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IllusionistKoolmees zietmeerkoopkrachtdanhardwerkendeNederlander
Ulko Jonker
Amsterdam

Wordtde ‘nationale koek’wel
goed verdeeld?Debedrijfswin
stenpiekenop recordniveaus,
de schatkist loopt over ende
economische groei ismeerdan
3%.Toch steegdekoopkracht
vorig jaarmaar 0,3%endit jaar
wordthet een schamele 0,6%.
Maarwiedenkt tekort te komen
bij het uitdelen vande vruchten
vanovervloed,moet debrieven
lezendiedeministersWouter
Koolmees enWopkeHoekstrade
afgelopendagennaardeTweede
Kamer stuurden.

‘Goednieuws’, vindt demi
nister vanSociale Zaken in zijn
eigen epistel. ‘Het gemiddelde
huishoudenprofiteert volop van
de economische groei, veelmeer
dande statischekoopkrachtcij
fers suggereren’. En volgensde FOTO: HOLLANDSEHOOGTE

minister vanFinanciënhebben
ookouderenweinig te klagen.
Geenenkele anderewereldbur
ger heeft het na zijnpensioen zo
goedals deNederlander.

Vandaagdebatteert deKamer
tegende zin vande regeringspar
tijenover de ‘bredekoopkracht
ontwikkeling’. Aanleiding zijnde
loonstrookjes in januari, die vol
gens 50PlusKamerlidCorrie van
Brenk ‘de illusie vankoopkracht’
verbraken. PVV’er Léonde Jong
vond zelfs dat deburgerwordt
‘belazerdmet valse enflinterdun
nekoopkrachtverwachtingen’.

Waar slaatdewelvaartsstijging

van3%neer? vroegBrenkaan
Koolmees.Dieantwoorddena
tweemaandenstudie: ‘Voorhet
overgrotedeel (tweederde)bij
huishoudens.’ Enniet alleen via
hogere lonenenmeerwerken
banen,diedeelsniet inhet sta
tischekoopkrachtplaatje te zien
zijn,maarKoolmees vindtdatook
dehogere zorguitgavenbijgeteld
moetenwordenbijhuishoudens.

Zo construeert hij eennieuwe
werkelijkheid over dekoop
kracht,waarinde reële beloning
vanwerknemersdewelvaarts
groei zelfs overtreft. Dan stijgt
dit jaar dekoopkracht vanwer
kendenmet 3,5%, tegen3,2%
bbpgroei. Volgend jaar ligt de
reële beloning voorwerkenden
opnieuw3,1%hoger, tegen2,7%
groei voorde economie.

Het grootstedeel vandie stij
ginggaatoverigens voorbij aande
meestewerkenden,degenendie

níetnet eenbaanhebbengevon
denenookgeenpromotiemaken.
Dat scheelt indezedefinitiedit
jaar 2,8procentpunt envolgend
jaar 2,3procentpuntkoopkracht.

Endezelfdeoverheid, die vol
genspremierRutte die ‘hardwer
kendeNederlander eindelijkwil
laten voélendathet beter gaat’,
roomt eengroot deel vande extra
koopkrachtweer af.Wantwie
meer gaat verdienendoor een
nieuwebaanof promotie, betaalt
ook veelmeerbelasting enpre
mies.Het effect daarvan is per
saldonegatiever dandit en vorig
jaar: 1,2 procentpunt.

VolgensKoolmeeswerkenhier
ookdehogere zorguitgaven in
door, ‘terwijl het profijt vande
zorgnietwordtmeegenomen in
dekoopkracht’. De zorg is (vol
genshetCPB) ‘individualiseerba
re overheidsconsumptie’ die in
deplaats komt vanparticuliere

consumptie en juist daarvan
slokkenwe steedsmeer op.

Decollectieve zorguitgaven
stijgenvolgend jaarmet6,5%, in
reële termenmet4%.Dathoudt
ookdecollectieve lastendruk
hoog,die volgend jaar zelfs stijgt
van38,9%naar39,1%.De lasten
verlichting valt danookmageruit.
Tegenover eenverlaging vande
loon en inkomstenbelastingmet
€5mrdstaanhogerebtw, energie
belastingenenzorgpremies van
bij elkaarmeerdan€4mrd.

Deeconomischegroei lijkt
volgend jaarhogeruit te vallen
dande1,9% inhet regeerakkoord.
HetCPBrekentnuop2,7%.Maar
Hoekstrawilmeevallersniet ge
bruikenvoor extra lastenverlich
tingenkoopkracht, liethij deVVD
wetendiedaaromhadgevraagd.
Hijheeftnueengoedexcuus, vindt
hij.De rekening van ‘Groningen’
hangthemnogbovenhethoofd.

Minister construeert
nieuwewerkelijkheid
waarbij reële beloning
werknemers hoger is
danwelvaartsgroei
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