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▪Gezins/huishoud samenstelling

▪Koopkracht

▪Inflatie/Lonen

▪Belastingen

▪Luxe / Persoonlijke keuzes



Periode van 20 jaar:

Totaal: +17%

1P: +34%

meerP: +8%

Niet gehuwd: +54%

Gehuwd: -6%

Eenouder: +52%

2P +15%

3P +4%

4P +2%

5ofmeerP -9%

Bron: CBS



Lastig begrip:
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”De lasten op arbeid zijn 

de afgelopen jaren in 

Nederland veel harder 

gestegen dan in de rest van 

Europa” (Bolhuis, ESB)

RvS: “Belastingen stijgen', 

ondanks belofte kabinet”

Elsevier: “Kabinet-Rutte III 

verjaagt eigen kiezers met 

belastingdruk”













• Is een smartphone nodig?

• Moet je persé in Amsterdam wonen?

• Kan je ook zelf een maaltijdsalade maken?

• Waarom naar een pretpark en niet in het bos?

• Kunnen kleren nog iets meer doorgeruild worden?

• Boterhammetje mee in de broodtrommel naar het werk?



• Wat zit er exact in het mandje van het CBS? Exacte weging?
• Waarom wordt dit niet openbaar gepresenteerd?
• Eieren vs scharreleieren / Houten TV vs Flatscreen
• Wat is een standaard communicatiemiddel?
• Waarom zitten evidente verzekeringen (brandverzekering) niet 

in het mandje?



• Wat is normaal?

• Wat moet er dus in die mand?

• Onze besteedpatroon is enorm veranderd

• Berekening CBS is achterhaald

• Door gebrek aan transparantie onmogelijk te controleren

• Inflatie is onderliggend veel hoger

• CAOs moeten daardoor veel hoger liggen

• Daardoor grotere loonstijging nodig

• Meer overdracht van bedrijfswinsten naar lonen

• Broekriem aanhalen door overheid





▪ 54% van BBP naar 58% van BBP = 750 miljard (2018) * 0,04 = 30 miljard 
waardeoverdracht van overheid naar burger.

▪ Totaal besteedbaar inkomen NL 2018 = 321 miljard (2018)

▪ Correctie van 9% op besteedbaar inkomen 

▪ Betekent per capita (bewoner): €1568 * 1,09 = €1709 (€+141 netto)

▪ Huishouden van 3p: €423 per maand netto erbij.

▪ (Nog steeds geen top10 positie in Europa op besteedbaar inkomen, #11)



1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-2016

Huishoudens 60 63 62 57 54

Overheid 26 24 25 28 29

86 87 87 85 83

Bedrijfswinsten 14 13 14 16 18 15

▪ 18% van BBP naar 15% van BBP = 750 miljard (2018) * 0,03 = 22,5 miljard 
waardeoverdracht van bedrijfswinsten naar burger.

▪ Totaal besteedbaar inkomen NL 2018 = 321 miljard (2018)

▪ Correctie van 3% op besteedbaar inkomen (€ +47 netto pp pm)

Totale correctie: € 141 + € 47 = € 188 pp pm netto.
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* https://economie.rabobank.com/publicaties/2018/februari/besteedbaar-inkomen-huishoudens-nederland-staat-vrijwel-stil/

https://economie.rabobank.com/publicaties/2018/februari/besteedbaar-inkomen-huishoudens-nederland-staat-vrijwel-stil/


▪ Het besteedbaar inkomen van Nederlanders staat onder druk

▪ Belastingen stijgen

▪ Overheidsuitgaven vloeien niet direct terug naar belastingbetaler maar naar 
derden (buitenland, bedrijfsleven)

▪ Ontevredenheid ontstaat, in combinatie met xenofobie (waarom voor iemand 
anders betalen als ik het zelf niet goed heb?)

▪ Verzorgingsstaat bestaat alleen met grenzen en is gebouwd op solidariteit

▪ Bij iedere overheidsbesteding je afvragen: 

“Helpt dit de Nederlandse bevolking en/of doen andere landen een even grote 
of grotere inspanning?”



“Aanduiding van een sociaal-politiek bestel gekenmerkt door een democratische 
staatsvorm, waar de productie grotendeels geschiedt door winstbeogende particuliere 
ondernemingen, terwijl de overheid er naar streeft alle burgers een redelijk bestaan te 
garanderen door een actief beleid te voeren ten aanzien van omvang, verdeling en 
stabilisatie van de nationale productie.” (R. Schöndorff c.s.).

▪ Waar zijn de grenzen?

▪ Opgelegde eisen door EU, Soevereiniteitsafbraak (35% van de wetgeving komt van EU)



▪ De EU zorgt voor een grote druk op onze verzorgingsstaat door:
▪ 1. De grenzen niet afdoende te sluiten (migratie), extra kosten opvang, gezondheidszorg, onderwijs, 

ww, bijstand

▪ 2. Vanuit solidariteitsgedachte het supporten van zwakke broeders (Griekenland) wanneer nodig

▪ 3. Het structureel funden van de EU als netto betaler 

▪ 4. Het (excessief) versnellen van de klimaatdoelstellingen en het ingrijpen op de nationale agenda 
(stikstof)

▪ Globalisatie zorgt voor een grote druk op onze verzorgingsstaat door:
▪ 1. Race to the bottom voor wat betreft arbeidskosten: verschraling MKB producties in NL

▪ 2. Inrichten door multinationals van wetgeving waar zij sneller compliant zijn

▪ 3. Toegang geven aan onze markten door non-level-playing-field spelers (alibaba)

▪ 4. Internationaal Corporatisme is nu machtiger dan nationale politiek, en heeft eigenbelang

▪ 5. Verplichting om mee te doen in het wereldwijde VN-gedreven deugspel (OS)  



▪ Kosten immigratie. Onder Rutte kwamen netto: 268.000 immigranten met een niet 
westerse achtergrond naar Nederland. Totale kosten voor de komende twee 
generaties: 185 miljard euro (bron: Dr. Jan vd Beek) = 3 miljard per jaar

▪ Kosten support zwakke broeders: Lening Nederland-Griekenland: 14,6 miljard, 
opportunity losses

▪ Bijdrage EU: 5 miljard per jaar (netto) en stijgend (10% na brexit)

▪ Kosten klimaat via MinEZ (onder druk EU): 5 miljard per jaar

▪ Corporatisme indammen, belasting heffen op grote bedrijven, “kost nu geld door 
niet innen”(alleen Shell is al 0.5 miljard per jaar, dus 2 miljard minimaal)

▪ Import heffingen opgooien om eigen industrie te beschermen, geld stroomt nu 
weg naar buitenland door importeren producten (berekening onbekend)

▪ Ontwikkelingssamenwerking 3 miljard



1. Er moet een duidelijk beeld komen wat de effecten zijn van het mee blijven 
doen met globalisatie (EU/VN). Dit is op financieel, maar ook op cultureel en 
maatschappelijk terrein.

2. Als alternatief moet er een duidelijk beeld komen wat de effecten zijn van een 
soeverein Nederland met een begrensde verzorgingsstaat (opnieuw: financieel, 
cultureel & maatschappelijk)

3. Om van wereld 1 (globalisatie) naar wereld 2 (nationale agenda) te komen, zal 
er een Nexit moeten plaatsvinden.

4. Uit beeld 1 en 2 moet helder ontstaat welke scenario’s er zijn van een Nexit van 
hard (volledige uittreding) tot zacht (gebruik blijven maken interne markt + 
deel van politiek agenda blijven volgen)

5. Optimalisatie van een rijke verzorgingsstaat EN een groeiend besteedbaar 
inkomen voor Nederlanders is een goede maatstaf voor succes hierbij!


