We zijn daarbij structureel ongeveer 10 procent aan bruto
binnenlands product kwijtgeraakt, waarvan dus 5 tot 6 procentpunt op het conto van de overheid
komt. Omgerekend is dat zo’n 40 miljard euro, waarop je 15 miljard aan belastinginkomsten kunt
krijgen. Kortom: als we niks hadden gedaan was de begroting na drie jaar ook met 45 miljard
verstevigd. Dan was het bezuinigingspakket van 2011-2017 niet nodig geweest.
Ik wil de huidige Europese begrotingsregels afschaffen. Voorwaarde is wel dat we de Europese
bankenunie afmaken, want we moeten af van de dodelijke omhelzing tussen de financiële sector en
overheden. Als overheden gewoon failliet kunnen gaan als ze er een potje van willen maken, heb je
geen begrotingsregels meer nodig in de eurozone. En als de bankenunie functioneert, geeft dat niet
langer een schokgolf in het financiële stelsel. Je geeft bovendien begrotingssoevereiniteit terug aan
de lidstaten. Niet onbelangrijk gezien de opkomst van populistische anti-Europapartijen.
4

Wij zouden willen preciseren: van vroegschoolse educatie, kleinere klassen, meer ondersteuning voor
passend onderwijs en het onderwijsachterstandenbeleid, betere en beter betaalde leraren, beter
beroepsonderwijs, een actieplan tegen laaggeletterdheid, meer bij- en nascholing tot hoger onderwijs en
onderzoek.
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We hoeven het vermogen van de overheid niet geforceerd op te krikken. De Nederlandse overheid
heeft altijd een netto-vermogen gehad, geen netto-schuld: de bezittingen zijn groter dan de schulden.
Denk aan de gasvoorraad, de kapitaalgoederen, en de staatsdeelnemingen. Daarnaast heeft de
overheid een fiscale claim op de toekomstige pensioenen. Die is met ongeveer 420 miljard euro, zo’n
beetje gelijk aan de staatsschuld van 440 miljard. Daarmee is de houdbaarheid van de
overheidsfinanciën een feit – al jaren.
Het begrotingstekort hoeft van mij evenmin per sé maximaal 3 procent te zijn. Gemiddeld 3 procent
voor een langere periode is prima. Ik zie de noodzaak tot het creëren van een begrotingsoverschot
niet. Door het sparen voor de vergrijzing en de scherpere toezichts-eisen voor financiële instellingen is
er nu grote vraag naar veilige beleggingen, maar te weinig aanbod. De overheid moet daarin
voorzien. De kans is bovendien aanwezig dat Nederland en Europa vastlopen in een moerassig
stagnatiescenario met weinig groei, extreem lage rentes en inflatie. We hebben nu een tijdje
overbesteding nodig om de inflatie aan te jagen en de rentes positief te krijgen zodat we het
monetaire beleid kunnen normaliseren.
Het is goed dat de overheid wil stimuleren. We kampen nog steeds met onderbesteding. De
productiecapaciteit is groter dan de productie, de werkloosheid zit nog aanzienlijk boven de
evenwichtswerkloosheid en de rentes van de Europese Centrale Bank staan op nul. Dan heeft, met
hele lage inflatie, de economie de neiging om te stagneren. En blijven we zitten met een
spaaroverschot. Als de ECB niets meer kan doen om die economie te stimuleren – het renteinstrument is uitgewerkt – moet de overheid het doen.
Dat moet bij voorkeur met overheidsinvesteringen. Daar biedt de extreem lage rente weer een
voordeel. Het maakt niet uit van welke school je bent – klassiek of Keynesiaans – als het zo goedkoop
is om te lenen voor investeringen dan moet je dat doen.
Het weglekeffect is voor Nederland overigens beperkt: van elke euro die we investeren geven we
driekwart uit in Nederland. Het begrotingsbeleid is niet impotent.”
Jacobs bevindt zich in het gezelschap van het IMF dat in april 2017 Nederland nog opriep om
miljarden extra te investeren. Ook zij bestempelt de Nederlandse economische groei als kwetsbaar.
Ze wijst op de lage investeringen in onderwijs en scholing, de dalende beroepsbevolking door de
vergrijzing en de stagnerende stijging van de arbeidsproductiviteit. In Canada geeft de progressiefliberale premier Trudeau overigens het goede voorbeeld met een beleid gericht op economische
groet, niet door bezuinigen, maar door juist te investeren.
De omvang van onze financiële sector is daarbij een extra riscofactor. In de VS zijn inmiddels alle
financiële remmen weer los en Trump heeft voorgesteld om de eisen aan de sector weer aanzienlijk
te versoepelen.5
5

Komt er een nieuwe financiële crisis? Dat is de vraag niet, stelt Maarten Schinkel in een column in NRC op 121-2017. ‘Het is alleen nog onduidelijk wanneer, en welke vorm hij krijgt. Voorbeeld: de Wall Street
Journal publiceerde een verhaal over zogenoemde PACE-leningen. Dat zijn kredieten voor Amerikaanse
huiseigenaren die daar renovaties mee kunnen betalen. De leningen worden verstrekt via plaatselijke
overheden, de kredietgeschiedenis van de aanvragers doet niet ter zake, de rente is tussen de 6 en 9 procent en
de gemiddelde hoogte is nu zo’n 25.000 dollar, oplopend tot een ton. Aannemers spelen een grote rol, want zij
maken de huizenbezitter opmerkzaam op dit krediet, waardoor hij of zij de renovatie kan betalen. De aannemer
krijgt gemiddeld een courtage van 500 dollar per lening die hij ritselt. De rente wordt elk half jaar betaald, en
maakt deel uit van de gemeentelijke belastingaanslag. Gemeentes financieren dit alles met behulp van externe
kredietmaatschappijen, en de leningen worden gebundeld en doorverkocht als obligatie aan beleggers, met een
typische rente van 4 procent. Eén van de grote partijen hierin is (Hallo, daar zijn we weer!) Deutsche bank. En
dan het nu al uitstaande bedrag van deze nieuwe beginnende kredietexplosie waarbij geen vragen worden
gesteld: 3.4 miljard dollar.
Als u onmiddellijk denkt aan, subprime of The Big Short, dan denkt u goed. Lees dan vervolgens de speech die
het hoofd van de Bank voor Internationale Betalingen, Jaime Caruana, vorige maand gaf. Caruana
waarschuwde daar voor de risico’s op een volgende financiële crisis. Waar die vandaan komt, welke vorm die
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Zorgen over de staatsschuld worden zeer overdreven. Zelfs VNO NCW schreef in 2016 terecht dat
Nederland enorme pensioenvermogens kent en als mensen pensioen krijgen, betalen zij gewoon
belasting. Die belastinginkomsten zijn ongeveer net zo groot als onze staatsschuld. Zo bezien heeft
ons land helemaal geen staatsschuld. Door de hervormingen die wij voorstellen (o.m. in de
belastingen, de arbeidsmarkt, de zorg en de woningmarkt) wordt ook het houdbaarheidstekort (op
een termijn van 60 jaar) sterk verbeterd.
Bij een debatprogramma van de Volkskrant in de Rode Hoed op zondag 9 oktober 2016 stelde
columnist Frank Kalshoven kernachtig: ‘We moeten ons financieringstekort de eerste paar jaar
gewoon laten oplopen. Is dit goed voor de openbare financiën? Nee. Is het tegen de Brusselse regels?
Ja. Is het verstandig? Ja.’ TomTom-topman Harold Goddijn voegde hieraan toe dat er ook ruimte is
voor investeringen doordat de Nederlandse overheid nagenoeg zonder rente geld kan lenen.
Wat moeten we dus doen?
➢ Verstandig investeren in rendabele doelen in plaats van bezuinigen. Rendabele doelen zijn
bestemmingen die de economie en samenleving toekomstbestendiger maken, zoals:
✓ Verduurzaming (gebouwen energieneutraal, duurzame energieopwekking en -opslag,
duurzame energienetwerken, duurzame mobiliteit, duurzame natuurinclusieve
landbouw, verduurzaming en circulair maken industrie, etc.)
✓ Onderwijs en onderzoek; van vroegschoolse educatie, kleinere klassen, meer
ondersteuning voor passend onderwijs en het onderwijsachterstandenbeleid, betere
en beter betaalde leraren, beter beroepsonderwijs, een actieplan tegen
laaggeletterdheid, meer bij- en nascholing tot hoger onderwijs en onderzoek
✓ Infrastructuur die bescherming biedt tegen gevolgen van klimaatverandering
(kustversterking, meer ruimte voor water, verdroging en vernatting, etc.)
✓ Meer betaalbare woningen, aangepast aan wensen diverse groepen bewoners,
levensloopbestendig
➢ Investeringen doen via 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.
➢ Staatsschuldreductie is geen prioriteit. Er staat genoeg vermogen tegenover de schuld.
Begrotingsdoelen worden gericht op middellange termijn, en afgewogen tegen sociale
(werkgelegenheid, ongelijkheid, armoede en uitsluiting) en duurzaamheidsdoelen.
Aanpassing van Europese bestedingsregels in deze zin worden desnoods afgedwongen bij de
Brexit-onderhandelingen.
heeft? Caruana schetst een fraai beeld van hoe hij zelf het veld overziet. De wereld, zegt hij, is in wezen een
systeem van met elkaar verbonden balansen. Van banken, van burgers, van bedrijven. Het bezit van de een is
het krediet van de ander, en zo bestaat een complex systeem van communicerende vaten, groot en klein. Het
krediet groeit en is nu wereldwijd 250 procent van het bbp. Van afbouw van leningen, van het verkleinen van de
hefboom is sinds Lehman geen enkele sprake. Integendeel.
De langdurig lage rentes kunnen ervoor zorgen dat er geld wordt geleend voor projecten of activiteiten die bij
een hogere rente helemaal niet zouden zijn ondernomen of ontplooid. Het is dan ook de vraag of het nieuwe
bezit dat tegenover al dat extra krediet staat, in dat grote systeem van communicerende balansen, van goede
kwaliteit is – en blijft. Als wereldwijd de productiviteitsstijging geen gelijke pas houdt met de groei van het
krediet, dan gaat dat fout, zo valt op te maken uit Caruana’s woorden. Dat zal blijken, als de rente een keer met
een schok omhoog gaat. Niet vandaag, wellicht ook niet dit jaar, maar eens. In 2008 kwam een groot deel van
de wereld er pas achter wat een ‘collateralized debt obligation’ (CDO) was. Straks weet plotseling iedereen de
betekenis van een PACE-lening. Of van welk ander beest er dan uit de jungle van financiële markten komt
stormen.’
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➢ 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 private schulden wordt prioriteit. We stoppen met stimulering van schulden en
gaan schuldenindustrie reguleren. We investeren in preventie, hulpverlening en nazorg bij
schulden. Hierover gaat de rest van dit betoog.
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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 moeten daartoe de fiscale stimulering van hypotheken stoppen. Wij stellen voor de
aftrek geheel af te schaffen voor nieuwe hypotheken. In het komende decennium moet
stapsgewijs de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait afgeschaft worden voor
bestaande hypotheken, met progressief oplopende extra stappen (grotere aftopping in het
jargon) voor woningen met een waarde boven de € 0,5 miljoen respectievelijk € 1 miljoen,
zodat de aftrek in een volgende stap alleen geldt voor hypotheken tot een miljoen euro.
➢ We bepleiten dat in plaats van de hypotheekrenteaftrek er een bouwspaarfaciliteit in de
pensioenregeling komt, die zo wordt vormgegeven dat lagere inkomens net zoveel kans
hebben om hier van te profiteren. Daarbij wordt een deel van de pensioenpremie gebruikt
om te sparen voor de bouw of koop van een huis. Zo’n bouwspaarfaciliteit kan ook fiscaal
worden gefaciliteerd, met name voor de lage en middeninkomens (vgl. de
levensloopregeling). Voorwaarde is dat verzekerd is dat die faciliteit inderdaad alleen voor
het bouwen van een huis gebruikt kan worden, en niet voor schulden (hypotheken) ingezet
wordt.
➢ Daarnaast bepleiten we strengere regels om in aanmerking te komen voor een hypotheek,
waarbij we denken aan een systeem zoals in Canada, 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.
➢ Private problematische hypotheekschulden worden in het vervolg opgelost met een naar
Amerikaans model (niet in alle staten) stelsel van persoonlijk faillissement, waarbij bij een
uitzichtloze situatie de schulden ook vervallen kunnen worden verklaard, en vervallen van
hypotheekschulden bij teruggave van woning aan de hypotheekverstrekker. Dat zal banken
ook voorzichtiger maken een hypotheek aan te gaan wanneer dat financieel niet voor de
hypotheeknemer verantwoord is. Bestaande problematische hypotheekschulden worden
eenmalig gesaneerd met een soort generaal pardon, te financieren uit een hogere
bankenbelasting.
➢ Gemeentes krijgen meer ruimte om lokaal de OZB vorm te geven. Bijvoorbeeld verschillende
tarieven; een lager percentage tot bijvoorbeeld 2 ton en een hoger percentage boven de 2
ton. Verdere verruimingen van het belastinggebied blijven achterwege. Het primaat van de
inkomstenpolitiek met belasting moet nationaal blijven. Arme gemeenten moeten niet
gecompenseerd worden met hogere lokale lasten, die de ongelijkheid op nationaal niveau
zouden versterken, maar met hogere uitkeringen in het kader van het Gemeentefonds. Een
ingezetenenheffing wijzen wij om zijn denivellerende effecten uitdrukkelijk af.
➢ Om de mobiliteit op de woningmarkt te vergroten, wordt de overdrachtsbelasting afgeschaft.
➢ Aftrekbare kosten, waaronder renten van schulden en kosten van leningen, zijn niet langer
aftrekbaar.
➢ Ook maken we 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. Ook worden
overnames (Corus, HEMA, Douwe Egberts etc.) van Nederlandse bedrijven door buitenlandse
bedrijven voor een groot deel door de Nederlandse belastingbetaler gesubsidieerd. Net als
bij de hypotheekrenteaftrek, konden bedrijven de rente van een lening om een overname te
financieren tot voor kort volledig aftrekken. Dit soort overnames van Nederlandse bedrijven
door buitenlandse ondernemingen leidt in het buitenland tot politieke beroering. In
Nederland blijft het politiek opvallend stil.
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3. Een eerlijk belastingstelsel
De afschaffing van de hypotheekrenteaftrek kan alleen verantwoord plaatsvinden in een omvangrijke
belastinghervorming. We moeten daarbij breken met de fiscale speculatie die aan de basis ligt van
het opblazen van zowel schulden als vermogens. Ons fiscale stelsel is teveel toegesneden op
Nederland als renteniersnatie en de bijbehorende belangen van de uit zijn voegen gegroeide
financiële sector. Renteniers betalen geen AOW-premie, geen AWB-premie en andere premies voor
volksverzekeringen en geen inkomensafhankelijke ziektekostenpremie, terwijl ze wel het recht
hebben op deze kostbare voorzieningen. Ons belastingstelsel moet weer in het teken komen van
werk en eerlijk delen.6
Begin juli 2017 kwam de WRR met het rapport De val van de Middenklasse. De conclusie was dat de
middenklasse in ons land als geheel (nog) niet in het nauw zit, maar zich wel steeds onzekerder voelt
over hun toekomst en die van hun kinderen. De middenklasse moet steeds harder lopen om op
dezelfde plek te blijven staan. Daarbij wordt ze in feite door de overheid en de hele buitenwereld
afgeleid en gestoord. Ondertussen moet de middenklasse ook nog steeds meer andere taken doen.
Daar komt nog bij dat mensen in deze groep continu het gevaar lopen ontslagen te worden. De
middenklasser is zeer onzeker over zijn of haar baan en over de overheid. Aan het
vooruitgangsoptimisme van middengroepen is een einde gekomen.
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.
In ons Plan voor Eerlijk Delen is er 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.
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.
3.1. Meer nivelleren en arbeid minder belasten in de inkomstenbelasting
Met het oog op de nog steeds veel te hoge werkloosheid is het van groot belang om de belasting op
werken substantieel te verlagen en zo op korte termijn de werkgelegenheid te stimuleren. In het
huidige belastingstelsel wordt werken zwaar belast en door maatregelen tijdens de crisis is dit nog
verder toegenomen. De belastingdruk op arbeid (38% van de loonsom) is nu bijna driemaal zo hoog
als die op kapitaal (12 % van het kapitaalinkomen).
Bedrijven maken grote winsten sinds de crisis en de lonen zijn op deze stijging van de winsten
achtergebleven. Dit wordt heel helder gemaakt in de Macro Economische Verkenningen 2016 onder
6

Daarnaast moet het belastingstelsel in het teken staan van duurzaamheid, door bijv. consumptie van
producten die slecht zijn voor milieu, klimaat en/of gezondheid, te ontmoedigen. De maatregelen daarvoor
blijven in dit betoog onbesproken. We komen daarvoor met een apart plan.
Verder moet het belastingstelsel eenvoudiger. Om het effectiever, efficiënter en uitvoerbaar te maken. Niet
met een vlaktaks, die denivelleert, maar door schrappen van aftrekposten en vrijstellingen, die nu leiden tot
belastingontwijking, en door vervanging van toeslagen door andere maatregelen.
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het kopje arbeidsinkomensquote (AIQ). De loonontwikkeling blijft in alle westerse landen structureel
achter bij de groei van de winsten. De gemiddelde koopkracht zit, zo constateert historicus en WRRadviseur Bas van Bavel, ook in Nederland al langdurig op hetzelfde niveau. ‘Slechts 17% van de
bedrijfswinsten wordt productief geherinvesteerd, het laagste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog.
Het meeste vermogen wordt gestoken in financiële markten, speculatie of beleggingen elders in de
wereld. De vermogensongelijkheid heeft inmiddels een recordhoogte bereikt.’7 Ook is loonstijging één
van de stokpaardjes van DNB-voorzitter Knot. Dus laat de overheid ervoor zorgen dat de lonen
harder stijgen ten koste van de bedrijfswinsten. Het moet meer lonend worden voor
kapitaalbezitters om te investeren in banen en hogere lonen en minder lonend worden om kapitaal
te laten staan zonder dat het productief is.
Overheden wereldwijd verkleinen tekorten liever met de btw dan met de vennootschapsbelasting.
Ook Rutte III lijkt daar weer voor te kiezen. In Nederland is in 2001 de vermogensbelasting voor rijke
spaarders flink omlaaggegaan en in 2010 ging ook de erfbelasting naar beneden. Door deze politiek
wordt het private vermogen nu slechts beperkt belast. De effectieve belasting op bedrijfswinsten is
zeer gering en wordt, zonder noemenswaardig politiek debat, steeds verder teruggebracht. Dat
vergroot de ongelijkheid omdat bedrijfswinsten voor een groot deel terechtkomen bij de rijkste
particulieren, die veruit de meeste aandelen bezitten.
Internationale belastingconcurrentie en –ontduiking leidt ertoe dat grote bedrijven en kapitaal
steeds minder belast worden. De effectieve belastingdruk is bij multinationals is de laatste jaren met
5% gedaald. De ophopende kapitalen bij tropische belastingparadijzen verstoren de economische
kringloop en veroorzaken zeepbellen op de internationale kapitaalmarkten.
Ons belastingstelsel bevordert nu ongelijkheid en moet veel eerlijker. Het stelsel is nu onvoldoende
ingericht naar draagkracht. Dit komt mede door de vele aftrekposten waarvan vooral hogere
inkomens profiteren. Hierdoor is het belastingstelsel nauwelijks progressief, over de hele linie komt
de effectieve druk uit rond de 40%. Ook grote vermogens hebben te lage heffingen en teveel
mogelijkheden om belastingheffing te ontwijken. De sterkste schouders dragen hierdoor nu niet de
zwaarste lasten. De totale belastingdruk is de afgelopen periode nagenoeg gelijk gebleven, en ligt
rond de 40% van het bbp. Maar de belastingdruk is de afgelopen tijd wel verschoven van bedrijven
en aandeelhouders naar werkenden. Vanaf de jaren 1970 is het topbelastingtarief structureel
omlaaggegaan – van 80% (Den Uijl), naar 72% (Oort), naar 60% (Vermeend), naar 52% (nu). Het
toptarief wordt al snel bereikt (bij een inkomen van ruim anderhalf modaal) en is daarmee niet
gericht op de echte topinkomens.
‘Een evenwichtige inkomensverdeling’ was ooit een breed gedeelde beleidsdoelstelling. Maar daar
komt weinig meer van terecht. Terwijl de uitkeringen hooguit de inflatie bijgehouden hebben en
modale werknemers hun koopkracht vooral zien stijgen door langer te werken, zijn de hoogste
inkomens fors gestegen. Een effectieve vermogenswinstbelasting ontbreekt hier. En internationale
bedrijven onttrekken zich massaal aan belastingheffing. Samenvattend: de sterkste schouders dragen
nu allerminst de zwaarste lasten.8
7

‘”Vrije markt eindigt in de ondergang”’, in: NRC Handelsblad, 29/30 oktober 2016.
Een gebruikelijke graadmeter voor inkomensongelijkheid is de Gini-coëfficiënt, die de mate van
inkomensongelijkheid in een land uitdrukt. De ‘Gini-coëfficiënt’ is een waarde tussen 0 en 1 die de mate van
ongelijkheid in een land uitdrukt. Bij 0 krijgt iedereen evenveel en leven we in een totaal communistische
samenleving. Bij 1 krijgt één persoon alles. De Gini-coëfficiënt is voor Nederland internationaal gezien laag, en
stabiel op zo’n 0,29 gebleven sinds 2008. Nederland zit, en blijft, daarmee in de egalitaire groep, waar ook de
Scandinavische landen zich bevinden.
Dat neemt niet weg dat de inkomensverschillen tussen de top (bovenste 10%) en de onderkant (onderste 10%)
steeds groter worden, aldus de WRR in 2014. Dat blijft verscholen in de Gini-coëfficiënt. Met name de kloof
tussen de allerarmsten en superrijken groeide. Die groei komt in de eerste plaats door lagere uitkeringen en
8
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Het volgende willen we doen voor een eerlijker, en meer op werk gerichte loon- en
inkomensbelasting:
➢ 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 meer lonen voor de werknemer. Deze arbeidstoeslag
wordt automatisch uitgekeerd, dus geen aanvraagprocedure. Uitgegaan wordt van de
loongegevens die opgegeven worden door de werkgever. De werkgever is aansprakelijk bij
onjuiste of niet tijdige verstrekking.
➢ 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. Geld niet benutten voor investeringen die ook meer en beter
werk opleveren wordt zo zeer onvoordelig gemaakt. Maak hierbij flexwerk duurder en vast
werk goedkoper: bijv. op een flexibel contract betaalt de werkgever maandelijks 5% over het
brutoloon. Over een vast contract ontvangt de werkgever 5% over het brutoloon. Het MKB
krijgt een collectieve regeling voor het doorbetalen van loon bij ziekte vanaf een half jaar.
➢ Koppel de duur van de WW-uitkering aan conjunctuur. Wij vervangen de huidige verkorting
van de WW van 3 naar 2 jaar door een alternatief dat het CPB eerder heeft geschetst,
namelijk om deze anticyclisch toe te passen: 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
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 ook verhoogd worden, terwijl daarbij het saldo voor de
overheidsfinanciën positief uitvalt. De premies moeten bij flexwerk hoger zijn, vanwege het
achterblijvende lonen in de lagere en middeninkomens. De armste 10 procent is er tussen 1977 en 2011 qua
reëel inkomen 30 procent op achteruitgegaan. De topinkomens explodeerden tegelijkertijd, tot gemiddeld 52
keer het minimumloon. Wie, zoals topmanagers in het bedrijfsleven, zijn beloning deels in aandelen krijgt, zag
de bedragen de afgelopen vijf jaar in de stijgende beurstrend zomaar verdubbelen. De hardwerkende
Nederlander heeft wel degelijk het nakijken.
Maar meten we de Gini-coëfficiënt ook wel goed? Er zijn genoeg aanwijzingen voor een groeiende ongelijkheid
in het besteedbaar inkomen in Nederland, die (nog) niet terechtkomen in de statistiek.
De eerste aanwijzing is dat de inflatie voor lagere inkomens sinds 2000 zo’n 33 procent bedroeg en die voor
hogere inkomens maar zo’n 27 procent. Dat ligt aan het verschil in bestedingspatronen.
Een tweede aanwijzing is dat huurders sinds 2009 hun lasten met 18 procent zagen 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.
Vervolgens zijn er veel aanwijzingen dat het arbeidsinkomen van ZZP’ers daarbij wordt overschat. Dit heeft
invloed op de uitkomst van de inkomensverdeling in Nederland. De ongelijkheid is dan groter, en de Ginicoëfficiënt zou dan een stuk hoger liggen.
Maar er speelt nog meer. Voor het berekenen van inkomens gebruikt het CBS nog altijd steekproeven. Maar
steekproeven hebben moeite met het meten van topinkomens. De groep van topinkomens is erg klein, maar
enorm belangrijk voor het beeld van de inkomensverdeling. Dat maakt het lastig om ze op de goede manier
mee te nemen in een steekproef. Bovendien moeten deze personen om in de steekproef te worden
opgenomen ook nog een aantal vragen beantwoorden. Quote 500-leden zullen hier begrijpelijkerwijs weinig
interesse in hebben. Het CBS weet ook niet hoeveel de rijkste Nederlanders aan belasting ontduiken; hoeveel
ze opsparen in hun eigen bedrijven; hoeveel ze aan zichzelf uitkeren boven een kwart miljoen euro; en of hun
steekproef van Nederland de rijkste Nederlanders wel correct meeneemt.
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afbreuk risico 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. Dit verhoogt volgens het CPB wel het risico dat werkgevers bij zo’n regeling
voor ZZP-ers kiezen. Dit kan weer tegengegaan worden door ons voorstel om het verschil in
rechtspositie tussen vaste werkers en flexwerkers, inclusief ZZP-ers, te verkleinen. De
standaard sollicitatieverplichting wordt vervangen door maatwerk. We investeren in het
UWV om de persoonlijke dienstverlening en arbeidsbemiddeling te intensiveren en te
verbeteren. Mensen in de WW en bijstand krijgen meer mogelijkheden om zonder korting bij
te verdienen: Bijverdiensten worden voor maximaal twee jaar voor 50% vrijgesteld (conform
voorstel Samsom/Pechtold uit oktober 2016) - een klein baantje leidt vaak op termijn tot
meer werk. Ook moet je na tijdelijk werk sneller terug kunnen in een uitkering zonder
inkomensschade. Dat maakt het risico om iets te proberen minder groot.
➢ We vervangen de zelfstandigenaftrek door minimumtarieven en verplichte collectieve
verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en aansluiting bij collectieve pensioenfondsen.
➢ Wij willen voorts de zogenoemde extraterritoriale (‘expat’) regeling afschaffen. Als
buitenlandse expertise schaars is, moeten werkgevers en uitzendbureaus die buitenlandse
werknemers inhuren daar zelf voor betalen.
➢ We willen tenminste de door Rutte II besloten opschuif van de grens waarboven je het huidige
hoogste tarief belasting moet betalen (52%) naar € 60.000 terugdraaien. Dit was een
onnodige, ongewenste en dure denivellering. Structureel willen we naar een andere
tariefopbouw, met een nultarief voor de lage inkomsten en meer en hogere toptarieven,
bijv.:
Huidige schijf
€ 0 t/m € 19.982
€ 19.982 t/m € 33.791
€ 33.791 t/m € 67.072
€ 67.072 of meer

➢

➢
➢

➢

Nieuwe schijf
€ 0 t/m € 20.000
€ 20.000 t/m €
40.000
€ 40.000 t/m €
60.000
€ 60.000 t/m €
100.000
€ 100.000t/m €
200.000
€ 200.000 of meer

Huidig percentage
36,55 %
40,8%

Nieuw percentage
0%
20%

40,8%

40%

52%

50%

52%

60%

52%

70%

Deze percentages moeten nog doorberekend worden, maar het geeft de richting aan waarin
wij het willen zoeken.
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. Renteniers, dus mensen met alleen
inkomen in box 3, worden nu, idioot genoeg, vrijgesteld van het betalen van onder meer
AOW- en AWBZ-premies en van een inkomensafhankelijke ZVW-premie, terwijl er wel recht
bestaat op deze zeer kostbare voorzieningen. Door deze premies te vervangen door
financiering via de belastingen, gaan zij ook naar draagkracht meebetalen.
Het onderscheid in leeftijd (jonger of ouder dan AOW leeftijd) wordt afgeschaft.
In het nieuwe stelsel worden de inkomsten op gelijke manier belast, ongeacht op welke wijze
deze inkomsten tot stand zijn gekomen. Een Euro verdient uit arbeid wordt op dezelfde
manier belast als een Euro voort vloeiend uit vermogen, zoals verdiende rente. Het systeem
van box 1, 2 en 3 komt daarmee tot een einde.
In het huidige stelsel hebben de fiscale partners de vrijheid de gemeenschappelijke
inkomstenbestanddelen naar eigen inzicht te verdelen over de respectievelijke aangiftes. In
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het nieuwe stelsel worden de inkomsten uit vermogen 50%/50% over de fiscale partners
verdeeld en opgeteld bij hun individuele inkomsten uit arbeid.
➢ De persoonsgebonden aftrekposten, heffingskortingen en vrijstellingen worden daarnaast
afgeschaft en de zorg- en huurtoeslagen vervangen door andere instrumenten om het
systeem eerlijker en simpeler te maken en het niet-gebruik van de toeslagen tegen te gaan.
De afschaffing van de hypotheekrenteaftrek en het eigen woningforfait zijn hiervoor al
besproken in hoofdstuk 2. Wat betreft de zorgtoeslag wordt hier verwezen naar hoofdstuk 6.
De arbeidsaftrek wordt vervangen door een arbeidstoeslag, zoals hierboven al aangegeven.
➢ Het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de kinderbijslag worden vervangen
door een financiering van de kinderopvang via de belastingen. Ook de werkgevers gaan hier
verplicht aan meebetalen. Kinderopvang wordt een algemene basisvoorziening, gekoppeld
aan (brede) scholen. Er is geen aparte ouderbijdrage meer.
➢ De aftrekbaarheid van pensioenpremies vervalt ook. De regeling bevoordeelt nu zonder
enige reden de hoge inkomens. Afschaffing levert lagere loonkosten op, hogere nettolonen
en minder fiscale aftrek bij met name de hoogste inkomens. Door de verlaging van de eerste
en tweede schijf kan dit zonder koopkrachtgevolgen gebeuren voor de lagere en
middeninkomens. Voor ZZP-ers en ondernemers is wellicht een vrijstelling nodig waar geen
deelname aan een collectief pensioenfonds mogelijk is.
3.2. Belasting op vermogenswinst
De vermogens van huishoudens zijn zeer ongelijk verdeeld.9 Veel huishoudens sparen wel via
verplichte pensioenopbouw, maar teren gelijktijdig in op andere besparingen. Een groot deel van de
huiseigenaren jonger dan 45 jaar heeft per saldo een negatief vermogen; hun restschuld is hoger dan
de waarde van hun pensioenopbouw. Veel oudere huishoudens daarentegen hebben juist grote
netto-vermogens. Het vermogen is dus in bezit van de oudere generatie en niet bij de jongere
generatie, die daardoor weinig ruimte heeft voor investeringen in eigen bedrijf of het volgen van
kwalitatief goed onderwijs. Dat verschil zet een rem op de economische ontwikkeling.
Kapitaalinkomen wordt in Nederland nauwelijks belast, ook in vergelijking met andere landen.
Nederland kent de laagste belastingdruk op kapitaalinkomen (12,1 procent) van alle EU-landen. In
1995 was dat nog 7,5 procent hoger. Het EU-gemiddelde is 31,4 procent. Ook het aandeel van
belasting op kapitaalinkomen in de totale belastingopbrengst behoort met 15,4 procent tot de lagere
in de EU, samen met een aantal Oost-Europese landen.

9

In Nederland bezit de top 10 procent, top 1 procent en top 0,1 procent van de vermogenden, respectievelijk,
68, 28 en 11 procent van het totale vermogen, exclusief pensioenen (CBS 2017). De rijkste familie in Nederland
(Brenninkmeijer) heeft een geschat vermogen van 23 miljard euro, terwijl ruim 3,2 miljoen Nederlanders (de
armste 20 procent) samen een negatief vermogen hebben van ca. 26 miljard euro. De rijkste familie heeft dus
ongeveer evenveel vermogen als de gezamenlijke schuld van een vijfde van alle Nederlanders. De vijf rijkste
families van Nederland hebben samen een geschat vermogen van 32,5 miljard euro, ongeveer evenveel als
ruim 3,2 miljoen Nederlanders samen (armste 20-40 procent groep): 33,6 miljard euro.
Bij de vermogens- en schuldverhoudingen in de onderste 90% van de huishoudens in Nederland speelt het
eigenwoningbezit de hoofdrol. Dit bezit, na aftrek van de schulden, bepaalt grotendeels het verloop van hun
totale vermogen. Hun overige (voornamelijk financiële) vermogen is stabiel. Twee derde van hun juridisch
eigendom is dan belegd met schulden. Raghuram Rajan's (2010) "Let them eat credit" is actueler dan ooit voor
de onderste 90%.
De top 10% huishoudens ziet er volkomen anders uit. Hun eigenwoningbezit is aanzienlijk en overtreft dat van
de gehele resterende 90 procent: 201 miljard euro tegen 157 miljard euro. Binnen het vermogen van de top
10% zelf bezien is het belang van het eigen huis echter veel geringer dan voor de onderste 90%, en het
fluctueert ook minder over de jaren. Schulden vormen slechts 15% van het brutovermogen van de top 10% tegenover 80% voor de onderste 90%.
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Daar komt bij dat het door de Belastingdienst gerapporteerde inkomen uit kapitaal niet gebaseerd is
op echte waarnemingen, maar wordt geschat met een fictief rendement. De rijksten, die veel
beleggen, verdienden de afgelopen jaren doorgaans meer dan dat fictieve rendement en betaalden
dus eigenlijk te weinig belasting. De rest juist minder, vanwege sparen tegen nul-rentes, en zij
werden dus juist te hoog belast.
Dan komen we ook op één van de grote raadsels in de Nederlandse cijfers over ongelijkheid. Hoewel
de vermogens enorm ongelijk zijn verdeeld, valt dat voor de inkomens alles mee. Vreemd genoeg
hebben Nederlanders met veel vermogen vaak helemaal niet zoveel inkomen. Slechts een derde van
de vermogendste 10% hoort ook bij de 10% met de hoogste inkomens. Hoe kan dat? Het antwoord is
dat het Nederlandse belastingstelsel zo ingericht is, dat je er goed aan doet de inkomsten uit eigen
bedrijf zo veel mogelijk te beperken. Je betaalt namelijk pas belasting op het moment dat je
onderneming winst uitkeert of de aandeelhouder zijn aandelen verkoopt. Daar zit de crux, want
zolang je dat niet doet, heeft de bedrijfseigenaar geen inkomen en betaalt deze ook geen
inkomstenbelasting. Zo kunnen bedrijfseigenaren belastingheffing tot sint-juttemis uitstellen. Omdat
bedrijfseigenaren alleen een op een hun situatie toegespitst verplicht minimuminkomen (het zgn.
‘gebruikelijk loon’) aangeven op hun belastingaangifte, zie je veel inkomen ook niet terug in de
statistiek.
Vrijwel alle vermogende Nederlanders herbergen hun geld in een bedrijf. De 10% rijkste
Nederlanders bezit ongeveer 100% van dit type bedrijfsvermogen. En slechts 5800 huishoudens (de
rijkste 0,08%) bezitten tezamen bijna de helft van al dit soort vermogen. In 2013 constateerde de
commissie-Van Dijkhuizen dat bedrijfseigenaren op ‘grote schaal gebruikmaken van de mogelijkheid
winst in te houden.’ Een conservatieve schatting liet zien dat bedrijfseigenaren ongeveer 13,4 miljard
euro winst konden uitdelen, maar daarvan slechts 3,6 miljard euro uitkeerden.
Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) stellen nu een hoog inkomen en dus belastingheffing uit, en
doen gemiddeld slechts eens in de zeven jaar aangifte, terwijl de fiscus met alle andere
belastingplichten wel jaarlijks afrekent. DGA's zitten zo hun geld op te potten totdat het weer
aantrekkelijker wordt om het uit te keren, in plaats van het geld in de economie te besteden. Dit is
slecht voor het economisch herstel en onrechtvaardig naar de andere belastingbetalers. Een bedrijf
mag natuurlijk niet kapotgaan als je het doorgeeft, doordat de fiscus langskomt. Ook moet er ruimte
zijn voor het dekken van risico’s als ZZP-er (ziekte, arbeidsongeschiktheid, tijdje geen opdrachten) en
voor pensioen. Daarom zijn er nu ook doorschuifmogelijkheden en vrijstellingen, maar de
maatvoering is uit het lood, zo is door verschillende fiscalisten al vaak geconstateerd. Er moet nu
eindelijk iets aan gebeuren.
Hoe dieper je graaft in deze materie, hoe vreemder het wordt. Neem dit bijvoorbeeld: van de winst
die nog wél uitgekeerd wordt uit het eigen bedrijf, en die dus meetelt in de ongelijkheidscijfers, telt
het CBS sinds 2001 alle uitkeringen boven een kwart miljoen euro niet meer mee. Ook als inkomsten
uit verkoop van aandelen gebruikt worden om een duur huis te kopen, dan telt het CBS dit niet mee,
omdat dat volgens het CBS geen inkomen maar ‘een vermogenstransactie’ is. Het gevolg: wéér
worden de topinkomens fors onderschat. Die niet-mee-getelde winstuitkeringen zijn volgens het CBS
maar liefst 40% van alle winstuitkeringen.
Hoe kan het dus dat de vermogensongelijkheid zo groot is, terwijl de inkomensongelijkheid alles
meevalt? Het antwoord is simpel: het valt niet mee. De inkomensongelijkheid is in werkelijkheid
groter dan de statistici rapporteren. En ook de vermogensongelijkheid in Nederland is veel groter dan
uit de CBS-cijfers blijkt. De vermogensongelijkheid in Nederland is vergelijkbaar met landen als Polen
of de Verenigde Staten. Slechts in notoir ongelijke samenlevingen, zoals laatmiddeleeuws Italië, werd
dit niveau bereikt.
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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. Tijdens de financiële crisis
nam de ongelijkheid alsmaar toe. Het huidige belastingstelsel versterkt die scheve verhoudingen.
Nederland is geen nivelleringsparadijs. We zijn in een waanzinnige ratrace terecht gekomen waarin
vermogen veel meer winst oplevert 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.10
Dit willen we veranderen:
➢ In ons land wordt niet het vermogen zelf, maar alleen het rendement dat je daarop maakt,
belast. In beginsel willen we dat zo houden, maar de huidige vrijstellingen (voor het eigen
bedrijf, de eigen woning en het private – dus niet collectieve - pensioenvermogen) willen we
schrappen.
➢ Op dit moment wordt niet uitgegaan van het werkelijk rendement, maar van een fictief
rendement van 2,9% (was tot 2017 4%) en daar wordt dan 1,2% x 30% belasting over
geheven. Het fictieve rendement is vanaf 2017 gekoppeld aan de rente over de afgelopen 5
jaar. Bij grotere vermogens geldt een hoger tarief: boven de € 100.000 geldt een tarief (mede
op basis van rendementen op beleggingen) van 4,7% x 30%, en voor vermogens boven de € 1
miljoen een tarief van 5,5% x 30%. Hoewel de wijzigingen die in 2017 zijn ingegaan
nivellerend werken is het resultaat nog steeds oneerlijk. De meeste mensen met een klein
vermogen halen in de praktijk een veel lager rendement, en betalen dus nu teveel. Terwijl de
grote vermogens vaak wel het dubbele rendement (8% of meer) behalen en dus veel te
weinig betalen. De huidige regeling draagt bovendien nog steeds bij aan de oververhitting
van de woningmarkt. We willen daarom de vermogensrendementsbelasting wijzigen:
✓ Door in de eerste plaats uit te gaan van het werkelijke rendement. Het reëel genoten
rendement in het desbetreffende tijdspad wordt aangemerkt als inkomen. Het reële
rendement wordt in volledigheid meegeteld, zonder heffing-vrij vermogen en/of
ouderentoeslag. Alleen kleine spaarders (tot € 25.000) blijven net als nu vrijgesteld.
✓ Indien het totale rendement negatief is – bijvoorbeeld door schulden – wordt dit niet
in mindering gebracht op de inkomsten uit vermogen. Het minimum bedraagt
zodoende altijd 0. Anders zouden we weer schulden fiscaal subsidiëren.
✓ Door inkomen uit het vermogen hetzelfde te behandelen als inkomen uit arbeid,
inclusief de nieuwe, hiervoor weergegeven tarieven en tariefklassen.
✓ De winst uit onderneming wordt opgeteld bij de inkomsten uit vermogen. De huidige
doorschuifmogelijkheden voor de uitkering van winst vervallen of worden zodanig
beperkt dat die uitsluitend gebruikt kunnen worden voor een redelijke

10

Ongelijkheid – is dat erg en zo ja, waarom dan? (On)gelijkheid is in de eerste plaats een morele kwestie. Wij
hanteren het uitgangspunt dat mensen fundamenteel gelijk zijn en dat elke stap verder weg van die gelijkheid
verantwoord moet worden: komt het door inspanning, geluk, opleiding, intelligentie of iets anders.
Ongelijkheid heeft altijd een begrijpelijke oorzaak, die vaak niet te rechtvaardigen is.
Naast het morele argument geldt in de tweede plaats een instrumentaal bezwaar tegen teveel ongelijkheid.
Empirisch onderzoek laat overtuigend zien hoe economische groei wordt tegengehouden door grote
ongelijkheid. Bijvoorbeeld wanneer de rijken in een samenleving zo geïsoleerd leven dat ze hun interesse
verliezen in publiek bekostigd onderwijs of gezondheidszorg.
En in de derde plaats is teveel ongelijkheid slecht omdat het leidt tot een onverantwoorde concentratie van
politieke macht bij de elite en frustratie bij de achterblijvers. In de VS is heel helder dat de invloed van geld op
de politiek zo groot is geworden dat de rijken de regels bepalen van het spel dat zij bijna exclusief zelf spelen.
De achtergebleven middenklasse grijpt naar zondebokken: migranten, buitenlanders, de opkomst van China.
De frustratie van de achterblijvers is een gevaarlijke voedingsbodem voor nationalisme en vreemdelingenhaat.
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pensioenvoorziening en/of om de continuïteit van het bedrijf te kunnen garanderen.
In dat kader nemen we ook de volgende maatregelen:
• De doelmatigheidsmarge in de gebruikelijk-loonregeling van DGA’s moet worden
verlaagd, van 30% naar 10%.
• Ook het eigen vermogen van DGA’s moet worden belast boven een bepaalde
grens (bijv. eenmaal de jaaromzet) met een gelijk tarief als de te vernieuwen
vermogenswinstbelasting (zie hierboven).
• De aftrekposten voor auto’s, zakenetentjes, e.d. worden geschrapt.
• Het doorschuiven van vermogens in het successierecht voor ondernemers moet
zwaarder worden aangeslagen.
We wijzigen ook de vermogensetikettering: In de huidige situatie kan een pand dat voor 80%
privé en 20% voor de onderneming wordt gebruikt, als ondernemingsvermogen worden
aangemerkt. Enkel indien een vermogen voor meer dan 90% privé of voor de onderneming
wordt aangewend, geldt een verplichte aanwijzing tot privé of ondernemingsvermogen. Deze
keuzevrijheid wordt vervangen door de volgende toewijzingsregel; indien het vermogen voor
het merendeel privé of voor de onderneming wordt aangewend, wordt het vermogen daar in
volledigheid opgenomen.
Ook de Investeringsaftrek wordt geschrapt. Het is dubbelop dat ondernemers nu mogen
afschrijven op investeringen om de winst te bepalen en vervolgens weer een deel mogen
aftrekken van de winst. Het zelfde geldt voor de energie- en milieu-investeringsaftrek.
Ondernemersaftrek, bestaande uit de zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en
ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en
stakingsaftrek, wordt ook afgeschaft. Door de 1e schijf te verlagen naar 0% wordt de kleine
ondernemer ruimschoots ontzien. Daar de werkbonus en arbeidskorting worden afgeschaft,
is het consistent om ook de ondernemersaftrek af te schaffen.
De winst uit aanmerkelijk belang wordt opgeteld bij de inkomsten uit vermogen. Hiermee
vervalt box 2.
Dividendbelasting: De desbetreffende BV blijft inhoudingsplichtige over het dividend, met
15% over het dividend. Het dividend wordt opgeteld bij de inkomsten uit vermogen en
verschillen verrekend met reeds ingehouden dividendbelasting door de inhoudingsplichtige.
De winst uit sparen en beleggen wordt eveneens opgeteld bij de inkomsten uit vermogen.
Hiermee vervalt box 3.11
3.3. Erfenisbelasting (successierechten)

Gelijke kansen, ongeacht geslacht, geaardheid, geloof, leeftijd, opleiding etc. is een belangrijk
uitgangspunt. Voor ons betekent dat dat iedereen bij geboorte gelijk is. De praktijk is een andere.
Sommige worden geboren met een gouden lepel in de mond, hun ouders zijn schatrijk, anderen
hebben ouders met helemaal niks. Via erfenissen en schenkingen krijgen kinderen van rijke ouders
een voorsprong op kinderen wiens ouders geen vermogen hebben. Het erven van vermogen
vergroot de mogelijkheden van de erfgenaam, zonder dat ze er zelf iets voor hoeven doen. De
successiebelasting (erf- en schenkingsbelasting) kan een belangrijke bijdrage leveren aan een
samenleving met gelijke kansen. Zeer grote vermogens gebruiken deels ook de erfbelasting om
belastingen te ontwijken. Terwijl bij kleine erfenissen kinderen relatief veel betalen.
Wij willen:
➢ Een substantieel hogere erfenisbelasting (niet tussen partners, maar tussen generaties) van
29% voor zeer grote erfenissen boven de 1 miljoen euro (nu 20% voor erfenissen vanaf ruim
120.000 euro;

11

Wellicht kunnen we voor groene beleggingen een voordeliger tarief invoeren.
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➢ Een verhoging van 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 huizenkopende kinderen.
➢ Verder dient er onderzocht te worden hoe kan worden voorkomen dat mensen die een grote
erfenis nalaten geen erfbelasting betalen, waarna er actie kan worden ondernomen om dit
tegen te gaan.
➢ Om onnodige belastingschulden te voorkomen dient de erfbelasting standaard pas te
worden betaald als de erfenis is ontvangen.
3.4. Belastingontwijking en -ontduiking
Belastingontwijking door bedrijven en ontduiking door particulieren, kost de Nederlandse economie
miljarden euro’s per jaar. In Nederland gevestigde multinationals kiezen verschillende routes om de
fiscus te omzeilen. De kern van bijna al deze routes is dat multinationals hun winsten verschuiven
naar landen waar die niet of nauwelijks worden belast. Dit kost onze schatkist miljarden euro’s per
jaar. Vermogende Nederlanders brengen naar schatting 150 miljard euro onder in
belastingparadijzen. Per saldo betekent dit dat ieder Nederlands huishouden naar schatting per jaar
€2000 extra belasting betaalt om dit lek te dichten. Grote bedrijven en vermogende Nederlanders
ontwijken met internationale fiscale constructies de fiscus terwijl het MKB het volle pond aan
vennootschapsbelasting betaalt. Een hele industrie van Luxemburgse vermogensadviseurs, Zwitserse
bankiers en Panamese advocaten heeft de drempel tot belastingfraude in de afgelopen decennia
steeds verder verlaagd. De opbrengsten werden hoe langer hoe groter, en de risico’s steeds kleiner.
In ons land wordt nog steeds te weinig gedaan om belastingontwijking aan te pakken, ook uit angst
dat dit de reputatie van ons vestigingsklimaat aantast. Hiermee bijt Nederland zichzelf in de staart.
Vast staat dat rijke Nederlanders en grote Nederlandse multinationals gebruik maken van diverse
routes om belasting te ontwijken, of in sommige gevallen zelfs illegaal te ontduiken. Vast staat ook
dat daardoor de belastinggrondslag in ontwikkelingslanden uitgehold wordt.
Op de belastingdienst is veel te veel bezuinigd en tegelijkertijd namen het aantal aangiftes en de
complexiteit daarvan enorm toe. Aangiftes van ondernemingen worden daarom gemiddeld nog maar
eens in de 40 à 50 jaar gecontroleerd. Belastingdienstmedewerkers geven aan dat er nog steeds
miljarden voor het oprapen liggen als er meer mensen zijn om het werk te doen.
Het bieden van belastingvoordelen voor bedrijven zorgt voor een onwenselijke herverdeling van
publieke naar private actoren en van het MKB naar de multinationals. De zwaarste schouders met de
meest vernuftige belastingadviseurs dragen nu de lichtste lasten. Ondanks veel lippendienst blijven
effectieve maatregelen tot nu toe uit. Het laten voortduren van ontduiking van belastingen is een
immorele keuze die de ongelijkheid internationaal en nationaal sterk doet toenemen. Nederland is
een pretpark voor het grootkapitaal.
Voor een goed functionerend belastingstelsel is het van groot belang dat de belastingmoraal hoog
blijft. Nu 85% van de bevolking het idee heeft dat zijzelf meer betalen doordat anderen frauderen
met belastingen of belastingen ontwijken, is het noodzakelijk om dit stevig en snel aan te pakken.
Anders daalt de belastingmoraal, met alle gevolgen van dien. Een concrete en meetbare aanpak van
belastingontwijking en -ontduiking door multinationals en superrijken moet een belangrijk onderdeel
vormen van de belastingherziening.
We stellen de volgende maatregelen voor:
➢ Om belastingfraude tegen te gaan moet flink geïnvesteerd worden in de kwaliteit en
capaciteit van de Belastingdienst;
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➢ Belastingdeals (‘rulings’) moeten openbaar worden en democratisch gecontroleerd, en zo
worden getoetst aan het voorkomen van belastingontwijking en –ontduiking;
➢ Vestigingseisen van multinationals moeten drastisch worden verscherpt om
belastingontwijking en – ontduiking te voorkomen. Nu hoef je zelfs geen werknemers of een
kantoor in Nederland te hebben;
➢ Belastingverdragen met ontwikkelingslanden worden aangepast en voorzien van een
antimisbruikbepaling. Bij onderhandelingen worden de belangen van ontwikkelingslanden
beschermd;
➢ Op Europees niveau moet het opheffen van bronbelastingen op passief inkomen, dat
dubbele belasting moest voorkomen maar in de praktijk er vaak toe leidt dat er helemaal
geen belasting wordt geheven, worden aangepast met controles en informatieplicht vanuit
de lidstaten naar elkaar toe;
➢ Belast in Nederland de in het buitenland gestalde inkomsten en vermogens van in Nederland
gevestigde multinationals en superrijken;
➢ Voorts willen wij dat bedrijven in concrete aantallen en euro’s in hun jaarverslagen aan gaan
geven in welke landen zij produceren, in welke landen zij hun omzet boeken, waar zij
investeren en in welk land zij hoeveel belasting betalen. Ook moeten bedrijven meer inzicht
geven in hun vennootschapsstructuur. Het inzicht bieden in de financiële handel en wandel
van bedrijven is een onlosmakelijk onderdeel van maatschappelijk verantwoord
ondernemen;
➢ 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.
3.5. De vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting met name voor grote bedrijven kan makkelijk omhoog. Sinds 1980 is
deze wereldwijd zo ongeveer gehalveerd, in ons land van 48% naar 25%. Al die jaren zijn de
belastingparadijzen en belasting-doorsluisparadijzen (Nederland) ongemoeid gelaten, ondanks dat
iedereen wist of kon weten dat deze het grootbedrijf in staat stelden lage en dalende nominale
belastingtarieven te reduceren tot nul. Terwijl onze inwoners zuchten onder torenhoge
hypothekenschulden, als gekken aflossen op gezonken onroerend goed en ook nog eens moeten
opdraaien voor de publieke kosten van een bancair privéfeestje, zit het grootbedrijf op een historisch
ongekende berg spaargeld: rond de 60 miljard euro in Nederland. En wat doet het grootbedrijf? Het
investeert niet in het thuisland, niet in onderzoek en ontwikkeling, niet in de eigen werknemers. Nee,
het doneert de winsten aan de aandeelhouders – na uiteraard eerst de eigen bestuurders flink te
hebben gespekt.
Sinds 2000 daalt het aandeel van de vennootschapsbelasting in de totale belastingopbrengsten. In
2000 was dat nog 17%, nu is dat gezakt tot 10%, een verschil van ruim 10 miljard euro. Dit is het
gevolg van te lage tarieven in de vennootschapsbelasting, belastingvrijstellingen en
belastingontwijking van bedrijven. In Europees verband moeten de tarieven weer omhoog, maar nu
is Nederland een van de koplopers in het aanjagen van internationale belastingconcurrentie naar
steeds lagere tarieven en kan dus ook zelf nu al eenzijdig stappen nemen die dit proces doen keren.
Het Nederlandse tarief is formeel weliswaar 25%, maar in de praktijk is het effectieve tarief slechts
7%, één van de laagste in Europa.
Dit gaan we doen:
➢ Een verhoging van het generieke tarief naar 35% (nu 25%) over de winst boven € 200.000 en
29% (nu 20%) over de winst tot € 200.000, zoals het nog was in 2001;
23

Definitieve versie, 24 september 2017

Linksom! in de PvdA

➢ Het aanpakken van het misbruik van de innovatiebox (waar multinationals te makkelijk geld
maar tegen 5% kunnen laten belasten) en van de deelnemersvrijstelling en voordelen met
betrekking tot herstructurering van schulden en verliezen, waarmee zelfs algehele
belastingvrijstelling verkregen kan worden, en het drastisch verhogen van bronheffingen in
belastingverdragen.
➢ Een gelijke aftrek van eigen en vreemd vermogen (vreemd vermogen = leningen) in de
vennootschapsbelasting invoeren. De ongelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen
(rente aftrekbaar, winsten belast) in de vennootschapsbelasting leidt tot allerlei fiscale
constructies en tot overmatige schuldfinanciering. Een gelijke vermogensaftrek is bovendien
relatief gunstig voor het midden- en kleinbedrijf omdat het MKB verhoudingsgewijs met veel
eigen vermogen is gefinancierd. Ook maken we een eind aan de fiscale aftrekmogelijkheden
voor bedrijven voor hun rentelasten van de winst voor de vennootschapsbelasting, zoals
hiervoor al onder hoofdstuk 2 is bepleit.
➢ Het verrekenen van verliezen is het compenseren van ondernemers voor hun verliezen met
publiek geld. Dit tornt aan de basis van ondernemerschap; het nemen van risico. De
verliesverrekening wordt daarom afgeschaft.
3.6. BTW en accijnzen
Btw-verhogingen zijn voor ons om verschillende redenen alleen voor specifieke goederen en
diensten aanvaardbaar, bijv. uit oogpunt van vergroening of gezondheid. Belangrijkste reden voor
terughoudendheid is dat deze de koopkracht van lage en middeninkomens relatief zwaarder belast.
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, zoals tabaksproducten, alcoholische producten,
vlees en fastfood. Gezonde en duurzame producten kunnen juist vrijstellingen of verlaging van
belasting krijgen, zoals water, groente en fruit, biologische en fairtrade producten en reparaties. Dat
geldt ook voor het belasten van vervuilende mobiliteit (incl. vliegen) en het vrijstellen van openbaar
vervoer.
Wij zijn voorstander van het afschaffen van de aftrek van voorbelasting bij de btw voor ondernemers.
Deze regeling wordt vaak oneigenlijk gebruikt, het geeft ondernemers ten opzichte van andere
burgers een onredelijk voordeel, en is voor de belastingdienst uitvoeringstechnisch kostbaar en
complex.
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4. Regulering van beloningsverschillen en topbeloningen
Uit een jaarlijks onderzoek van de Volkskrant (8 juli 2017) naar de beloningen bij 114
toonaangevende bedrijven en instellingen blijkt dat de loonkloof tussen top en werkvloer steeds
verder oploopt. De beloning van de hoogste bazen steeg in 2016 gemiddeld 2,8%, van 737.000 naar
757.000 euro. Dat is procentueel weliswaar lager dan de jaren daarvoor, maar de werknemers
kregen er maar 1,3% bij – inclusief de werkgeverslasten van de werkgever. De kloof groeit dus
weliswaar minder sterk dan in het verleden, maar hij groeit nog steeds. Het meest extreem is de
beloningsverhouding bij Heineken: de topman Van Boxmeer verdiend 324 maal zoveel als de
gemiddelde loonkosten voor één werknemer.
Jan Bouwens, hoogleraar accounting, schreef op 13 september 2016 in de Volkskrant dat een groot
en complex bedrijf een schaars soort manager vraagt. Die schaarsheid verklaart volgens hem de
supersalarissen die deze managers verdienen, en ook dat die supersalarissen de afgelopen dertig jaar
verzesvoudigd zijn: de grote bedrijven zijn ook zesmaal in omvang toegenomen. Als we een rem op
de topbeloning zetten, betekent dat volgens Bouwens dat grote bedrijven in Nederland niet meer
kunnen groeien; er kan dan immers geen manager worden aangetrokken die past bij de omvang van
het bedrijf.
Harrie Verbon, hoogleraar openbare financiën aan de Universiteit van Tilburg, maakte op 16
september 2016 in een reactie in de Volkskrant gehakt van die redenering: “De argumentatie van
Bouwens deugt niet om meerdere redenen. De eerste reden is dat het vrij discutabel is of de
topmanagers de juiste beslissingen voor het bedrijf nemen. Neem Cees van der Hoeven, de
voormalige topman van Ahold en vijf keer gekroond als topman van het jaar. Tot in 2003 bleek dat hij
een fraudezaak in een van de bedrijfsonderdelen in de VS (U.S. Foodservice) volledig verkeerd had
ingeschat.
Het komt meer voor dat topmanagers bij grote bedrijven niet weten wat er in onderdelen van hun
bedrijf gebeurt. In Nederland was dat bijvoorbeeld het geval bij ABN Amro, zo blijkt uit De Prooi, het
boek van Jeroen Smit over de ondergang van de bank in 2007. Rijkman Groenink, de laatste topman
voor de nationalisering van ABN Amro, komt uit het boek naar voren als iemand die niet op de hoogte
was van de rentabiliteit van zijn eigen bedrijf. Door het hele boek van Jeroen Smit heen wordt er
gesproken over deskundigen die nu eens op een rijtje gaan zetten hoe de kosten/batenverhouding ligt
bij diverse onderdelen van de bank, maar het wil maar niet lukken daar een duidelijk beeld van te
krijgen.
Jan Bouwens schrijft dat het verband tussen de omvang van het bedrijf en het salaris van het
management blijkt uit 'internationaal onderzoek van Xavier Gabaix en Augustin Landier'. Dit
onderzoek is echter helemaal niet 'internationaal', het beperkt zich tot de ontwikkeling van de
topsalarissen in de VS. Die ontwikkeling is tamelijk uniek, zoals Thomas Piketty in zijn beroemde boek
‘Capital in the Twenty-First Century’ laat zien. In de VS zijn de salarissen van het topmanagement veel
meer gestegen dan in de andere ontwikkelde landen. Dat komt niet doordat de topmanagers in de VS
zo veel betere beslissingen hebben genomen dan elders, want dan zou ook de economische groei in
de VS veel hoger moeten zijn dan elders, en dat is niet het geval. De verklaring van de explosie van de
salarissen van de topmanagers in de VS ligt eerder in de ontwikkeling van het toptarief in de
inkomstenbelasting. Tot 1980 waren de toptarieven in de VS rond de 80-90 procent en
inkomensverhogingen leverden voor topmanagers daarom niet veel op. Door de enorme daling van
het toptarief die onder president Reagan in de jaren 1980 werd ingezet, werd het voor topmanagers
wel lucratief om een hoger salaris voor zichzelf te bepleiten. Zij slaagden in die missie, zo schrijft
Piketty, omdat de raden die over de salarissen gingen meestal afkomstig waren van hetzelfde oldboys netwerk als de topmanagers zelf.”
Het ‘wagemark’ in Canada is door de WRR aangehaald als aansprekend voorbeeld om de
beloningsverschillen te beperken. Bedrijven waarvan de directie niet meer verdient dan tien keer het
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loon van de laagstbetaalde werknemer hebben het recht hun producten van een speciaal keurmerk,
het wagemark, te voorzien. Maar waarom zouden we zo’n redelijk principe niet als norm in een Wet
op de loonvorming vastleggen?
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 de Loonvorming, 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. Nu moet de RvC bij
de beloning van de bestuurders van een onderneming de interne beloningsverschillen binnen
een bedrijf ‘meewegen’. In de praktijk wordt er vooral gelet op de beloningsverschillen met
andere, vergelijkbare bedrijven. In de nieuwe wet moet een voorgenomen besluit voor de
beloning van bestuurders gerelateerd worden aan de interne beloningsverschillen en
behoeft die relatie de instemming van de OR.
• 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%.
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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. Dat betekent dat een toonaangevende bank die in de problemen komt al
gauw te groot zal zijn voor Nederland om te redden. De WRR waarschuwt dat burgers zich acht jaar
na de crisis ondanks aangescherpte regels en hogere buffers zich niet veilig mogen wanen. Ze
verwacht dat de onrust in het financiële systeem de komende tien jaar zal aanhouden, hetgeen tot
nieuwe crises en kostbare reddingoperaties van banken kan leiden.
De absurd grote omvang van hypotheekschulden maakt ook onze financiële sector, die ook weer
winst maakt door hypotheken door te verkopen12, veel te groot ten opzichte van ons bbp. In
november 2016 waarschuwde ook het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB) de Nederlandse
regering dat veel Nederlandse huishoudens hun hypotheek niet meer kunnen betalen als de
woningmarkt weer inzakt en de werkloosheid weer toeneemt. Bij een kwart van de huishoudens met
een hypotheek is de schuld nu al (of nog steeds) hoger dan de waarde van de woning.
De winsten van de banken zijn weer enorm. Over het eerste helft van 2017 verdubbelde RABO zijn
winst tot ruim € 1,7 miljard, ING steeg 6% naar bijna € 1,4 miljard, en ABN Amro noteerde een winst
van 146% naar bijna € 1 miljard. De kosten voor de betaling-betaler van hun redding zijn nog steeds
niet volledig terugbetaald, en de problemen in vorm van hoge private schulden bij burgers door de
bankencrisis duren ook nog voort.
Dit stellen we voor:
➢ Met de door ons bepleite beperking van hypotheken zal ook de financiële sector sterk krimpen.
Dat willen we nog verder bevorderen door hogere buffers bij banken te eisen, banken strakker te
reguleren en pensioenfondsen te verplichten tot minder risicovolle beleggingen. Banken mogen
elke euro op de balans nog altijd 25 keer uitlenen. Dat is veel te riskant. Wij willen de buffers
geleidelijk verhogen naar 10 procent van het kapitaal.
➢ De gewogen risico-eisen worden eveneens verhoogd. Hard eigen vermogen is beter dan
vermogen dat kan worden omgezet in eigen vermogen (coco’s). Wij willen daarom stoppen met
de fiscale bevoordeling van coco’s – een soort converteerbare obligatieleningen waarmee
banken strengere kapitaalregels kunnen omzeilen. 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.
➢ Banken dragen nog steeds te weinig bij aan de overheidsfinanciën. Banken betalen geen BTW.
Wij willen de bankbelasting daarom verhogen. In het PvdA-verkiezingsprogramma 2017 wordt
voorgesteld tot één miljard euro, maar dat vinden wij gelet op de enorme (speculatie-)winsten
en de maatschappelijke kosten van de redding van banken een veel te lage ambitie. Daarnaast
voeren we in Europees verband een belasting in op speculatieve transacties met aandelen
(Financial Transaction Taks – FTT – of ook wel Tobin-tax genaamd).13

12

Zie: https://decorrespondent.nl/253/hoe-banken-verpakte-lucht-mogen-blijven-verkopen/21398487ba10334e
13
De Europese Commissie heeft dit voorgesteld, maar er is nog geen overeenstemming met alle lidstaten. Wat
ons betreft beginnen we met de landen die voorstander zijn. Nederland wil een uitzondering voor
pensioenfondsen, maar dat is voor ons niet nodig – we willen dat ook pensioenfondsen minder risicovol
beleggen.
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➢ Bij de strengere regels gaat het om verbod op te risicovolle producten, scheiding nuts- en
zakenbankfuncties (aparte spaarbanken) met een Chinese muur ertussen14 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.
➢ 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.
➢ Wij willen de bankenunie vervolmaken door de invoering van een door banken zelf gefinancierd
Europees depositogarantiestelsel (DGS), zodat overheden onder druk van spaarders niet in de
verleiding komen falende banken alsnog te redden. Met de invoering van een Europees DGS
zorgen we ervoor dat de Europese bankenunie naast Europees toezicht en een Europees
steunfonds stevig op drie pijlers rust. Daarvoor is het wel nodig dat de bankbalansen eerst verder
op orde worden gebracht. Ook de verstrengeling tussen banken en overheden moet verder
worden doorbroken. Staatsobligaties moeten daarom een eerlijkere weging krijgen in de
Europese en internationale financiële regelgeving. Ook wordt het aandeel staatsobligaties op een
bankbalans gemaximeerd.
➢ We starten een discussie over de rol van banken en van de overheid bij geldcreatie en stellen
regels voor of tegen het gebruik van digitale geldmiddelen als bitcoins. Geldschepping moet de
samenleving dienen. Bij de standpuntbepaling over geldschepping, na afsluiting van het
onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, zijn onze uitgangspunten
een goede democratische controle op geldschepping, het voorkomen van financiële zeepbellen
en het creëren van ruimte voor publieke bestedingen. 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 – banken moeten o.m. zelfde rekeningnummer blijven
gebruiken en automatische incasso’s continueren. Betaalgegevens zijn van de klant, niet van de
bank. Banken beschikken alleen over de gegevens, omdat zij een nutsfunctie hebben: het veilig
en goed laten verlopen van het betalingsverkeer. Banken mogen betaalgegevens niet verkopen
aan derden. De gedragscode waarin de omgang met betaalgegevens is geregeld, willen wij
aanpassen, waarbij de bescherming van privacy voorop staat.
➢ 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. Fiscalisten, accountants en
vermogensbeheerders ontspringen nog te vaak de dans bij belastingontduiking. In de praktijk
worden deze mensen zelden strafrechtelijk vervolgd, terwijl hier wel mogelijkheden voor
bestaan. Dat moet anders, omdat dit de mensen zijn die de ingewikkelde constructies bedenken
om de fiscus om de tuin te leiden. We moeten de mogelijkheden verruimen om adviseurs te
vervolgen die meewerken aan belastingontduiking en agressieve belastingontwijking.
14

Wanneer Europese wetgeving hierover te lang op zich laat wachten, dan voeren we ook hier die eerder in
met een coalitie van landen die wel al willen.
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➢ Er moeten ook scherpere regels komen voor private equity bedrijven. Het lange
termijnperspectief bij bedrijven wordt ondermijnd door excessen van private equity-partijen en
door activistische aandeelhouders. Die jagen bedrijven op om onderdelen af te stoten of
onderdelen te verkopen zonder oog voor de belangen van werknemers of klanten. Gezonde
bedrijven gaan daardoor op termijn kapot. 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.

29

Definitieve versie, 24 september 2017

Linksom! in de PvdA

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.
6.1. De koopmarkt
De sterke stijging van de prijs van koopwoningen is vooral het gevolg van te grote
leenmogelijkheden15. Door het afschaffen van veel regels voor hypotheken konden mensen vanaf
begin jaren 1990 steeds hogere bedragen lenen en kwamen er allerlei constructies om de
hypotheekrenteaftrek maximaal te benutten. De prijzen stegen doordat mensen in staat waren
hogere schulden op zich te nemen. Wat op individueel niveau een oplossing lijkt, drijft de
huizenprijzen alleen maar verder op. Na de crisis van 2008 (vooral veroorzaakt door hypotheken)
herhaalt de geschiedenis zich nu.
De fluctuaties in de huizenwaarden in combinatie met het feit dat in ons land die vooral door
hypotheken worden gefinancierd (waarin Nederland sterk afwijkt van andere EU-landen) zorgt
ervoor dat onze economie erg kwetsbaar is, aldus de WRR, en daarmee overschrijden we overigens
ook regels van het Europese begrotingsbeleid. Door deze kwetsbaarheid kwam de crisis in 2008 in
ons land harder aan en duurde de crisis ook langer, stelt de WRR (in navolging van DNB, het IMF en
vele anderen).
Naast de stimulerende werking van de hypotheekrenteaftrek zijn ook de huidige regels om in
aanmerking te komen voor een hypotheek een probleem. Nu werkt het zo: hoe meer hypotheken de
banken verstrekken, des te meer de huizenprijzen stijgen, waardoor mensen weer meer hypotheek
nodig hebben, etc. Zo zijn er binnen de kortste tijd weer enorme hypotheekschulden. Als twee
kopers met een vergelijkbaar inkomen om een huis concurreren, dan wint degene die zich het meest
in de schulden kan steken. Dat is vragen om zeepbellen, als de hypotheekschulden eigenlijk niet
houdbaar zijn in tijden van crisis. M.a.w.: wanneer onvoldoende eigen vermogen tegenover de
schulden staan. Het vervelende van sterke prijsstijgingen van woningen is ook dat ze de kans op
prijsdalingen vergroten. Ervaring en onderzoek leren dat langdurige prijsstijgingen die (ver) boven de
inflatie gaan (zoals voor 2008 en nu weer), gevolgd worden door forse prijsdalingen: de zeepbel barst
een keer.
De prijzen én hypotheken zijn weer op het niveau van vak voor de crisis. De prijsstijgingen in het
tweede kwartaal van 2017 overtroffen alle records. Gemiddeld stegen de prijzen met 9% t.o.v.
hetzelfde kwartaal in 2016, met uitschieters tot 21,6%. Het gemiddelde huis in Nederland was nog
nooit zo duur als nu: 258.000 euro, 2% meer dan voor crisis in 2008. Maar er zijn grote regionale
verschillen. De verkoopprijs is in 22,5% boven de vraagprijs, en ruim 14% betaalt de vraagprijs.16
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 – mensen staken zich in grote schulden met verschillen tussen hen
die op een ‘goed’ dan wel op een ‘slecht’ moment een huis kochten, plus grote geografische
verschillen. Grote vermogensverschillen geven mensen met geld ook extra voordeel op de
koopmarkt – in Amsterdam heeft zelfs een kwart van de kopers geen hypotheek nodig.

15
16

Zie: rapport van de commissie huizenprijzen in de Tweede Kamer uit 2013.
Bron: NVM.
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De stijgende prijzen zijn een symptoom van een overspannen woningmarkt: het aanbod kan de vraag
niet meer bijbenen. In de populairste regio’s staan huizen minder dan een maand te koop voordat ze
alweer van de markt verdwenen zijn. Het aantal verkochte huizen daalde ten opzichte van hetzelfde
kwartaal vorig jaar voor het eerst in vier jaar. Het aantal nieuwbouwwoningen stijgt weliswaar (in
2017 komen er 10.000 bij), maar dat is volstrekt onvoldoende. Door de crisis en verkeerd beleid in
reactie daarop is jarenlang te weinig bijgebouwd en is er een grote achterstand ontstaan.
Hoge woningprijzen veroorzaken ook paradoxaal genoeg dat er te weinig woningen worden
gebouwd: ontwikkelaars, bouwers en gemeenten hebben belang bij schaarste (beiden krijgen hogere
prijzen dan) en dus nog hogere woningprijzen. Daarom blijft de nieuwbouw ondanks de woningnood
in de steden ver achter bij wat nodig is.
Door de subsidiëring van hypotheken en woningbezit wordt de vraag nog steeds verder aangejaagd,
zeker nu vastgoed één van de weinige aantrekkelijke beleggingen is. Het aanbod van betaalbare
woningen wordt verder beperkt doordat projectontwikkeling zich steeds meer toelegt op de
ontwikkeling van relatief grote, dure woningen – amper 10% is goedkoper dan 200.000 euro.
Welvarende en goed verdienende gezinnen en stellen drukken steeds meer alleenstaanden en
jongeren en ook minder verdienende jonge gezinnen uit de woningmarkt. Steeds meer worden
woningen opgesplitst en tegen hoge prijzen verhuurd. Expats en Airbnb rukken op, ten koste van
duurzame verbintenis en betrokkenheid bij de buurt.
Het vervelende van sterke prijsstijgingen van woningen is ook dat ze de kans op prijsdalingen
vergroten. Ervaring en onderzoek leren dat langdurige prijsstijgingen die (ver) boven de inflatie gaan
(zoals voor 2008 en nu weer), gevolgd worden door forse prijsdalingen: de zeepbel barst een keer.
De fluctuaties in de huizenwaarden in combinatie met het feit dat in ons land die vooral door
hypotheken worden gefinancierd (waarin Nederland sterk afwijkt van andere EU-landen) zorgt
ervoor dat onze economie erg kwetsbaar is en daarmee overschrijden we overigens ook regels van
het Europese begrotingsbeleid. Door deze kwetsbaarheid kwam de crisis in 2008 in ons land harder
aan en duurde de crisis ook langer. De Nederlandse hypotheekschuld is gegroeid naar 646 miljard
euro. Dat is meer dan de 550 miljard euro op het hoogtepunt van de huizenbubbel in 2007.
6.2. Kopers worden door de overheid bevoordeeld t.o.v. huurders
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. In 2016 steunde de staat eigenwoningbezitters met 11 miljard euro
via de hypotheekrenteaftrek en met 5 miljard euro door de vrijstelling van de vermogensbelasting.
Daar staat tegenover dat de eigenwoningbezitters jaarlijks drie miljard euro aan ‘eigenwoningforfait’
betalen. Dit brengt de netto steun van de staat aan eigen woningbezitters op 13 miljard euro. De
huurtoeslag kost de staat zo’n 4 miljard euro. Trek daarvan af de verhuurdersheffing (opbrengst 1,7
miljard euro), en tel op de borgstelling van de overheid voor leningen van woningcorporaties (die
leveren de laatsten 0,6 miljard euro jaarlijks aan lagere rentebetalingen) en je komt op een nettosteun van de staat aan huurders in de sociale sector van 2,9 miljard euro. Door eigenwoningbezitters
zoveel te bevoordelen boven huurders (13 versus 2,9 miljard, per jaar, aan steun) vergroot de staat
op dit moment de ongelijkheid enorm.
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. Met de
enorme flexibilisering van arbeidscontracten is het voor veel jongeren bijna niet meer mogelijk een
hypotheek te sluiten. Er zijn steeds meer ‘boemerangkinderen’ die na de studie weer bij de ouders
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gaan wonen, en zzp-ers delen nu heel dure huurwoningen. Veel van de woningen die nu verkocht
worden komen in handen van mensen die al een huis hebben. Ze gebruiken het als belegging en
verhuren het aan mensen die zich geen koophuis kunnen veroorloven, en hoeven ook nog maar eens
vermogenswinstbelasting te betalen over een fictief rendement van tot maximaal 5,5%, terwijl het
werkelijke rendement tot vier maal hoger kan liggen. Die huurders zijn vervolgens zoveel geld kwijt
aan woonlasten dat ze niet genoeg kunnen sparen om zelf een huis te kunnen kopen.
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 ongelijkheid blijkt toe te nemen door het overheidsbeleid
om eigen woningbezit te stimuleren. 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.
6.3. De huurmarkt
De vermogensgroei door de vastgoedhausse veroorzaakte ook de gedachte aan een
verhuurdersheffing. De politiek gedroeg zich als laatste gast op een feestje, als de hapjes op zijn en
alleen nog bodempjes in de fles zitten. In 2007 begon de crisis en werden de reserves te aanlokkelijk
om niet in een greep in de kas te doen bij sociale verhuurders met een aparte heffing.
Een linkse politiek, die ook een rationele toets doorstaat, zou betekenen dat het ondersteunen van
de vraag van lage inkomens met een inkomensafhankelijk woonlastenbeleid, niet zou worden
gecombineerd met een belastingmaatregel, die de huren juist verhoogd. De Woonbond en de PvdA
werkgroep huurders weten het wel: de PvdA vervreemdde circa vijf miljoen huurders (in 2.4 miljoen
woningen) en kiezers van het sociaaldemocratisch gedachtengoed door hier de VVD te steunen.
Deze verhuurdersheffing heeft negatieve gevolgen voor de beschikbaarheid van sociale
huurwoningen. Ook zijn er ongewenste inkomenseffecten ten koste van huishoudens met lagere
inkomens. Aedes (de koepelorganisatie van woningcorporaties), VNG en Woonbond maken zich
grote zorgen over mensen met lage inkomens die hun huur niet meer kunnen betalen. Maar ook
over mensen die geen woning kunnen vinden.
Overigens moeten uiteraard ook de corporaties zelf naar vermogen investeren. Volgens het
ministerie van Wonen hebben de corporaties genoeg geld in kas voor de bouw van 250.000
huurwoningen. Aedes, de VNG en de Woonbond betwisten dat, stellen daar tegenover dat
corporaties de verhuurdersheffing weliswaar financieel overleefd hebben, maar dat daar wel een
hoge prijs voor betaald is. Om de heffing te kunnen betalen zijn ze gedwongen geweest de huren te
verhogen; in de periode 2009-2015 maar liefst met 100 euro per maand. Daarnaast is de betaalbare
voorraad van corporatiewoningen met 262.000 afgenomen, onder andere door verkoop en minder
nieuwbouw. Verder hebben corporaties minder kunnen investeren in onderhoud, waardoor huizen
verouderen en de levensduur afneemt. Door de verbeterde financiële positie konden corporaties in
2016 hun huren matigen en hun investeringsprogramma’s opschalen. De schadelijke gevolgen van de
verhuurdersheffing zijn echter bij lange na niet opgelost.
De huidige woningnood is het schrijnendst in de sociale huursector. In zes jaar tijd, tussen 2009 en
2015 zijn zo’n 262.000 sociale huurwoningen verdwenen. Tussen 2010 en 2016 zijn de huren van
woningcorporaties gestegen met 28,8%. Meer dan 25% van de huurders van een sociale huurwoning
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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 (recentere cijfers
zijn er niet). 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. En dat terwijl het aantal benodigde sociale woningen stijgt en de
wachttijden groeien – de bevolking groeit, het gemiddelde huishouden wordt kleiner, mensen blijven
op hoge leeftijd langer thuis wonen, ggz-patiënten moeten ook meer thuis blijven wonen in plaats
van in een instelling, en er is een taakstelling voor statushouders.
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. Het probleem concentreert zich uiteraard bij de lage en lagere
middeninkomens. Deze gegevens uit 2009 zijn nadien verslechterd door stijgende huurprijzen,
bezuinigingen op de huurtoeslag (vanaf Rutte II is er overigens wel weer gecompenseerd voor
huurstijgingen), en de afsluiting voor sociale woningen van huishoudens vanaf ongeveer 1800 euro
per maand (die zouden hiertoe te rijk voor zijn).
Steeds meer mensen geraken in woononzekerheid door de enorme toename van flexhuur. Er komen
steeds meer vormen van onzeker wonen: bruikleen en antikraak, tijdelijk contract onder de
Leegstandswet, huur ‘naar aard van korte duur’, campuscontract, shortstay, hospitaverhuur,
tussenhuur en huisbewaring, onderhuur of bewoning zonder contract, tijdelijk contract,
jongerencontract.
De afgelopen jaren is de zogenaamde bestrijding van scheefwoners gebruikt om bij álle
inkomensgroepen de huren harder te laten stijgen dan inflatie. Wat hebben de armste Nederlanders
verkeerd gedaan, dat ze moeten worden uitgescholden en gestraft?
Het kabinet omschrijft de middeldure huursector als een sector met huurprijzen tussen de 700 en
1000 euro per maand voor mensen met een middeninkomen. Jan Modaal heeft netto per maand
ongeveer 2000 euro te besteden. Dit geeft blijk van volledig onbenul over wat het levensonderhoud
kost en wat er dan nog overblijft voor de huur. Een kale huur van 35-50% van je netto-inkomen is
belachelijk hoog.
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.
Boven de liberalisatiegrens van 710,68 euro huur per maand is de huurprijs he-le-maal vrij.
Woningen die op grond van hun puntentotaal een maximaal redelijke huurprijs hebben onder de
liberalisatiegrens hebben huurprijsbescherming. Woningen die op grond van hun puntentotaal een
maximaal redelijke huurprijs daarboven hebben, hebben geen huurprijsbescherming. Als rechtse
politici dus pleiten voor middeldure huurwoningen van 700 tot 1000 euro en daarbij hun hoop
vestigen op commerciële partijen, dan zijn deze politici compleet van het padje. Want of deze politici
trekken de liberalisatiegrens op tot 1000 euro en dan maken ze dus gebruik van de wettelijke
instrumenten die ze hebben om meer woningen tot duizend euro te organiseren; óf ze maken geen
gebruik van die wettelijke instrumenten en dan is het in de overspannen woningmarkt in Nederland
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idioot om te verwachten dat commerciële verhuurders onder de 1000 euro gaan zitten als ze net zo
goed erboven kunnen gaan zitten.
De afgelopen jaren is het aantal huurders dat zogenaamd te goedkoop zou wonen overigens
afgenomen. Niet zozeer omdat er veel huurders zijn doorgestroomd maar omdat het inkomen van
mensen is gekelderd en dan wonen ze ineens weer passend. Het inkomensafhankelijke huurbeleid
heeft de afgelopen jaren álle huurders getroffen. Alleen de mensen, die de allergoedkoopste
woningen huurden zijn volledig gecompenseerd via de huurtoeslag. Alle overige
huurtoeslagontvangers zijn onvolledig gecompenseerd en zijn er door de huurverhogingen netto op
achteruitgegaan. Die begrijpen niet waarom zij gestraft zijn met het inkomensafhankelijke
huurbeleid. De mensen, die net niet in aanmerking komen voor huurtoeslag zijn nog harder
getroffen.
We stellen in ons Plan ‘Geen Woorden Maar Woningen’ onder meer het volgende voor:
1) Verhuurdersheffing vervangen door bouwopdracht en investeringsplicht.
➢ Sociale woningbouw is een antwoord op het marktmechanisme dat de nood veroorzaakt.
De rijksoverheid moet zijn taken op dit terrein weer oppakken. 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.
➢ We vervangen de huidige verhuurdersheffingen door een investerings- en
bouwverplichting voor woningcorporaties en lagere huren.
➢ Gemeenten krijgen mogelijkheid en meer bevoegdheden om weer zelf te bouwen,
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, behoudens indien voor elke verkochte
sociale huurwoning er twee van de laagste categorie worden teruggebouwd.
2) Inkomensafhankelijk woonlastenbeleid, lagere huren
➢ We moeten 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.
➢ Wij zijn voor een zodanig huurprijsbeleid dat er voor inkomens waar nu de huurtoeslag
voor geldt een maximum huurquote komt – een maximum deel van je netto inkomen dat
aan huur kan worden besteed. Daarbij kan worden aangesloten bij de
berekeningsmethodiek van het NIBUD. Daarmee wordt rekening gehouden met inkomen
en de samenstelling van het huishouden. 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. Voor
huurders moet dat netto in meer besteedbaar inkomen resulteren.
➢ Wat beslist niet moet gebeuren is dat sociale huurwoningen een voorziening zou moeten
worden vergelijkbaar met een Wmo voorziening. Wonen is een recht.
3) Afschaffing liberalisatiegrens: sociale woningbouw ook voor middeninkomens
➢ Wij zijn tegen het uitroken van zogenaamde scheefwoners. Verleiding door voldoende
passend aanbod is een betere benadering. Het zgn. scheefwonen zorgt voor gemengde
wijken en is maar voor een zeer klein deel verantwoordelijk voor de tekorten aan
betaalbare sociale woningen in centrumlocaties. Het is een groot goed dat mensen
kunnen blijven wonen waar ze willen, en dat verbetering van inkomens niet te dwingend
en te snel leiden tot hogere woonlasten. Scheefwonen is vooral een neoliberaal mantra
om niet genoeg te hoeven bouwen voor lage en middeninkomens.
➢ Wat we daarom moeten doen is het afschaffen van de liberalisatiegrens, oftewel álle
huurprijzen weer reguleren. De grens voor een sociale huurwoning is nu een bruto
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jaarinkomen van 36.000 euro, geen vetpot. De maximumhuur voor sociale woningen is
nu 710,68 euro per maand, en steeds meer woningen zitten net onder die grens. Voor
commerciële verhuur wordt zeker in grote steden al gauw 1200 tot 1500 euro aan kale
huur gevraagd.
➢ Door het opheffen van de liberalisatiegrens mogen woningcorporaties ook weer bouwen
voor de middeninkomens. Dat dit niet zou kunnen vanwege Europese regels is onzin –
andere landen kennen zo’n grens niet. Wij vinden het niet erg als lage en
middeninkomens door elkaar heen wonen. Integendeel. 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 en
voorkom je segregatie.
Waarderingssysteem voor huur niet meer op basis van WOZ maar op basis van
Leefbarometer
➢ We zijn voor vervanging van de WOZ-punten in het WWS door punten op basis van de
Leefbarometer (die de leefbaarheid van een wijk beoordeeld, 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 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.
Erfpacht en grondpolitiek
➢ 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.
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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.
Steeds meer mensen maken zich ongerust over de zorg, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en
Cultureel Planbureau. ‘Er is serieuze ontevredenheid, die niet zelden gebaseerd is op eigen ervaringen
(als familie, buurtgenoot en beroepsmatig)’, stelt het SCP vast in het rapport Zorgen over de zorg. De
zorgen gaan vooral over de bezuinigingen, de veranderingen in de zorg en de hoge zorgkosten. En
dan gaat het niet over de ‘betaalbaarheid van de zorg’ waar de overheid het vaak over heeft.
Het SCP-rapport: ‘Men maakt zich wel zorgen over de betaalbaarheid, maar dan voor zichzelf of voor
kwetsbare groepen.’
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.
In de cure ‘een behoorlijke puinhoop’17. Er wordt geklaagd over toenemende ongelijkheid in de
toegankelijkheid van de cure-zorg, de kosten worden afgewenteld op burgers in plaats van dat er
werkelijke besparing is, en de bureaucratie is hoog. Van de geboden keuzevrijheid wordt weinig
gebruik gemaakt, maar niettemin wordt de solidariteit erdoor ondermijnd. De ongelijkheid, ook in
levensverwachting, neemt toe. Over de kwaliteit van de cure-zorg zijn tegelijkertijd weinig klachten.
In de care is het al niet veel beter: volgens een onderzoek in De Groene Amsterdammer van 3
augustus 2017 is het resultaat van twee jaar decentralisering: wantrouwen, bureaucratie en hogere
kosten. Wij noteerden ook: wachtlijsten in de (gespecialiseerde) jeugdzorg, enorme verschraling van
de geboden zorg aan huis, te snelle afbouw van verzorgingshuizen, klachten over de kwaliteit van
verplegingszorg, thuiszorg en de huishoudelijke hulp, ondermijning van arbeidsvoorwaarden met
name bij de laagste inkomens, tekort aan verplegenden gecombineerd met het ontslag van 70.000
werkenden in de care onder Rutte II, verschillen tussen gemeenten zijn soms groot, veel gemeenten
besparen nog extra op bezuiniging van het rijk, ook hier wordt veel geklaagd over overbodige
bureaucratie, etc. Zowel bij de cure als de care zijn er zorgen over de privacybescherming en
onafhankelijke rechtsbescherming. En bij care en cure voelen professionals zich beknot in hun
regelruimte om patiënten/cliënten goed te helpen – de frustratie in de sector is groot.
Het Nederlandse zorgstelsel staat, in ieder geval onder beleidsmakers, bekend als uitermate solidair.
Inmiddels wordt echter een 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 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.
De belangrijkste impuls voor de verschuiving naar minder inkomensafhankelijke zorgfinanciering was
de afschaffing van het ziekenfonds in 2006. Sindsdien betaalt iedereen dezelfde basispremie voor
een verplichte particuliere verzekering. In het begin zorgde de zorgtoeslag ervoor dat de premie voor
17

Paradoxale uitkomsten van marktwerking in de dagelijkse praktijk van de zorg, in Socialisme & Democratie,
WBS, 7 april 2015.
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de basisverzekering voor de lagere en middeninkomens werd gecompenseerd. Maar de zorgtoeslag
is de afgelopen jaren flink uitgekleed. In 2012 kwamen inkomens tot 35.011 euro (voor
alleenwonenden) en tot 51.690 euro (voor meerpersoonshuishoudens) voor zorgtoeslag in
aanmerking. Inmiddels is de zorgtoeslag er alleen voor mensen met een inkomen tot 27.012 euro
(alleenwonenden) of tot 33.765 euro (meerpersoonshuishoudens). Bovendien werden de bedragen
sterk verlaagd, vooral voor wie iets boven het sociaal minimum zit. Daardoor compenseert die
toeslag voor de groep die nog voor zorgtoeslag in aanmerking komt gemiddeld slechts 39% van de
zorgpremie.
Al met al zijn mensen met een laag of middeninkomen een veel groter percentage van hun inkomen
kwijt aan zorgkosten dan wie meer verdient. Om een voorbeeld te geven: een stel met een
gezamenlijk bruto-inkomen van 34.000 euro (netto zo’n 2500 per maand) is maandelijks 260 euro
aan zorgpremie kwijt (basispremie en aanvullende verzekering) en heeft geen recht op zorgtoeslag.
Nog afgezien van het eigen risico dat kan oplopen tot 65 euro per maand en eigen bijdragen voor
bijvoorbeeld tandarts of gemeentelijke zorg. 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. Het leed voor de verzekeraars is
overigens te overzien, want er is wettelijk geregeld dat in zo’n geval de werkgever of
uitkeringsinstantie verplicht is om de achterstallige premie (mét opslag) in te houden op het loon of
de uitkering.
Een vrij onbekende maar substantiële denivellering van de zorgkosten zit in de staart van de
hervorming van de langdurige zorg. Een deel van de langdurige zorg die vroeger werd gefinancierd
via de AWBZ, de algemene wet bijzondere ziektekosten, valt sinds 2015 namelijk onder de
zorgverzekeraars. Het verschil? De AWBZ werd betaald via een inkomensafhankelijke premie, terwijl
de kosten van de zorgverzekeraars voor bijna de helft opgebracht worden door de basispremie die
voor iedereen gelijk is. De jaarlijkse zorgpremie neemt daardoor met honderd euro toe. Niet in één
klap maar in stappen, want de overheid verzacht de kosten de eerste paar jaar nog een beetje.
Aangezien het eigen risico meestijgt met het totale bedrag dat via de zorgverzekeringswet loopt,
stijgt ook het eigen risico hierdoor, met dertig euro.
Het andere tweederde deel van de zorgkosten wordt nog wél inkomensafhankelijk gefinancierd: via
de belastingen, via de inkomensafhankelijke premie voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ, de
afgeslankte opvolger van de AWBZ), via het deel dat werkgevers meebetalen aan de
zorgverzekeraars (ZVW) en via de inkomensafhankelijke eigen bijdragen voor langdurige zorg en
ondersteuning.
In de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) staan ieder jaar
keurig de gemiddelde zorglasten, maar die zeggen eigenlijk niets. Dat het Nederlandse zorgstelsel in
bijvoorbeeld internationale vergelijkingen als solidair en collectief te boek staat, komt vooral doordat
ook de inkomensonafhankelijke zorgpremies officieel ‘collectief’ heten, omdat het om een verplichte
verzekering gaat.
‘Onze gezondheidszorg is van en voor iedereen’, luidde de eerste zin van de beleidsagenda 2016
van VWS. De afgelopen jaren is de ongelijkheid in toegang tot gezondheidszorg echter onmiskenbaar
toegenomen. Dat heeft te maken met 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.
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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.
Uit onderzoek van het RIVM en het CBS blijkt dat er op een aantal gebieden grote verschillen zijn in
zorggebruik tussen laag- en hoogopgeleiden (gecorrigeerd voor gezondheidsverschillen): lage
inkomens gaan minder vaak naar de tandarts, naar de fysiotherapeut en naar de specialist. De eerste
twee zitten niet in het basispakket en vergoeding is dus afhankelijk van een aanvullende verzekering,
voor bezoek aan een specialist wordt het eigen risico aangesproken.
Naast financiële drempels kan ook de complexiteit van het zorgstelsel leiden tot ongelijke toegang.
En de complexiteit van het Nederlandse zorgstelsel is het afgelopen decennium sterk toegenomen,
constateert de Algemene Rekenkamer. Volgens de Rekenkamer is dat een gevolg van de snelheid
waarmee bezuinigingen werden doorgevoerd. Snelle invoering maakt allerlei reparaties,
noodverbanden en bypasses noodzakelijk, en uiteindelijk ontstaat een nauwelijks te doorgronden
systeem. Complexiteit is altijd in het voordeel van mensen die zichzelf toch al goed kunnen redden,
het zet mensen die minder mondig of slim zijn op achterstand.
Ook het stelsel van zorgtoeslagen en (belasting)bijdragen aan de ZVW draagt bij aan de ongelijkheid.
Het is inmiddels wel erg complex geworden. Wie in loondienst jaarlijks minder dan 19.500 euro
verdient of bijstandsgerechtigd is, kan door de zorgtoeslag haast gratis verzekerd zijn. Van de 85 euro
die de goedkoopste niet-budgetverzekering biedt blijft er namelijk nog maar 7 euro over. Met het
verplichte eigen risico van 375 euro kom je als je zorg nodigt hebt uit op maximaal 37 euro per
maand.
Mensen die hetzelfde inkomen op een andere manier dan uit loondienst binnenkrijgen, zoals
AOW’ers of ZZP’ers, betalen daarbovenop de (belasting-) bijdrage aan de ZVW. Voor 2015 komt dat
neer op ruim 940 euro per jaar. Deze groepen zijn ruim 85 euro per maand kwijt en met eigen risico
maximaal 109 euro. Dit verschil staat wel erg ver af van de oorspronkelijke gedachte: een
basisverzekering voor iedereen, onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde prijs.
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 geschoven. 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. In feite vormen de zorgverzekeraars dus de hefboom bij de solidariteit die
tussen gezonde premiebetalers en patiënten zou moeten bestaan.
Professionals en patiënten kunnen helemaal niets tegen de verzekeraars inbrengen. Patiënten zijn
sowieso de grote afwezigen in veel verhalen over de zegeningen van marktwerking. 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.
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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.
Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) signaleert het verschil tussen zorgconsumenten en
patiënten niet, aangezien zij stelt dat de inkoopmacht van de verzekeraars nuttig is ‘zolang de
gevolgen ten goede komen aan de consument’. Bedoelt de NZa hier de premiebetaler of de patiënt?
Vermoedelijk de eerste; maar door het onderscheid niet te maken raken de mensen die zorg nodig
hebben buiten beeld. Het lijkt erop dat het hele stelsel voor de premiebetaler is ingericht, waarbij de
patiënt op zijn best een stoorzender is in een anders zo soepel lopend systeem.
Verzekeraars zijn oppermachtig, terwijl de NZa en de minister ook nog een behoorlijke vinger in de
pap hebben. Alle drie gebruiken de premiebetaler als mascotte — ‘wat wij doen is goed voor de
mensen, want lekker goedkoop’ — om de zorgverleners, zorginstellingen en patiënten voor het blok
te zetten en de mond te snoeren. De premiebetaler (‘consument’) als woordvoerder voor de
gezonde mensen ontneemt patiënten de legitimiteit en ruimte om hun stem te verheffen.
De kostenbeheersing in de zorg wordt volledig gestuurd door prijsprikkels. Zorgverzekeraars moeten
zo scherp mogelijk inkopen, verzekerden moeten kosten en baten van de verschillende polissen
tegen elkaar afwegen. De overheid heeft slechts een beperkte rol. Zij creëert de randvoorwaarden
waarbinnen zorgverzekeraars moeten opereren: een voor iedereen toegankelijk basispakket en een
verbod op selectie aan de poort. Om dit laatste te bewerkstelligen worden zorgverzekeraars met veel
‘dure’ verzekerden gecompenseerd door zorgverzekeraars met minder risico’s. Met deze
voorwaarden moet de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het stelsel als geheel gegarandeerd
zijn. Het lijkt een mooie constructie: de overheid stelt randvoorwaarden, daarbinnen doet de markt
zijn werk.
Bij de vormgeving van de ZVW is uitgebreid aandacht besteed aan de risico’s die een grotere rol voor
zorgverzekeraars met zich mee zou kunnen brengen. Er werd vooral gevreesd voor risicoselectie en
concurrentie op prijs in plaats van op kwaliteit. Om deze zorgen te ondervangen kwam er een
acceptatieplicht voor zorgverzekeraars en een verbod op premiedifferentiatie: iedereen moet als
verzekerde worden geaccepteerd en iedereen moet een gelijke polis met dezelfde premie krijgen.
Formeel houden alle verzekeraars zich aan de wet maar in de praktijk blijken sommige de doelstelling
van de wet te omzeilen. Zo hoeft er maar één onderdeel te verschillen en er is al geen sprake meer
van ‘dezelfde’ polis. Dat biedt talloze mogelijkheden om op basis van gezondheidsrisico’s obstakels
op te werpen. Soms worden potentiële klanten subtiel afgeschrikt. Nadat ze hun geboortedatum
hebben ingetypt, krijgen ouderen bijvoorbeeld het bericht dat zij zich alleen schriftelijk en niet via de
website kunnen aanmelden. Wel een belemmering, maar inderdaad geen weigering. Omgekeerd
wordt ook geadverteerd voor polissen voor een specifieke doelgroep — zoals hoogopgeleiden.
Formeel geen polis op basis van gezondheidskenmerken (dat is verboden), maar feitelijk wel:
statistisch gezien is deze groep gezonder. Verzekeraars kunnen aan iedereen die tot een bepaalde
groep behoort, kortingen aanbieden. Bijv. voor hoogopgeleiden, voor studenten of voor ‘young
professionals’, die gemiddeld lagere risico’s kennen. Premiedifferentiatie, hoewel wettelijk verboden,
vindt op grote schaal plaats.
Op het punt van de (stijgende) kosten van de zorguitgaven lijkt er wel enige vooruitgang geboekt te
zijn, maar de prijs daarvoor is hoog. De wijze waarop de zorgverzekeraars de kosten proberen te
beteugelen leidt namelijk tot aantasting van het fundament van onze zorgverzekering: de onderlinge
solidariteit. De spotjes en advertenties waarmee de verzekeraars ieder jaar in november en
december nieuwe klanten proberen te trekken, roepen ons op om vooral kritisch te kiezen: ‘Betaal
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alleen voor wat je nodig hebt.’ Verzekeringen waren ooit bedoeld om risico’s te spreiden: ik betaal
nu mee aan jouw fysiotherapie en later betaal jij voor wat ik nodig heb. Die solidariteitsgedachte is in
het huidige stelsel ver te zoeken. Wanneer wij mensen bewust blijven stimuleren om toch vooral hun
eigen belangen te behartigen, zal die egoïstische mentaliteit nog verder doordringen in de haarvaten
van onze samenleving.
De afgelopen vier jaar heeft het kabinet in de gezondheidszorg een bezuiniging van tien miljard euro
doorgevoerd. Een hoger eigen risico, minder tegemoetkomingen, minder zorg aan huis… wat zijn de
gevolgen voor de samenleving? Wie betaalt de rekening? Hoera, de zorgkosten zijn eindelijk
bedwongen, juichen commentatoren en politici. Maar veel mensen hebben een ander beeld. Help,
de zorg verschrompelt én we moeten er steeds meer voor betalen, klinkt het uit opinieonderzoek. De
afgelopen vier jaar werd er zo’n tien miljard euro bezuinigd op de zorg. Bij wie zijn die bezuinigingen
neergedaald en wat was het effect?
De hoofdlijn van veranderingen in de cure (maar deels ook in de care) in het afgelopen decennium is
de marktwerking. Deze is stapsgewijs vergroot, ook onder Rutte II. Daarbij speelt de
Zorgverzekeringswet (ZVW), die in 2006 van kracht werd, een grote rol. Deze wet was een typisch
compromis: er kwam een door ons sociaaldemocraten vurig gewenste verplichte publieke
verzekering voor alle basiszorg, grotendeels collectief gefinancierd via premies en belastingen.
Daarmee kwam een eind aan de tweedeling tussen ziekenfondsverzekerden (voor de lagere
inkomens) en particulier verzekerden (voor de hogere inkomens) die zich uitte in de kwaliteit van de
zorg (die minder was in het ziekenfonds) en in het feit dat rijk niet mee betaalde aan arm.
Daartegenover stond dat de uitvoering van de publieke verzekering werd overgelaten aan private,
commerciële zorgverzekeraars, een grote wens van het CDA en de VVD. Bestaande
publiekrechtelijke, niet op winst gerichte ziekenfondsen werden overgenomen door deze
commerciële verzekeraars.
VVD en PvdA kijken totaal verschillend tegen de zorgsector aan. De sociaaldemocraten zijn
voorstander van een publiekrechtelijke zorgverzekering die door private partijen wordt uitgevoerd;
de liberalen willen een private zorgverzekering met publieke waarborgen. De huidige ZVW is opgezet
volgens het VVD-model. De PvdA heeft in 2006 tegen de ZVW gestemd, maar heeft zich vervolgens
binnen dit model gericht op het zo goed mogelijk waarborgen van het publieke belang:
toegankelijkheid, een zo breed mogelijk basispakket en geen risicoselectie. De praktijk wijst uit dat
we daar niet in geslaagd zijn.
De rechtse agenda van meer marktwerking, en ruim baan voor verzekeraars wordt op dit moment
niet of nauwelijks gehinderd door linkse oppositie. Links heeft onvoldoende een alternatief verhaal.
Marktwerking lijkt een succes, doordat het grillige, bemoeizuchtige en wantrouwige beleid tegenover
instellingen en zorgverleners voor het brede publiek vrijwel onzichtbaar blijft. De hogere kosten
worden eveneens nauwelijks opgemerkt; door kostenverschuiving van premiebetaler naar patiënt
lijkt er zelfs van kostenbeheersing sprake.
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 met de individualisering van de
zorgkosten én de manier waarop het collectieve deel van de zorgkosten is verdeeld. Individuele
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zorgkosten drukken per definitie harder op lage dan op hoge inkomens, en het collectieve deel van
de zorgkosten wordt vrijwel louter gefinancierd uit premies op arbeid, en dan vooral op de
middeninkomens. De premies op arbeid zijn een overblijfsel uit het verre verleden, toen het
ziekenfonds er vooral was voor ‘loontrekkenden’. 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 tweederde van alle
belastinginkomsten in Nederland komt uit omzetbelasting, accijnzen, vennootschapsbelasting,
winstbelasting, milieuheffingen en allerhande andere niet-arbeidgerelateerde 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 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. Dat betreft dus in
ieder geval de zorg zoals die nu verzekerd is door de (uit te breiden) basisverzekering, de WLZ, de
Wmo en de Jeugdzorg. 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. Het heffen van inkomensafhankelijke eigen bijdragen lijkt
eerlijk, maar heeft als nadeel dat hoge inkomens gaan winkelen buiten het publieke bestel, waardoor
het draagvlak voor de publieke zorg vermindert. Ook zijn er vermogenden die hun geld voortijdig
wegsluizen naar hun kinderen, om daarmee de eigen bijdragen van bijvoorbeeld verpleeghuizen te
ontlopen. ABN Amro heeft er zelfs een aparte pagina voor op haar website: ‘Kan ik door een
schenking voorkomen dat ik een hogere WLZ-bijdrage moet betalen?’ De eigen bijdragen vergen
bovendien een enorme bureaucratische rompslomp. Het is allemaal te vermijden door de zorg via de
algemene belastingen te bekostigen.
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%.
De zorgkosten op macro niveau worden beteugeld met vele maatregelen. Zie daarvoor ons plan voor
Zorg Zonder Zorgen.
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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. In Amerika bedraagt de
studieschuldenberg inmiddels 1,4 biljoen dollar en vormt daar inmiddels een bedreiging voor de
economie, vergelijkbaar met de hypotheekschulden tien jaar geleden. Nu al blijkt dat ook in ons land
honderdduizend oud-studenten hun studieschuld niet kunnen terugbetalen.
Het bevorderen van studieschulden is idioot in een situatie waar juist de enorme omvang van
particuliere schulden één van onze grootste macro-economische problemen is en de omvang van
problematische schulden bij burgers dramatisch hoog en stijgend is. 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 ook onrechtvaardig en slecht voor onze samenleving. Onrechtvaardig omdat het
voor mbo-ers een drempel opwerpt om door te studeren (er is een terugval van 20%) – 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.
Ook werkt het systeem langer thuiswonen van studenten om financiële redenen in de hand, wat
slecht is voor de bevordering van zelfstandigheid van jongeren. Daarnaast worden studenten nu erg
geprikkeld tot veel bijverdienen, hetgeen slechts is voor hun studieprestaties, maar ook werk voor
lager opgeleiden verdringt.
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.
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.
Ex-studenten die naar het buitenland emigreren (incl. buitenlandse studenten die in Nederland
studeren en na afloop weer uit Nederland vertrekken) en zodoende de studiepremie zouden
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trachten te vermijden kunnen worden bestreden door in belastingverdragen hiervoor een
voorziening op te nemen en/of door bij emigratie en weigerachtigheid om de heffing te voldoen, een
omzetting te laten plaatsvinden naar een individuele schuld, die direct opeisbaar wordt wanneer
men weer voet zet op Nederlandse bodem.
Het speciaal op te richten Nationale Studiefonds wordt zodanig vormgegeven dat het niet relevant is
voor het EMU-tekort. Het fonds wordt gevoed door heffingen en een rijksbijdrage en verstrekt
studiefinanciering op basis van wetgeving. De voorfinanciering geschiedt doordat het fonds leent op
de kapitaalmarkt. De rentelasten hiervan worden verdisconteerd in de heffing.
De huidige bedragen op de Rijksbegroting voor studiefinanciering in het hoger onderwijs worden in
het vervolg als rijksbijdrage aan het fonds omgezet.
Het Nationale Studiefonds is een soort omgekeerd pensioenfonds, waarbij eerst uitkeringen worden
verstrekt en achteraf premie wordt betaald.
Doordat de inkomsten en uitgaven van het fonds gedicteerd zijn in een wettelijk kader voor
respectievelijk de studieheffingen en studiebeurzen, zullen deze obligaties veilige beleggingen zijn
voor investeerders die weinig risico zoeken (zoals pensioenfondsen, hetgeen een sympathieke
wederzijdse solidariteit tussen generaties zou opleveren). De rente die het fonds deze beleggers
moet betalen zal gelet op dit lage risico laag kunnen zijn, zeker bij de huidige marktrente. De
voorfinanciering is eenmalig, dus de collectieve risico’s zijn beperkt.
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 bevorderd 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. De
financiering van het schrappen van collegegelden gebeurt door deze mee te neme in de
studiepremieheffing. Dat betekent wel dat het Nationaal Studiefonds ook uitkeringen doet aan de
universiteiten en hogescholen: de collegegelden zijn immers nu hun inkomsten. Een andere optie is
dat dit bedrag geheel of gedeeltelijk verrekend wordt met de rijksbijdrage aan het Nationaal
Studiefonds en het ministerie van OC&W vervolgens de bedragen toevoegt aan de bekostiging van
universiteiten en hogescholen.
De criteria en regels voor de verstrekte studiefinanciering en de te betalen studieheffingen worden
vastgesteld door de wetgever, en de uitvoering ligt bij het fonds, dat rechtspersoonlijkheid bezit en
dat bestuurd zou kunnen worden door bijv. vertegenwoordigers namens de universiteiten en
hogescholen, ouder- en studentenorganisaties en eventueel een aantal zgn. Kroonleden.
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Er is geen reden voor het invoeren voor alleen nieuwe studenten, er zijn immers geen negatieve
effecten voor studenten tijdens de studie. Studenten met een studieschuld op het moment van
invoeren kunnen de terugbetaling daarvan aftrekken van de heffing.
Waarom is een studiepremie achteraf beter dan een lening vooraf?
• Het is rechtvaardiger: leningen zijn vrijwillig, studiepremies verplicht. Bij leningen ontstaan
de hoogste schulden bij de laagste ouderlijke inkomens (die kunnen zelf niet bijdragen om
een lening te vermijden). Bij studiepremies betalen degenen met het hoogste individuele
profijt het meest;
• Een studiepremie geeft minder beperkingen dan een individuele schuld. De risico’s van een
collectieve heffing zijn nu eenmaal veel geringer dan een private studieschuld. Het is ook een
moeilijk te begrijpen boodschap om nu te pleiten voor het aangaan van forse studieschulden,
terwijl gelijktijdig breed bepleit wordt de private schulden van huishoudens te beperken;
• Bij de terugbetaling van studieleningen wordt bij een te laag inkomen de
terugbetalingsverplichting opgeschort. Dit verhoogt de schuld (met rente!) en verzwaart de
lasten als men later een beter inkomen verwerft. Dit vermindert het profijt als men werk
krijgt. Dit negatieve effect bestaat niet bij de voorgestelde studiepremies;
• Doordat iedereen meebetaald kan het gemiddelde bedrag dat betaald moet worden ook iets
lager zijn.
• Bovendien zal de studiefinanciering niet meer afhankelijk zijn van ouderlijk inkomen. Alle
huidige problemen met weigerachtige en onvindbare ouders zullen hiermee zijn opgelost.
• Ook wordt er geen collegegeld meer tijdens de studie geheven. Het gevolg van dit alles zal
zijn dat er geen negatieve toegankelijkheidseffecten zullen zijn.
• Leenaversie is niet zo irrationeel als het misschien lijkt. Het gemiddelde individuele profijt
van het volgen van (hoger) onderwijs is weliswaar hoog, maar het individuele profijt kan
behoorlijk tegenvallen en met een leenstelsel eenvoudig negatief uitpakken. Bovendien
verzwaart het leenstelsel de lasten als men in de terugbetalingstermijn later alsnog een beter
inkomen verwerft. Men moet dan meer betalen. Dit vermindert het profijt als men werk
krijgt, hetgeen een negatief werkgelegenheidseffect geeft. Een collectieve heffing kent al
deze nadelen niet, als je een jaar minder verdient betaal je dat jaar minder, zonder gevolg
voor de hoogte van je heffing in latere jaren.
Indicatie hoogte studiepremie: uitgaande van:
• studiebeurzen gelijk aan de bijstandsnorm plus kosten leermiddelen en de OVstudentenkaart,
• van betaling van collegegelden achteraf als deel van de studiepremie,
• een rijksbijdrage van 800 miljoen euro, en
• van een betalingstermijn van 20 jaar
komt de te betalen studiepremie uit op gemiddeld zo’n € 200 per maand. Naarmate de rijksbijdrage
hoger is, zal de premie lager zijn.
Dit wordt verhoogd met een opslag voor degenen die langer studeren, die hoger wordt naarmate
men langer studeert dan de norm. Bij tweede studies kan de teller weer op nul worden gezet, met
name wanneer er sprake is van een belangrijk maatschappelijk belang van de vervolgstudie of om
logisch opeenvolgende studies mogelijk te maken.
In sectoren waar tekorten zijn op de arbeidsmarkt kunnen werkgevers afspraken maken om de
studiepremie geheel of gedeeltelijk over te nemen. Als dat in de publieke sector is (verplegenden in
ouderenzorg, leraren, e.d.) kan de overheid dat doen. Ook kan worden overwogen een
werkgeversheffing in te voeren.
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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.
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9. Solidaire en zekere pensioenen
De meest misleide (maar niettemin zeer effectieve) reclame is wel van Zwitserleven. Zij geven je de
illusie van een oude dag aan een Bounty-strand, met wuivende palmen en een schone jonge dame
aan je zijde. Jij ziet er ook nog geweldig uit, en bent nog actief aan het duiken vanaf je prachtige
zeiljacht. Vergeet het maar, als je zo je oude dag kan leven heb je zelf genoeg vermogen voor je oude
dag en dus Zwitserleven niet nodig – en zij kunnen dit je zeker niet bieden. Maar ook onze collectieve
pensioenen – het basispensioen (AOW) en de bij cao geregelde aanvullende pensioenen – lijken niet
meer zeker.
9.1. Generatieconflict?
Er dreigt bij de onzekerheid over pensioenen een generatieconflict te ontstaan. Jongeren en ouderen
verwijten elkaar dat zij het voor de andere generatie moeilijker maken. Ook vliegen er cijfers over en
weer wie het nu qua inkomen en koopkracht moeilijker hebben, jongeren of ouderen? Ouderen
(gesteund door 50Plus, PVV, SP en CDA) stellen dat de koopkracht van 65-plussers sinds 2008 is
achtergebleven, jongeren (gesteund door o.m. VVD, D66, GL en PvdA) wijzen erop dat
gepensioneerden in vergelijking met jongere Nederlanders gemiddeld vermogender zijn en ook
minder vaak een heel laag inkomen hebben dan alle andere leeftijdsgroepen. Volgens het CBS (maart
2017) hebben ze allebei gelijk.
De partijen die de ouderen financieel willen steunen hebben gelijk, omdat de koopkracht van
individuele 65-plussers al sinds de eeuwwisseling veel minder hard stijgt dan die van werknemers en
zelfstandigen. Gemiddeld genomen lag de koopkracht van 65-plussers in 2015 op nagenoeg hetzelfde
niveau als in 2000, terwijl de koopkracht van de gemiddelde werknemer in dezelfde periode met 32%
steeg. Zelfs bijstandsgerechtigden en arbeidsongeschikten gingen er qua koopkracht meer op vooruit
dan gepensioneerden, meldt het CBS. Dat komt doordat zij nog promoties maken en
salarisperiodieken en soms een bonus ontvangen. Gepensioneerden maken na hun pensionering
geen inkomenssprongen meer. Hun AOW-uitkering stijgt weliswaar elk jaar mee met de inflatie,
maar de uitkering van het pensioenfonds is doorgaans al jaren bevroren en soms zelfs verlaagd.
Die achterblijvende koopkracht geldt overigens vooral voor 65-plussers met een hoog aanvullend
pensioen, blijkt uit de CBS-cijfers.
De partijen die stellen dat het wel meevalt met de financiële nood onder ouderen hebben ook gelijk,
omdat de gemiddelde 65-plusser van nu er veel warmer bijzit dan de 65-plussers van twintig jaar
geleden. En ze hebben vooral een punt omdat de huidige generatie gepensioneerden er gemiddeld
zowel qua inkomen als qua vermogen beter voor staat dan de meeste andere Nederlanders.
Terwijl het besteedbaar inkomen van het gemiddelde Nederlandse huishoudens tussen 1995 en 2015
met ruim 25 procent steeg, ging dat van 65-plus-huishoudens bijna 30 procent omhoog (gecorrigeerd
voor inflatie). Het CBS heeft daarvoor een eenvoudige verklaring: tegenwoordig heeft steeds vaker
niet alleen de man, maar ook de vrouw een aanvullend pensioen opgebouwd. Bovendien is de
huidige generatie gepensioneerden veel beter opgeleid dan hun voorgangers van 20 jaar geleden. Zij
hadden daardoor hogere salarissen tijdens hun werkzame leven en daardoor een hoger pensioen.
Gepensioneerden hebben daarnaast van alle leeftijdscohorten het dikste appeltje voor de dorst,
meldt het CBS. In 2015 bedroeg het vermogen van 65-plushuishoudens in doorsnee 86.500 euro. Dat
is vijf keer zoveel als de 17.300 euro die een doorsnee Nederlands huishouden dat jaar bij elkaar had
gespaard. Ook in dit opzicht is deze generatie ouderen beter af dan hun eigen ouders: in 1995 was
het vermogen van gepensioneerden nog iets lager dan dat van het gemiddelde Nederlandse gezin.
De belangrijkste verklaring voor deze vermogenswinst is dat de 65-plussers van nu veel vaker
woningbezitter zijn dan de generatie voor hen. Omdat zij op een gunstig moment hun huis hebben
gekocht (in de jaren zestig, zeventig of tachtig), hebben gepensioneerden vaak flink wat overwaarde
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op hun woning. In de praktijk hebben zij daar niet altijd wat aan, omdat zij dit vermogen alleen
kunnen aanspreken als zij hun woning verkopen - voor velen een nogal ingrijpende stap.
Ouderen zijn het minst vaak arm: 3 procent. Dat is ook niet toegenomen de afgelopen jaren, maar
stijgt nu wel weer licht. Maar bij gepensioneerden is de armoede weliswaar zeer klein, maar als ze
eenmaal onder de armoedegrens zijn beland, komen ze er bijna nooit meer bovenop. Bij de grote
groep gepensioneerden zijn dan ook zeer kwetsbare groepen aan te wijzen: de beperkte groep met
alleen een AOW of met een klein aanvullend pensioen, al dan niet in combinatie met de groep met
zeer hoge zorgkosten. Vooral veel vrouwen bouwen nog steeds weinig aanvullend pensioen op en
migranten missen vaak opbouwjaren voor de AOW. De flexibilisering van werk bij jongeren betekent
ook dat zij veelal geen aanvullend pensioen opbouwen en de dreigende kortingen in aanvullende
pensioenen betekenen voor iedereen meer onzekerheid. Migranten hebben ook te weinig
opbouwjaren voor een volledig AOW. Er is dus veel te behouden, maar ook te verbeteren als we naar
ons pensioen kijken.
9.2. De AOW moet een echt basispensioen worden
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.
➢ De koppeling moet op netto-netto-basis vormgegeven worden: wat het minimumloon netto
omhoog gaat, moet ook de AOW netto omhooggaan.
➢ Ook willen we de kostendelers- of voordeurdelerskortingen bij alle uitkeringen schrappen.
Gelukkig heeft het demissionaire kabinet op de valreep besloten dat deze korting voor
andere inwonenden dan de partner in de AOW niet doorgaat. 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.
9.3. Te snelle verhoging van de pensioenleeftijd
De snelle verhoging van de pensioenleeftijd is ook een grote bron van onzekerheid en
ontevredenheid. De gemiddelde levensverwachting stijgt in ons land snel. Een 25-jarige man in 1975
zou gemiddeld genomen 73,7 worden, een vrouw 79,5. Veertig jaar later, nu dus, wordt dezelfde
man gemiddeld 81 en de vrouw 84,3 en de toename is nog niet voorbij. De 25-jarige mannen en
vrouwen van nu moeten voor gemiddeld 15,65 jaren pensioen opbouwen (bij een pensioenleeftijd
van 67), veertig jaar geleden was dat 11,65 jaar (bij een pensioenleeftijd van 65). De berekeningen
laten zien dat de pensioenrelevante levensverwachting van een 25-jarige met ruim een derde
toegenomen is ten opzichte van veertig jaar geleden.
Op zichzelf is de stijgende levensverwachting natuurlijk fijn. We leven langer, waarvan ook een
substantieel deel nog in goede gezondheid. Ouderen zijn nu veel actiever dan vroeger, al zijn er ook
meer ouderdomsziekten en is eenzaamheid een groot en groeiend probleem. 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 door een steeds kleinere
groep werkenden worden opgebracht. Wat betreft de pensioenen geldt dat alleen voor de AOW, die
via een omslagsysteem gefinancierd wordt: de kosten worden op jaarbasis omgeslagen over de
werkenden, die daar premie voor betalen. Wel wordt de stijging van de premie gedempt doordat er
een groeiende bijdrage uit de Rijksbegroting wordt gefinancierd – feitelijk is dat een gedeeltelijke
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fiscalisering: de belastingbetaler, ook de gepensioneerde, betaalt mee, ook als ze al gepensioneerd
zijn.
Bij de aanvullende pensioenen werkt het anders. Deze worden immers gefinancierd met een
kapitaalstelsel: werkenden sparen feitelijk voor hun aanvullend pensioen in een collectieve
pensioenpot per sector of bedrijf, en bij de premievaststelling wordt rekening gehouden met de
(stijging van de) levensverwachting. Het probleem voor de rijksbegroting raakt dus alleen de AOW.
Maar stijgende aanvullende pensioenpremies betekenen natuurlijk wel iets voor de koopkracht, en
de overheid kijkt terecht ook of daar niet iets fiscaal gecorrigeerd moet worden.
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. Mensen met een hbo- of wodiploma leven gemiddeld 72 jaar in goede gezondheid, laagopgeleiden slechts 53 jaar – een verschil
van 19 jaar! (Bron: CBS). Wie na zijn 50e een zwaar beroep uitoefent – metselaar, timmerman of
verpleegkundige bijvoorbeeld – veroudert in een jaar tijd biologisch niet 12, maar 28 maanden,
becijferde gezondheidseconoom Bastian Ravesteijn in 2016 in zijn proefschrift.
Laagopgeleiden beginnen 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. De
bedrijfsartsenvereniging NVAB heeft al gewaarschuwd dat het voor sommige werknemers nu al
moeilijk is om de pensioenleeftijd te halen. Ze kampen vaker met aandoeningen. Het kan om fysiek
zwaar werk gaan, maar ook bij veel stress en bij onregelmatige werktijden met ploegen- en
nachtdiensten.
Ook de gemiddelde feitelijke pensioenleeftijd gaat voor hoger- en lager opgeleiden steeds meer
uiteenlopen: hoger opgeleiden verdienen meer, kunnen vermogen opbouwen (bijv. een huis dat
verkocht kan worden of spaargeld), krijgen meer aanvullend pensioen, en kunnen zich daardoor
vaker veroorloven om eerder met vroegpensioen te gaan.
Bij de verkiezingen van 2012 was de pensioenleeftijd wonderlijk genoeg geen campagnethema. De
Kunduz-gelegenheidscoalitie had na de val van Rutte I een verhoging van de AOW-leeftijd in vijf
weken door beide Kamers van de Staten-Generaal gejast. Het was bij het aantreden van Rutte II een
voldongen feit en terugdraaien kost veel geld, zeker midden in de crisis. De verhoging van de
pensioenleeftijd is door Rutte II echter nog eens versneld, met steun van D66, CU en SGP. Bij de
verkiezingen in maart 2017 waren PVV, 50Plus en SP ondanks de kosten toch voor het terugdraaien.
Ze werden vaak, ook door PvdA en GL, er een beetje om uitgelachen – te duur, oneerlijk voor de
jongeren. Maar het is 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. Het zet jongeren op
tegen de oudere generaties en vermindert het draagvlak. Het is een typisch voorbeeld van een
neoliberale bezuiniging, ondoordacht op zijn sociale gevolgen, eenzijdig gebaseerd op het verkleinen
van de tekorten bij de Rijksoverheid zonder te letten op de tekorten bij gewone mensen, en rigide,
ongedifferentieerd toegepast, terwijl er grote verschillen zijn in leeftijdsverwachting, o.m. tussen
hoog- en laaggeschoold en zware en minder zware beroepen.
Dit stellen we voor:
➢ We willen in de eerste plaats de verhoging van de AOW-leeftijd nu per direct bevriezen, en
liefst verlagen (bijv. naar 66 jaar), zeker nu de werkloosheid onder ouderen nog zo hoog is.
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Het gaat nu echt veel te snel. De werkloosheid onder ouderen wordt er nu ook door
vergroot.
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:
• Werkenden krijgen de mogelijkheid om maximaal vier jaar eerder met pensioen te gaan
met een lagere uitkering – zo’n 4% per jaar voor minima tot 6% bij een modaal inkomen.
Als de arbeidsmarkt dat toelaat wordt langer werken ook een optie;
• Alle werknemers boven 60 jaar tot 65 jaar krijgen een doorwerkbonus van 2000 euro per
jaar in de vorm van een spaarpot om de gevolgen van AOW-verlaging bij eerder pensioen
op te vangen.
• Degenen die eerder stoppen blijven profiteren van de fiscale heffingskorting die geldt
voor gepensioneerden.
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 waarbij jongeren tegen cao-loon een half jaar voor een oudere met
pensioen gaat, vast aan de slag gaan zodat ouderen hun vakmanschap kunnen
overdragen om zo jongeren goed in te werken met uitzicht op vaste aanstelling.
• En voor oud naast jong banen, met 80% werken-90% loon-100% pensioenopbouw
regeling voor ouderen die dan jongeren kunnen coachen. Vier ouderen is dan één
nieuwe baan. Maak stimulansen voor werkgevers om jongeren op echte banen in de
80/90/100 variant aan te nemen.
Dit soort oplossingen slaan ook een brug tussen generaties, die nu als concurrent tegen over
elkaar op de arbeidsmarkt staan.
9.4. De aanvullende pensioenen

Het Nederlandse aanvullende pensioensysteem, waarbij werkenden (en hun werkgevers!) sparen in
een collectieve pot voor hun eigen toekomstige pensioen, is vrij uniek. De pensioenfondsen maken
internationaal flink reclame voor het Nederlandse systeem. Tegelijkertijd bestaat er brede consensus
– maar daaraan doen wij niet mee – dat het huidige systeem van aanvullende pensioenen in ons land
‘onhoudbaar’ zou zijn geworden. Voor veel Nederlanders is deze stelling inmiddels volkomen ten
onrechte deel geworden van ons collectieve onderbewustzijn. Zo’n 3,5 miljoen Nederlanders zijn nu
ontvanger van een aanvullend pensioen, maar het raakt uiteraard ook de gehele Nederlandse
beroepsbevolking die aanvullende pensioenen opbouwen.
9.4.1. De aanvullende pensioenpotten raken niet leeg
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
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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. Dat het bedrag snel toeneemt, is
niet zo vreemd.
Tegenover de 26 miljard die pensioenfondsen uitkeren aan gepensioneerden en nabestaanden staat
niet alleen 31 miljard aan premie-inkomsten, maar vooral ook tientallen miljarden per jaar aan
beleggingsopbrengsten. 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.
Waarom heet het dan toch dat de ‘dekkingsgraad’ van pensioenfondsen te laag is, dat
pensioenfondsen ‘onder water staan’? En waarom indexeren de meeste pensioenfondsen al sinds de
crisis van 2008 de pensioenen niet en korten sommige fondsen de pensioenuitkeringen? Dat heeft
alles te maken met het fenomeen rekenrente. 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. Dat fictieve rendement, de rekenrente, is
ongeveer gelijk aan de langjarige rente. Daalt de rente, zoals de afgelopen jaren gebeurde, dan
keldert in no time de rekenkundige dekkingsgraad van de pensioenfondsen. Ter illustratie: één
procent minder rente doet de dekkingsgraad, die wettelijk op 104 procent moet zitten, met vijftien
procent dalen. 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.
9.4.2. De pensioenfondsen beleggen te risicovol
Met nu zo’n 1400 miljard euro aan vermogen zijn pensioenfondsen en pensioenverzekeraars van
grote invloed op de economie. Pensioenfondsen worden de laatste tijd gelukkig kritischer op
beleggingen in fossiele-energiebedrijven of bedrijven die mensenrechten schenden of wapens
produceren. Maar ze zijn vooralsnog blind voor een ander aspect van hun beleid: ze beleggen voor
honderden miljarden 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.
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
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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 tot 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
sommige gevallen zelfs maar een fractie van een seconde. Het moet saaier, degelijker en simpeler.
Ook als het om pensioen gaat. 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 weer belegd wordt in fysieke infrastructuur,
zoals huizen, energienetwerken en -opslagsystemen, opwekking van duurzame energie, duurzame
transportsystemen voor goederen, etc. 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 moeten wat ons betreft breder kijken dan alleen een goed pensioen voor de bij hen
aangesloten leden. We hebben allemaal, ook de pensioengerechtigden, belang bij een gezonde
duurzame economie, een functionerende rechtsstaat, een goede infrastructuur, deugdelijk onderwijs
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en innovatie. Het is ook in het belang van de leden van pensioenfondsen dat er geïnvesteerd wordt in
meer vaste banen in ons land, in de energietransitie, in meer betaalbare woningen, in goede
betaalbare zorg, in onderwijs en innovatie. 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.
Nu komt het geld van pensioenfondsen voornamelijk terecht in financiële markten. Ironisch genoeg
gaat het vaak naar conservatieve, ‘veilige’ sectoren als olie en gas. De financiële markten zijn
inmiddels veertig keer zo groot als de reële markten. Begin jaren 1980 waren ze nog ongeveer even
groot. Monetaire steunmaatregelen komen nauwelijks nog in de reële markt terecht. Het geld klotst
over de wereld op zoek naar rendement, in microseconden. Overal ontstaan bubbels.
Pensioenfondsen moeten daarom een fundamenteel ander beleggingsbeleid te ontwikkelen. Zoals
hierboven aangegeven zouden ze alleen al uit risico-overwegingen meer in eigen land en minder
risicovol moeten beleggen.
Het Angelsaksische geld-denken heeft zijn langste tijd gehad. Er dient een meer Rijnlands
georiënteerd ‘ecosysteem’ tot ontwikkeling te worden gebracht van zorgzaam kapitalisme. Daarbij
dienen waardecreatie, extra economische activiteit en maatschappelijke meerwaarde te worden
verdisconteerd. Ook de actuele problemen die Nederland bedreigen moeten worden meegenomen
in de afweging, zoals de enorme woningtekorten en de achterstand bij de energietransitie.
De tijd is daar dat de Nederlandse pensioenfondsen met een realistisch én aansprekend verhaal
komen over de toekomst van onze pensioenen en daarbij ook anderen betrekken. Dit zou ook nog
eens getuigen van collectief denken, waar op dit moment volgens ons grote behoefte aan is.
Bovendien zouden de pensioenfondsen daarmee opnieuw hun maatschappelijke taak bevestigen en
duidelijk maken ‘waartoe zij op aarde zijn’.
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.
Tot 1983 was het de Nederlandse pensioenfondsen bij wet verboden te beleggen in risicodragend
kapitaal. In dezelfde neoliberale storm waarbij ook financiële markten, banken en verzekeraars
gedereguleerd werden, moesten ook de pensioenfondsen meer ruimte krijgen. Halverwege de jaren
1990 werden nagenoeg alle beperkingen opgeheven. Het gevolg was de financiële crisis van 2008,
waarvan nu ook de pensioenfondsen last krijgen. Net als bij de banken zijn grotere buffers dan niet
voldoende als oplossing, de financiële markt zelf moet getemd worden door nieuwe regulering.
Dit stellen wij voor:
➢ Wij willen in de eerste plaats 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.
➢ Pensioenfondsen zouden samen met overheid en sociale partners tot een nationale
investeringsagenda moeten komen. Daarbij moet ook ingezet worden op financiering via het
door ons bepleite Nationaal Investeringsfonds. We maken dit nationale investeringsfonds
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sterker en effectiever door de medefinanciering voor tenminste 51% van het fonds te voeden
door pensioenfondsen.
➢ De huidige rekenrente vervangen we – in combinatie met het verplicht minder risicovol en
meer duurzaam beleggen – met de werkelijk rendementen.
9.4.3. Ouderen versus jongeren – werkgevers zijn de lachende derde
En hoe zit het met de bewering dat ouderen het pensioen van jongeren ‘opeten’ of dat jongeren veel
te veel moeten betalen doordat ouderen hun leven lang te weinig betaalden? 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 – maar met die redenering gingen
werkgevers niet akkoord, en de vakbeweging en linkse politici lieten het passeren – het was toch
crisis? Maar juist in crisistijd zouden we voor bescherming van werknemers en gepensioneerden
moeten staan!
Bij de discussies over veranderingen in het pensioenstelsel helpt het niet dat oud en jong elkaar als
concurrenten zijn gaan beschouwen. Werknemers en gepensioneerden vormen samen de helft van
pensioenfondsbesturen; werkgevers de andere helft. Als werknemers en gepensioneerden verdeeld
zijn, bepalen werkgevers het beleid. Werkgevers(organisaties) vinden hun grote invloed meer dan
gerechtvaardigd omdat ze twee derde van de premie betalen; werknemers(organisaties)
beschouwen die premies als onderdeel van de loonruimte, als uitgesteld loon, dus als geld van de
werknemers.
Opmerkelijk in dit verband is dat de overheid, hoeder van het algemeen belang maar ook grote
werkgever, zich steeds vaker met die laatste rol 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.
Wat ook niet helpt is de complexiteit van de pensioenwereld. Hoe minder mensen het systeem
begrijpen, hoe groter de macht van de paar mensen die zijn ingewijd. Misverstanden zijn gauw
geboren, beelden snel neergezet, voorstellen gemakkelijk te framen.
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
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.
Dit willen wij:
➢ 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.
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➢ Ook moeten we de regels veranderen voor bedrijven om pensioenrisico’s te verantwoorden
in hun balans. Doordat beleggingsrisico’s veel kleiner zijn door de door ons hiervoor
voorgestelde regulering, moet het ook voor bedrijven weer mogelijk worden zich garant te
stellen.
9.4.4. Nu beter iets meer omslagstelsel
We leven langer en we hebben in Nederland – in verhouding tot ons salaris – de hoogste pensioenen
ter wereld. Uiteindelijk is de hamvraag hoeveel we over hebben voor de jaren na het werkende
leven. Pensioengeld kan er op twee manieren komen: via premies en via beleggingsopbrengsten.
Wat de verhouding tussen die twee is in het uiteindelijke pensioen is lastig te zeggen doordat zowel
de premies als de rendementen de afgelopen decennia sterk varieerden.
Het is niet zozeer de vraag of pensioenen ‘te duur’ of ‘onbetaalbaar’ zijn, maar wel hoeveel huidig
(bruto) inkomen we over hebben om er na pensionering in levensstandaard niet op achteruit te gaan.
Hoge pensioenen zijn niet alleen fijn voor gepensioneerden maar ook voor toekomstige jongeren:
het zorgt ervoor dat er straks in een vergrijsd land toch nog veel koopkracht is, en daarmee
afzetmarkt voor de toekomstige werkenden. Maar het kost nu bestedingsruimte. Dat we de AOW
verhogen betekent in ieder geval dat er minder druk komt te staan op de premies en/of uitkeringen
van de aanvullende pensioenen.
Het Nederlandse pensioenstelsel heeft als voordeel dat grote demografische veranderingen en
veranderingen in de werkgelegenheid weinig invloed hebben op de betaalbaarheid van de
pensioenen. Wie met pensioen gaat heeft er zelf voor gespaard. Dat is extra handig omdat de AOW
wél wordt gefinancierd uit huidige premies en belastingen: zo is er een mix van financieringssystemen en dus een spreiding van risico’s.
Welk stelsel het voordeligst is, hangt af van de zogenaamde Aaron-conditie. Volgens die conditie is
het omslagstelsel voordeliger als de groei hoger is dan de rente, zoals thans het geval is. De premieinkomsten stijgen ieder jaar met de groei mee, terwijl de belegde premies slechts toenemen met de
rente. Dus kun je pensioenen beter betalen van de huidige premies dan van de premies van vorig jaar
plus ontvangen rente.
Een pensioenstelsel is er voor de lange termijn. De inrichting daarvan kan niet afhangen van
dagkoersen. Met de huidige langdurig lage rente is het echter beter om deels over te gaan van
kapitaaldekking naar een omslagstelsel, door een hogere AOW. Door de AOW ten opzichte van het
aanvullend pensioen te versterken, betaal je nu minder premie, en heb je dus nu meer te besteden.
Dat stimuleert de nog steeds veel te lage consumptie in Nederland.
Het bizarre is dat Nederland de afgelopen jaren precies het omgekeerde heeft gedaan: we bewegen
van omslag naar kapitaaldekking (voor ingewijden: vanwege de voorgenomen afbouw van de
doorsneepremie bij de aanvullende pensioenen). Als we doorsneepremie afschaffen dan krijg je
meer individuele aanvullende pensioenen. Dat verhoogt de premie, want slechter resultaat. We
dreigen dus juist het verkeerde te doen.
Wij stellen voor om de AOW, de eerste pijler in ons pensioensysteem, te versterken (zie hiervoor).
Deze wordt gefinancierd uit de belastingen, zoals aangegeven in hoofdstuk 3.
9.4.5. Collectieve regeling behouden: geen individualisering van pensioenen
Financieel analfabetisme is van alle tijden. Twee-derde van de wereldbevolking lijdt eraan,
concludeerde de Wereldbank in 2015. Niettemin moet volgens de heersende opinie in en rond het
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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 krijgen. 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.
Het vertrouwen dat mensen hebben in een goed (toekomstig) pensioen kreeg de afgelopen jaren
harde opdonders: door het plots verhogen van de premies na de crisis van 2008, door het niet-indexeren en soms zelfs korten van de pensioenen, door de berichten over de lage dekkingsgraad,
door de geluiden over de benadeling van jongeren of juist ouderen. En dan kan een vicieuze cirkel
ontstaan: als het collectieve systeem blijkbaar zo onzeker is, spaart iedereen die het kan betalen
liever z’n eigen kostje bij elkaar – en wie dat niet kan betalen is de klos. Verzekeraars hebben
overigens belang bij de onzekerheid over het collectieve pensioen, zij willen graag meer individuele
pensioenen of levensverzekeringen afsluiten en onzekerheid helpt daarbij.
De redenering is dat dus 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. Hierboven hebben we al aangegeven dat de houdbaarheid van
ons aanvullend pensioensysteem helemaal geen probleem hoeft te zijn – als je de beleggingsrisico’s
van pensioenfondsen maar goed beperkt.
Van verschillende kanten klinkt echter de laatste jaren de roep om het waardevaste pensioen
officieel los te laten – in de Sociaal-Economische Raad (SER), bij sommige fondsen en zeker onder
werkgevers en bij rechtse politici. Met onzekere beleggingsopbrengsten is het nu eenmaal lastig om
een uitkering te garanderen die soms pas over veertig jaar ingaat. Het heeft de schoonheid van de
eenvoud: gewoon geen beloften meer doen. Dan ben je ook van die verdomde rekenrente en
dekkingsgraadberekeningen af. Werkgevers hebben belang bij het loslaten van de belofte: zij willen
graag de loonkosten verlagen. Bovendien hoeven bedrijven met een bedrijfspensioenfonds de
toekomstige kosten dan niet meer op te nemen op hun balans, dat scheelt veel geld. Maar een beter
of zekerder toekomstig pensioen levert het afschaffen van beloften natuurlijk niet op, integendeel.
Als de belofte van een waardevast pensioen wegvalt, ontstaat 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 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
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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. Men wordt dan teruggeworpen op de AOW, en zolang die nog opbouweisen en kortingen kent,
zullen de slachtoffers daarvan aangewezen zijn op aanvullende uitkeringen.
Het CPB stelde in juli 2016 terecht dat het voor een individu bijna onmogelijk is pensioenen te
vergelijken. 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 CPBberekeningen 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 inzetten.
Door dit systeem 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.
Dit stellen we voor:
➢ Een besluit van een bedrijf/instelling of sector om geen collectief aanvullend pensioen met
een zgn. defined benefit (db; vast pensioen) te regelen behoeft in het vervolg goedkeuring
van tenminste een meerderheid van de werknemers in een bedrijf of sector met voorafgaand
goede voorlichting. We moeten (c)dc-regelingen (dc: vaste premie maar geen zeker
pensioen) ook niet meer algemeen verbindend verklaren.
➢ Wij zijn 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.
9.4.6. Rijk en hoogopgeleid worden nu bevoordeeld
Door diverse mechanismen werkt ons pensioenstelsel nu in het voordeel van mensen met een hoge
opleiding en een hoog inkomen. Dat gebeurt op drie manieren:
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➢ Allereerst zijn pensioenpremies aftrekbaar voor de belasting, en hoge inkomens krijgen (tot
een inkomen van zo’n 100.000 euro, daarboven zijn de premies niet aftrekbaar) in de huidige
systematiek 52% cadeau van de belasting, lage inkomens veel minder.
➢ Schrijnend is ook dat laagopgeleid/arm betaalt voor hoogopgeleid/rijk. Laagopgeleiden leven
namelijk gemiddeld zo’n zeven jaar korter dan hoogopgeleiden. Ze genieten gemiddeld ruim
zeven jaar minder lang van hun pensioen, terwijl ze wel even lang premie betalen.
➢ Een derde factor is dat mensen met lage inkomens vaker allerlei vormen van flexwerk doen,
en flexwerkers bouwen nauwelijks pensioen op. Hun pensioenopbouw gaat pas in als ze
ergens langer dan twee maanden werken (uitzendkrachten zelfs pas na zes maanden) en veel
flexbaantjes zijn korter dan die twee of zes maanden. ZZP-ers bouwen helemaal geen
pensioen op, tenzij ze een dure regeling kopen bij een commerciële verzekeraar.
Armoede onder gepensioneerden dreigt bovendien een kleur te krijgen: autochtonen hebben
gemiddeld zeven keer zo veel pensioen opgebouwd als niet-westerse allochtonen en dat gat is onder
allochtonen van de tweede generatie nauwelijks kleiner.
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.
Dit stellen we voor:
➢ ZZP-ers moeten onder de aanvullende pensioenplicht gebracht worden (met eventueel een
opt-out optie voor ZZP-ers die meer verdienen dan de grens voor aanvullend pensioen) en
flexwerkers en uitzendkrachten moeten ook vanaf het eerste uur pensioen opbouwen, en zij
krijgen het recht om pensioen mee te nemen naar de volgende opdrachtgever.
➢ Pensioenpremies worden voortaan aftrekbaar tegen een voor iedereen gelijk percentage,
42%. Tegelijkertijd moet het maximumbedrag waarover de fiscus meebetaalt aan pensioen
verlaagd worden. Logisch is om daarbij aansluiting te zoeken bij de premiegrens sociale
verzekeringen zodat één maximum inkomensgrens gaat gelden voor alle vormen van sociale
verzekeringen en oudedagsvoorzieningen. Een alternatief is de aftrekbaarheid geheel af te
schaffen in de door ons bepleite belastinghervorming, waarbij lage en middeninkomens de
garantie krijgen dat zij er niet op achteruitgaan.
➢ De herverdeling die te maken heeft met de verschillende gemiddelde levensverwachting van
laag- en hoogopgeleid 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. We willen dat één van deze twee mogelijkheden
wordt toegepast.
➢ Een eerlijker pensioen moet ook iets doen aan de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Dat lossen we alleen op door de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen (32-urige
werkweek, meer kinderopvang), betaald zorgverlof te vergroten en eerlijker over man/vrouw
te verdelen, en door een eind te maken aan de discriminatie in beloning van vrouwen. Zie
hiervoor ook ons Plan voor de Arbeid.
9.4.7. Verkeerde discussie
Het bovenstaande agendeert thema’s die een debat over pensioenen meer dan rechtvaardigen.
Maar het huidige debat gaat juist níet over deze thema’s. De SER buigt zich op verzoek van het
kabinet momenteel over keuzevrijheid binnen pensioenregelingen, over het afschaffen van de
doorsneepremie en over de aard van het pensioencontract, maar niet over de fundamentelere
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kwesties van bevoordeling van rijk t.o.v. arm, het beleggingsbeleid dat onzekerheid en hoge kosten
veroorzaakt, het steeds meer verdwijnen van de bijdrage van werkgevers en de ondergraving van het
stelsel door de flexibilisering van arbeid. Wij vrezen het ergste bij Rutte III.
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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 liep sinds 2008 fors op, tot het in 2013 piekte met 1,25 miljoen armen (7,9 procent
van de bevolking). Sindsdien is het gedaald naar 1,12 miljoen armen nu: 7 procent van de bevolking.
Prachtig - maar met het huidige beleid zet die daling niet door. In 2017 komen er volgens het SCP
juist weer meer armen bij, het aandeel gaat dan naar 7,1 procent. Bovendien: er zijn nog altijd veel
meer armen in Nederland dan vóór de crisis het geval was.
Wanneer ben je arm? Het SCP kijkt naar inkomen: kun je daarmee voorzien in basisbehoeften, plus
een minimale vorm van ontspanning en sociale participatie? Dit is het 'niet-veel-maar-toereikend'criterium'. De armoedegrens is 1063 euro per maand voor een alleenstaande. Voor huishoudens met
meer personen ligt die grens hoger.
In Nederland betreft het 15% van de inwoners, in de EU bijna 25%. Volgens het armoedesignalement
van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) waren
er in 2014 in Nederland nog nooit zoveel armen als nu. Van de 7 miljoen huishoudens moesten er
726.000 (10,3%) rondkomen van een inkomen onder de lage inkomensgrens. Het gaat daarbij om
meer dan een 1 miljoen mensen. Daarmee is sinds 2008, het jaar van het uitbreken van de crisis, de
armoede met meer dan een derde gestegen.
Ook de ‘budgetarmoede’ is toegenomen. Het gaat hier om mensen die alleen nog de meest
essentiële goederen kunnen aanschaffen: kleding, energiekosten, voedsel, etc. Maar zich geen zaken
als uitgaan, vakantie, sport of hobby kunnen veroorloven. Hiervoor ligt de grens op 960 euro per
maand: 5,4% van de bevolking leeft op of onder dit niveau. In 2007 lag dit percentage nog op 3,7%.
De uiterste vorm van extreme armoede is dak- en thuisloosheid. In december 2013 waren er 27.000
daklozen, 5000 meer dan in 2011.
Vooral mensen in de bijstand hebben het moeilijk, zo blijkt uit het SCP-rapport. Van de
bijstandontvangers leefde in 2014 45 procent onder de armoedegrens. De twee jaar ervoor was dat
weliswaar nog iets meer, maar wie terugkijkt naar de situatie van vóór de crisis, ziet dat armoede is
opgerukt aan de onderkant van het sociale vangnet. In 2007 ging het nog om 34 procent. Ook
armoede onder niet-westerse migranten is bovengemiddeld hoog. Bijna 19 procent van hen leeft in
armoede, terwijl dat bij autochtone Nederlanders nog geen 5 procent is. Marokkanen zijn het armst
(22 procent). Kans op armoede neemt af met de leeftijd. Kinderen zijn het kwetsbaarst: 12 procent
leefde in 2014 in armoede. Van de kinderen gaat 1 op de 9 met honger naar school, d.w.z. zonder
ontbijt! Ouderen zijn het minst vaak arm: 3 procent. Dat is ook niet toegenomen de afgelopen jaren.
Mensen van boven de 75 zijn zelfs minder arm geworden. De meeste armen wonen in Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag. Daarna volgt Groningen. Het noordoosten is nadrukkelijk armer dan de rest
van het land. Van de 83 armste gemeenten ligt bijna de helft in Friesland, Groningen of Drenthe.
Het aantal mensen dat langdurig onder de lage-inkomensgrens moest rondkomen nam in 2015 toe
van 27.000 tot 221.000. Dat is een op de elf huishoudens. De helft van de langdurige armen betreft
werkende armen – een gevolg van flexwerk aldus het SCP. Er is veel verborgen armoede bij deze
groep. Verder betreft het voor een groot deel bijstandsmoeders, paren met kinderen (deze halen
volgens het SCP de éénoudergezinnen in als het om langdurige armoede gaat), statushouders,
oudere werklozen gepensioneerden – bij die groep is de armoede zeer klein (maar wel licht stijgend),
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maar als ze éénmaal onder de armoedegrens zijn beland, komen ze er bijna nooit meer boven – en
mensen met een beperking.
Volgens het SCP (zie haar rapport Een lang tekort van 10 juli 2017) 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, aldus de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in
haar rapport Eenvoud loont (juni 2017).
Het aantal mensen met betalings- of huurachterstanden stijgt. Bestuurders en beleidsmakers zijn de
afgelopen jaren verstrikt geraakt in neoliberale redeneringen over wat marktconforme huren en
middeldure huren zijn; en de beschikbare aantallen daarvan. De heersende opvattingen over de
betaalbaarheid van het wonen voor huurders negeren de hoogtes van de netto-inkomens van de
bewoners en de woningzoekenden en slaan inmiddels de plank volledig mis.
De inkomenspositie van mensen met een beperking is de afgelopen vijf jaar fors verslechterd. 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 moeite om de eigen bijdragen op te hoesten voor
langdurige zorg en ondersteuning thuis of in een instelling – zij hebben een betalingsregeling met het
Centraal Administratie Kantoor (CAK), de instantie die deze bijdragen int voor gemeenten en het Rijk.
Het CAK schakelde in 2016 incassobureaus in om in totaal 20 miljoen euro aan openstaande
zorgrekeningen te innen. 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 daarom 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
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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.
Het vangnet in de vorm van de Participatiewet blijkt niet te verhinderen dat mensen tot ernstige en
langdurige armoede veroordeeld worden. Sommige groepen, zoals illegalen, 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 volgens Gijsbert Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit
Groningen, 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, want
onlangs meldde de Nationale Ombudsman dat gerechtsdeurwaarders maar ook de Belastingdienst
deze norm nogal eens uit het oog verliezen. We weten niet hoe vaak dit de oorzaak is van extreme
armoede, want daar wordt geen onderzoek naar gedaan. Onderzoek gaat altijd over in- en
uitstroomcijfers, maar de sociale realiteit die hierachter schuil gaat wordt minder interessant
gevonden.
Ook wijst Vonk op het gevaar dat gemeenten met zoveel bezuinigingen en nieuwe taken steeds
minder bereid zijn geld te investeren in de opvang van de allerarmsten in onze samenleving. Dat zie
je al bij de uitvoering van de Participatiewet. In de Wet werk en bijstand (Wwb) werd een
langdurigheidstoeslag ingevoerd voor mensen die langere tijd in de bijstand zitten. Hoe langer in de
bijstand hoe groter namelijk het risico op armoede. De Participatiewet maakte van deze toeslag een
individuele voorziening: de toekenning moet het voorwerp worden van maatwerk. Zoals zoveel blijkt
bij gemeenten die financiële zorgen en onzekerheden kennen betekent maatwerk zelden meer, en
meestal minder geld. Sommige gemeenten vullen dit ‘maatwerk’ al zo in dat ze deze hele voorziening
categoriaal inperken of zelfs geheel afschaffen. Rotterdam heeft bijvoorbeeld besloten de individuele
inkomenstoeslag alleen nog maar te geven aan jeugdigen die zich scholen. Hiermee wordt de
bijstand als vangnet ondermijnd.
Ontbinding ontstaat waar binding ontbreekt. Er is geen binding meer vanwege een
geïnstitutionaliseerd wantrouwen van de burger door de staat:
• De Wet Boeten en Maatregelen/Fraudewet die weliswaar aangepast is maar nog steeds niet
uitgaat van maatwerk: nu worden bijvoorbeeld Wajong-eren gekort op hun uitkering omdat
zij niet tijdig aangeven dat zij inkomsten hebben. Vaak omdat men binnen een week niet
precies weet wat men verdient, of denkt dat werkgever dit wel regelt. Meestal niet bewust,
maar vanwege onmacht dit zelf goed te regelen;
• De Wet Mulder: mensen die de boete van het CJIB niet kunnen betalen, kunnen meestal
geen regeling treffen, maar krijgen boete op boete met alle gevolgen van dien tot gijzeling
(gevangenis) aan toe. Er wordt niets opgelost, men wordt alleen verder in de ellende
gedrukt;
• AOW-ers die hun geluk hervinden met een nieuwe vriend of vriendin, maar latten, of uit
betrokkenheid de vriend of vriendin verzorgen en daarom voor een (on)bepaalde duur
intrekken bij deze persoon en gekort worden op de AOW.
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
61

Definitieve versie, 24 september 2017

Linksom! in de PvdA

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.
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 loonwaardemetingen (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. 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.
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’.
Ook de FNV bestempeld de Participatiewet als mislukt: ‘Deze wet is vooral gericht op het straffen van
werklozen. Er is nog steeds een banentekort, maar dat pakken ze niet aan. Jaarlijks wordt er 2 miljard
euro uitgegeven aan de re-integratie van werkzoekenden, maar het zijn vooral gemeenten zelf en reintegratiebureaus die er iets mee opschieten. Werklozen krijgen er geen baan door en de re-integratie
sluit niet aan bij de wensen en mogelijkheden van henzelf en die van de arbeidsmarkt. Daarom
moeten we hier met z’n allen tegen strijden. Juist ook door de mensen die wél in dienst zijn van een
werkgever. Uitkeringsgerechtigden worden monddood gemaakt, geïntimideerd. Ze komen niet in
verweer, omdat ze anders hun uitkering verliezen’, aldus Maaike Zorgman, bestuurder van FNV
Uitkeringsgerechtigden in het FNV Magazine (nr. 2, 2017).
We stellen het volgende voor:
➢ 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.
➢ 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. In dit kader
kan aanvullend beleid worden ontwikkeld en bevorderd, waar het algemeen verhogen van lonen
en uitkeringen en het verlagen van woon-, onderwijs-, kinderopvang- en zorglasten nog steeds
onvoldoende soelaas biedt.
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➢ 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:
✓ Maak als organisatie/management de keuze om de ‘cliënt centraal’ te stellen, en stel
professionals dan ook in de gelegenheid om te werken op die manier. Bedenk dat
empathische open gesprekken niet meer tijd hoeven te kosten.
✓ Kijk eerst naar iemands houding en vaardigheden en bepaal op basis daarvan de insteek van
de aanpak.
✓ Ga open het gesprek met de cliënt aan.
✓ Neem mensen tegen zichzelf in bescherming en geef ze, als ze daar niet mee kunnen om
gaan, geen keuzen.
✓ Enthousiasmeer mensen door te achterhalen wat hun passie is en dit mogelijk te maken.
✓ Zorg dat het aanbod, voor de mensen die het echt nodig hebben, bekend is en actief onder
de aandacht wordt gebracht.
✓ Zorg dat informatie begrijpelijk en toegankelijk is, en niet alleen digitaal, ook voor
laaggeletterden. Zo niet, dan zullen arme mensen hier soms ondersteuning bij moeten
vragen en dat stimuleert onbedoeld dat ze de verantwoordelijkheid bij anderen leggen.
✓ 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 alle politici.
Ondernemingen zijn, in hun jacht op kostenbesparing, taken gaan uitbesteden en de
arbeidscontracten gaan flexibiliseren. De arbeidszekerheid daalt; concurrentie en werkdruk nemen,
mede als gevolg van de export van arbeid en de import van kapitaal, toe. De hoogste prijs daarvoor
betalen mensen met weinig scholing. 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.
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11. Problematische schulden
11.1

Omvang van 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).
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.
De aantallen stijgen fors: het aantal mensen, waarbij de rechter uitkomst moet bieden is in de
afgelopen drie jaar verdubbeld en bij de gemeentelijke schuldsanering is het aantal klanten vorig jaar
met 3000 gestegen naar 95.000. Ook de gemiddelde problematische schuld stijgt (in 2014 met ruim
2% tot 38.500 euro).
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 – dit
laatste wordt overigens in de wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) zelf voorgeschreven.
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.
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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.
Het kost (veel) tijd om een schuldregeling met kwijtschelding te treffen. De schuldhulpverlener kan
veel betekenen en regelen maar de schuldenaar moet zelf ook veel doen. En in specifieke situaties
zijn er (juridische of beleidsmatige) obstakels waardoor een schuldregeling met kwijtschelding
vooralsnog niet mogelijk is. Dit terwijl bekend is dat juist snelle actie helpt escalatie van schulden te
voorkomen. Hoe langer je wacht, hoe kleiner de kans op succes. Schuldenaren zijn zelf niet geneigd
om snel hulp te zoeken. Naast schaamte speelt de psychologie van schaarste een rol: korte termijn
oriëntatie, geen buffer, geen ruimte in je hoofd. Preventie en vroegsignalering van risicovolle
schulden zijn daarom van zeer groot belang.
Schulden staan zelden op zichzelf, oplossingen zijn zelden voor de hand liggend of simpel. Waar
schulden voorkomen zijn verschillende krachten die op schuldenaren inwerken; complexe wet- en
regelgeving, schuldeisers met forse dwangmiddelen en schuldenaren die zelden de consequenties
van hun keuzes kunnen overzien. Daarnaast is de overheid vaak zelf één van de belangrijkste
schuldeisers. 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.
Veel jongeren hebben geldproblemen: 43% van alle jongeren heeft schulden en/of
betalingsachterstanden.
Dat de schulden en het aantal schuldenaren nog steeds toeneemt, komt volgens de
branchevereniging NVVK door de aanhoudend hoge en toenemende langdurige werkloosheid, de
versobering van inkomensondersteunende maatregelen zoals van de huurtoeslag en de stijging van
lasten op het gebied van wonen en zorg. Die ontwikkelingen treffen met name mensen met een laag
inkomen. De omvang van schuldenproblematiek groeit ook door structurele veranderingen in onze
samenleving: De in gang zijnde transformatie van de arbeidsmarkt in de richting van ZZP-ers en
flexwerkers brengt met zich mee, dat inkomensstabiliteit daalt, en risicomanagement voor grotere
groepen noodzakelijk wordt. Dat wordt nog eens verergerd door de nadruk op meer
zelfredzaamheid. En door het boetesysteem in veel regelingen, die de schuld alleen maar doen
toenemen. Een berucht voorbeeld hiervan is de regeling in de zorgverzekering: Als je zes maanden
achterstand op je zorgverzekering hebt, moet je dertig procent extra betalen. Want ja, iemand kan
die honderd euro al niet betalen, dus maak je er 130 van? Zoals comedian Louis C.K. ooit
opmerkte: ‘Have you ever been so broke that they begin charging you money for not having enough
money?’
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Wij sluiten ons aan bij de conclusie van hoogleraar Roel in ’t Veld van de Universiteit Tilburg in zijn in
opdracht van het ministerie van SZW geschreven rapport ‘Een onbemind probleem’ (2016): ‘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.
11.2

Meer schuldpreventie en vroegsignalering

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. 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.
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.
We pleiten voor de volgende maatregelen:
➢ Vergroting van de zorgplicht van crediteuren ten tijde van het aangaan van koop-, leen- en
huurovereenkomsten.
➢ Verbod tot commerciële 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.
➢ 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.
➢ Preventie en vroegsignalering zijn alleen mogelijk wanneer de actie ontplooiende actor is
voorzien van voldoende informatie om gericht te kunnen handelen. Deze informatie berust
in het algemeen eerder bij andere actoren dan de gemeente. De leveranciers van energie en
water beschikken evenals de verhurende woningcorporatie vroegtijdig over informatie. Laat
de gemeenten daarom 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 hiertoe toestemming verkrijgen
van klanten; daarvoor zal in de overeenkomsten tot leverantie een individueel te
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bekrachtigen toestemmingsclausule worden opgenomen. 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. Zulke gebeurtenissen kunnen het recht op toeslagen stevig beïnvloeden,
terwijl ingewikkelde formulieren invullen het laatste is waar je op zo’n moment aan denkt.
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 wordt 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. Dat geeft overzicht en het lukt dan beter om
problematische schulden te helpen oplossen. 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, waar
die nu soms driedubbel door verschillende schuldeisers wordt toegepast. Gezinnen met
kinderen moeten dan leven van soms minder dan € 50,- per week.
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,
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.
11.3

Problemen bij de huidige schuldhulpverlening

De bestaande situatie kent een vijftal ernstige knelpunten:
• 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. Het rapport van In
’t Veld, de campagne ‘Gemeenten Schuldenvrij” van Jesse Frederik (De Correspondent), Ester
Gould en Sarah Sylbing (Schuldig) en Annemarie Gehrels (Annemarie Gehrels Advies Coaching
Training), en de presentatie van Pieter Hilhorst (Amargi) geven daartoe belangrijke impulsen. Wij
stellen voor:
➢ 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.
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➢ De kans op succes bij schuldhulpverlening stijgt naarmate eerder een kwalitatief
hoogstaande beoordeling van de casuïstiek en van de persoon van de debiteur, de zgn.
triage, plaats vindt. En naarmate eerder op basis van een zgn. interventieplan vastgestelde
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 de voorgestelde maatregel krijgt de gecertificeerde lokale instantie de bevoegdheid
om een interventieplan vast te stellen op grond van gedegen triage. Het interventieplan is
binnen zes weken na voornoemde melding vastgesteld. Snelheid is belangrijk om verdere
stijging van schulden te voorkomen. Dit plan behelst de aard en het tempo van de
interventies, die uit de triage voortvloeien, inclusief de verschaffing van perspectief. Het
interventieplan behelst een combinatie van verschillende interventiesoorten. Aan de
perspectiefvergroting verbonden directe kosten zijn te bekostigen uit de bijzondere bijstand.
➢ De 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. Dit laatste zal vooral voorkomen indien andere dan
schuldenproblemen dominant zijn en integratie van interventies onder enkelvoudige regie
vereist is. Zodra een interventieplan is vastgesteld, ontstaat een breed moratorium. 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. 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.’
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. We bepleiten een certificering van gemeenten, waarbij certificering leidt tot
extra bevoegdheden, zoals het instellen van een schuldmoratorium. 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.
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➢ Een succesvolle aanpak houdt rekening met de driehoek autonomie (de deelnemer blijft de
baas over zijn geld) -betrokkenheid (eerste hulp bij financiële tegenslag) -competentie
(behapbare verandering).
➢ 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. Bij de certificering van gemeenten wordt de bekwaamheid om succesvolle
interventies toe te passen één van de bepalende criteria. Gedrag blijkt op diverse manieren
een rol te spelen bij de onoplosbaarheid van schulden. Het ontbreekt de schuldenaar vaak
aan inzicht of de inspanningen zullen bijdragen aan de gewenste uitkomst. Dit werkt negatief
uit op de motivatie en daarmee het gevraagde gedrag. Ook is er in gemeenten nu niet altijd
ondersteuning voorhanden voor schuldenaren die niet zelfstandig kunnen voorzien in de
cruciale randvoorwaarden. In de huidige inrichting van de schuldhulpverlening worden er
producten aangeboden die uitgaan van motivatie bij de schuldenaar. Het ontbreekt 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. Gedrag impliceert overigens
niet dat het de eigen schuld is dat mensen in de problemen zijn gekomen, vaak spelen
werkloosheid en echtscheiding een belangrijke rol, zaken die iedereen plotseling kunnen
overkomen, ook als je een positieve houding hebt en positieve vaardigheden.
Gedragsfactoren zijn factoren die te beïnvloeden zijn en die tevens de grenzen aangeven wat
mensen zelf kunnen bijdragen aan het oplossen van hun problemen. Het veranderen van
gedrag en houding is niet eenvoudig, maar vraagt training van professionals. Dat vereist ook
andere methoden, bijvoorbeeld de methode van motiverende gespreksvoering. Bepalend
voor de insteek van de aanpak is of het probleem in iemands houding en/of in het gebrek
aan vaardigheden zit. Pas als mensen de juiste houding hebben, heeft het zin om
vaardigheden aan te leren.
➢ Het is belangrijk dat mensen geholpen worden om het overzicht te houden. Dat kan op
verschillende manieren:
✓ Maak een adequate budgetscan en budgetplan, waarin rekening gehouden wordt met de
prioriteiten van de schuldenaar;
✓ Vrijmaken van bandbreedte, bijvoorbeeld door helpen om de brandjes te blussen door
stabiliteit in het inkomen aan te brengen en mensen te beschermen bij tegenslagen. Zo is
het beter dat mensen zich goed verzekeren dan dat ze beknibbelen op de premie door
hun eigen risico te verlagen;
✓ Instellen van een buffer, zodat er ruimte is om fouten te maken;
✓ Werk bijv. met twee rekeningen, één voor vaste lasten en één voor vrij te besteden
weekgeld;
✓ Helpen herinneren, bijvoorbeeld aan afspraken;
✓ Alarmeringssignalen regelen als afspraken niet nagekomen worden; en
✓ Het verkorten van deadlines/het opdelen in porties: het geeft meer overzicht als iemand
meerdere keren een kleiner bedrag krijgt dan in één keer het gehele bedrag.
➢ Het gaat in de aanpak van armoede en schulden niet om betutteling maar vooral om
bindkracht, dat wil zeggen:
✓ Bejegen de persoon respectvol;
✓ Respecteer de eigen probleemformulering door, als iemand zelf een probleem naar
voren brengt, dit ook aan te pakken;
✓ Geef vertrouwen;
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✓ Geef erkenning en spreek de personen aan op hun veerkracht: ‘hoe heb je het zo lang vol
kunnen houden?’
✓ Respecteer het eigen tempo van de cliënt en diens mogelijkheden;
✓ Beschuldig en oordeel niet;
✓ Verplaats je in de ander.
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.
De inzet van vrijwilligers bij armoedebestrijding en schuldsanering moet zoveel mogelijk
beperkt blijven tot de ondersteuning van professionals: het is een vak om dat goed te
kunnen doen. Als er vrijwilligers ingezet worden, moeten deze goed ondersteund en begeleid
worden – dit is zwaar en moeilijk werk.
De hierboven beschreven vergroting van de activiteiten van de lokale schuldhulpverlening zal
hier en daar zonder twijfel leiden tot capaciteitsproblemen van kwalitatieve en kwantitatieve
aard. In Nederland is een aantal vrijwilligersorganisaties werkzaam (denk aan de veel
voorkomende ‘schuldhulpmaatjes’), die in hoog tempo professionaliseren, en reeds een
clientèle van 30.000 personen hebben. 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 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.’
Organiseer bespaarkringen met 8-10 deelnemers met schulden. Samen heb je meer te
besteden, ontwikkel gezamenlijk plannen voor extra inkomsten, deel besparingstips, deel
gebruik van apparaten en diensten.
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.
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➢ In het systeem komen prikkels die schuldenaars belonen bij het verwerven van meer
afloscapaciteit, o.m. met een hoger leefbudget. Negatieve prikkels – zoals het verbod om een
onderneming te voeren – worden geschrapt.
➢ 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 ONSbank.
➢ 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.
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Nawoord
In dit betoog is zoveel mogelijk getracht recht te doen aan de bronnen waaruit geput is. Waar dat
toch onvoldoende zou zijn gebeurd, bij voorbaat excuses. In het bijzonder past dank aan Anita
Engberts, Maarten Wiedemeijer, Tom van Doormaal, Hannie van ’t Veer, Louis Plas, Pierre en
Rosemary Polderman en Bert Veenstra voor hen commentaar en/of bijdragen waaruit is geput.
De definitieve tekst is tot stand gekomen na bespreking in het strategisch beraad van de beweging
‘Linksom! in de PvdA’.

Gerard Bosman, 24 september 2017
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