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Betreft: Inbreng VCP voor coalitieoverleg

Geachte heren Rutte, Heerma, Jetten en Segers,
Als belangenbehartiger van professionals van meer dan vijftig aangesloten vakorganisaties geeft de
Vakcentrale voor Professionals (VCP) graag haar belangrijkste aandachtspunten aan u mee bij het
coalitieoverleg.
De VCP merkt op dat ondanks de lage werkloosheid en krapte er nog steeds mensen aan de kant
staan of mensen zijn, die meer willen werken. De krapte op de arbeidsmarkt verandert in een aantal
sectoren naar ruimte op de arbeidsmarkt. Voor specifieke beroepen ontstaan er zelfs weer tekorten.
Ondanks dat de economie zich hersteld heeft van de crisis, groeit het maatschappelijk onbehagen.
Globalisering, digitalisering, flexibilisering, hoge belastingen en de druk op arbeidsvoorwaarden zorgt
voor veel onzekerheid. Dit maatschappelijk onbehagen kan ook impact hebben op de samenleving.
Terugtrekking achter de dijken zou zeer nadelig zijn voor de open Nederlandse economie,
Nederlandse bedrijven en uiteindelijk voor de Nederlandse professional.
Lastenverzwaring middengroepen terugdraaien
De VCP meent dat de toegenomen economische groei nu ook daadwerkelijk zichtbaar moet worden
voor de middengroepen. Keer op keer is er koopkrachtstijging beloofd, maar werknemers, met name
middeninkomens, zien het niet terug. Steeds ook weer blijkt de koopkracht achter te blijven door
lagere loonontwikkeling of hogere inflatie. Recent onderzoek van Caminada aan de Universiteit Leiden
laat zien dat de marginale druk zo hoog is opgelopen, dat bruto inkomststijgingen volledig zijn
wegbelast vanaf ca 34.000 euro.1
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https://www.khmw.nl/wp-content/uploads/Wim-Drees-Fonds-KHMW-Koen-Caminada-4-okt-2018.pdf
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/67681/Caminada_Knoef_2018_T.pdf?sequence=2
Samen laten wij de stem van professionals horen.

Een roep om hogere lonen valt dan ook in het niet als de inkomensstijging wegbelast wordt.2 Waarbij
als het puur om lonen gaat, de overheid als grootste werkgever het goede voorbeeld zou kunnen
geven. Inmiddels is de collectieve lastendruk nog nooit zo hoog geweest, terwijl er al jaren een
overschot van rond de 10 miljard euro is.3 De staatsschuld is tot onder de 400 miljard euro gezakt en
als percentage van het BBP ergens dit jaar onder de 50%. Hiermee zijn we gekomen tot het niveau
van voor de crisis. En dat terwijl de lasten nog steeds tientallen miljarden hoger zijn dan voor de crisis.
Onrust en zorgen in de maatschappij
De VCP, maar ook de mensen in het land, begrijpen hier niets meer van. Men maakt zich zorgen,
zoals ook uit onderzoek van de bij ons aangesloten vakbond De Unie blijkt.4 Keer op keer is de
communicatie vanuit het kabinet dat het beter wordt, of dat prijsstijgingen wel meevallen, met de
energielasten en koopkracht als meest recente voorbeelden. Zelfs de Raad van State riep op tot
eerlijkere communicatie.5 BTW-verhogingen zorgen voor nog hogere prijzen, voedselprijzen kennen
de hoogste prijsstijgingen in 10 jaar.6 Lokale lasten stijgen, woonlasten stijgen, zorgkosten stijgen,
energielasten stijgen; keer op keer worden mensen geconfronteerd met hogere kosten, terwijl de
inkomens geen maat houden. Een belangrijke oorzaak is het overheidsbeleid en de belastingen. Extra
werken levert niets op, steeds meer middeninkomens en een deel van de hogere inkomens maken
zich zorgen en de onvrede groeit. Strengere regels voor hypotheken, verduurzaming, etc. vragen van
mensen spaargeld, maar spaarrentes zijn zo laag dat elke maand dat er geld op de bank staat, de
inflatie het spaargeld op(vr)eet.
Tijdens de crisis hebben werkenden en gepensioneerden uit de middengroepen de grootste klappen
van de economische crisis moeten incasseren. Dit is met name zichtbaar rondom de
lastenontwikkeling. Ook het niet indexeren van de pensioenen is voor gepensioneerden extra wrang,
omdat het voor hen direct leidt tot aanzienlijk koopkrachtsverlies. Sluipenderwijs zijn de lasten voor
middengroepen afgelopen jaren verzwaard en staat hun besteedbaar inkomen onder druk. Het gaat
dus niet alleen om de loonontwikkeling, maar ook om de lastenontwikkeling. De BTW is verhoogd van
19% naar 21% en het lage tarief nu van 6% naar 9%, terwijl de vennootschapsbelasting is verlaagd.
De inkomensafhankelijkheid van algemene heffingskorting en arbeidskorting hebben het tarief van de
inkomstenbelasting sluipend verhoogd. Dit zijn slechts een paar voorbeelden.
Inkomensafhankelijkheid werd en wordt steeds vaker toegepast.
De VCP roept het kabinet op om nu echt serieus de lastenverzwaringen van de middengroepen terug
te draaien. De middengroepen zouden na jaren achteruitgang ook moeten profiteren van de
economische voorspoed. Zoals de VCP echter wel opmerkt, is dat inmiddels zoveel
inkomensafhankelijke regelingen zijn gecreëerd dat alleen een belastingverlaging niet direct de
middeninkomens ontlast.
Het gebruikte argument om de staatsschuld verder af te lossen wordt ook steeds minder belangrijk.
De VCP steunt het belang van een relatief lage staatsschuld, maar er zijn nu veel redenen om te
investeren. Allereerst vanwege de professionals; de grens is bereikt voor hen. Lonen en middelen
voor de publieke sector moeten omhoog. Ten tweede is de staatsschuld nu al laag en is investering in
de toekomst nodig. Ten derde zijn de kortlopende staatsobligaties al jaren negatief, zelfs de tienjarige
staatsobligatie kent inmiddels een negatieve rente. De overheid krijgt dus geld toe op uitgezet
schuldpapier. Nieuw schuldpapier levert geld op, des te meer reden om te investeren in Nederland,
want aflossen kost Nederland geld.
Tot slot
De heer Teulings, voormalig directeur CPB, zei het recent in het FD heel mooi, hoewel tegelijk heel
schokkend: “Nederland heft jaarlijks structureel 15 miljard euro te veel belasting, of geeft 15 miljard te
weinig uit”.7 De VCP meent dat er genoeg mogelijkheden zijn om hier verandering in te brengen door
lasten te verlichten en te herinvesteren in de zwaar onder druk staande publieke sectoren.

2 https://www.trouw.nl/home/rutte-dreigt-bedrijven-geef-de-werknemer-een-hoger-loon-of-anders-~add1e326/
3 https://www.cpb.nl/juniraming-2019#docid-159938
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https://www.unie.nl/wp-content/uploads/Koopkrachtonderzoek_Inkomens-en-uitgavenonzekerheid-en-belastingmoraal-2019-V3.0.pdf
5 https://nos.nl/artikel/2280563-belastingen-juist-gestegen-zegt-raad-van-state-duidelijker-over-communiceren.html
6 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kosten-voedsel-stegen-rap-vis-en-vlees-zijn-bijna-5-procent-duurder-dan-vorigjaar~bc269cd3/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
7 https://fd.nl/opinie/1303651/nieuwe-studiegroep-begrotingsruimte-kan-niet-op-zelfde-voet-doorgaan
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De VCP hoopt dat de lastendruk van werkenden nu echt wordt aangepakt, zodat de werkenden in
Nederland zich serieus genomen voelen en werkelijk profijt gaan hebben van de economische
verbetering.

Met vriendelijke groet,

Gerrit van de Kamp
Vicevoorzitter

C.c.: Oppositiepartijen
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