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Hoe sociaal • • 

IS 

I,iberaal? 
Een samenleving is een samenwerkingsverband waarin de deelnemers (de burgers) 
zaken regelen die hun individuele mogelijkheden overstijgen. ·Zij leggen hun 
afspraken vast in wet- en regelgeving en treffen collectieve voorzieningen om ze 
te realiseren en erover te waken. Want zodra een afspraak is vastgelegd, is simul
taan 'een gelegenheid voor de dief' gecreëerd. Sommige media en politieke partijen 
vestigen. daar maar al te graag de aandacht op. Een. nadere inspectie van de VVD
opstelling inzake een paar van die 'pijnportefeuilles': hoe sociaal is liberaal? 

DOOR ARTHUR OLOF 

Bij de nieuwe Bijstandswet tekent de VVD op de eigen site aan: "Het is niet sociaal wanneer 
mensen worden doodgeknuffeld in een uitkering. Opgesloten zijn in een uitkering kan leiden 
tot sociale 'uitsluiting. Wat sociaal lijkt, kan asociaal uitpakken. De VVD is ervan overtuigd dat 
dit wetsvoorstel daar een goede bijdrage aan levert. Dat neemt niet weg dat ook wij vinden dat 
de een kernfunctie van ons sociale vangnet moet blijven voor hen die daarop zijn aangewe
zen." (We nemen maar even aan dat die goede bijdrage niet het asociale gehalte betreft.) 

Huursubsidie 
Voor doodknuffelen (sympathieke typering trouwens) bestaat niet veel gevaar. Veel minima 

mogen in hun handjes knijpen als ze niet onder zichzelf komen te zitten, in financiële zin. 
Voor een bijstandmoeder met een kind van vier blijkt zelfs' dat niet te voorkomen. Al n~ 
Prinsjesdag (16.9.2003) schreef NRC Handelsblad dat VVD-minister Sybilla Dekker (VWS) "stevig 
[bezuinigt) op de huursubisidie, ruim 200 miljoen in de komende jaren. Ze zegt zich te realise
ren dat per maand 12 euro meer huur betalen 'veel is voor iemand op bijstandsniveau', maar 
het is niet onbetaalbaar". Voor wie op onze 'inkomenswaarborg' kan rekenen, is niets onbetaal
baar. 
NRC Handelsblad (17.5.2004) schetst een 'onbetaalbaar' incidentje tijdens het VVD-partijcon
gres in mei : "Met het vorig jaar ingevoerde 'one man, one vote' systeem, waarbij alle leden op 
het congres het woord mogen voeren en stemmen, was het nog een beetje wennen. Zo ging 
geruime tijd heen met een door een deelwethouder uit Amsterdam-Osdorp ingediende motie, 
waarin' gevraagd werd om een verhoging van het tarief van de twee hoogste schijven van de 
inkomstenbelasting, 'uit solidariteit met de zwakken'. Zo haaks stond dit idee kennelijk op het 
'mentaal model' van de VVD, dat het aanvankelijk even duurde voordat de motie energiek werd 
bestreden. Kamerlid Van, Miltenburg leek het zelfs wel een sympathieke gedachte te vinden. 
Tenslotte greep Van Aartsen zelf in: lastenverzwaring, geen denken aan!" Nogmaals , hier gaat 

. het om de hoogste schijven, niet om de 'inkomenswaarborg'. 

Reparatiemaatregelen 
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUO) berichtte op 21 januari dat ondanks 

alle reparatiemaatregelen (mede dankzij de Tweede-Kamerfractie van D66 alsnog genomen) 
toch "vooral chronisch zieken, zorgbehoevende ouderen en bijstandsgerechtigden [zullen) 
schrikken van hun inkomen deze maand. Zij gaan er ondanks reparatiemaatregelen van de 
regering fors op achteruit. [., .)Het instituut wijst ook op de noodzaak van goede voorlichting 
over de reparatiemaatregelen. Mensen die dat helemaal niet gewend zijn [sic) moeten nu via 
een belastingformulier of -bij de gemeente actie ondernemen om te krijgen waar ze recht op 
hebben. Actieve voorlichting moet 'voorkomen dat de koopkracht nog verder daalt door het 
niet gebruikmaken van de regelingen." Minder regels? Wie er ziek van wordt, verspeelt als 
bonus ook nog zijn no-cIaimrestitutie in het 'tot ge:z;ondheid prikkelende' nieuwe zorgstelsel. 

--- ----
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AWBZ 
De koopkracht kwam nog verder onder 

druk te staan in de Voorjaarsnota, waarin 
het kabinet nieuwe bezu jnigingen aankon
digde, met name in de zorg. NRC 
Handelsblad: "Het grootste deel van de 
extra maatregelen 'treft de zorg, waar ook 
de grootste tekorten waren. Minister 
Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) zal de 
premies van de AWBZ ,(bijzondere ziekte
kosten) verhogen van 13,25 procent naar 
13,55 procent. Dat kost een gemiddelde 
burger 100 euro per jaar en levert de staat 
zo'n 300 miljoen euro op. Hoogervorst 
snijdt verder voor zo'n 200 miljoen euro in 
zijn begroting, vooral bij de AWBZ. Dat 
bedrag loopt de komende jaren op tot 900 
miljoen euro. Door de verhoging van de 
AWBZ-premie wordt de koopkracht van bur
gers verder onder druk gezet, Die daalde al 
enigszins door de maatregelen van prinsjes
dag (11 miljard euro aan bezuinigingen). De 
verhoging van de AWBZ-premie wordt deels 
gecompenseerd door meevallende inflatie
cijfers, waardoor de feitelijke koopkrachtte-' 
ruggang meevalt." Saillant detail naast al 
deze besparingen in de zorg is intussen het 
gegeven dat instellingen in diezelfde zorg 
in dit economische tij erin slagen om het 
eigen vermogen in 2003 te laten toenemen 
tot vier miljard euro. 

Huishoudelijke hulp 
Maar eerlijkis eerlijk, we hadden het over 

de collectieve lasten. De kosten van de 
AWBZ bestaan voor een behoorlijk deel uit 
de huishoudelijke hulp voor langdurig zie
ken (1,3 miljard euro). Reden voor VVD
minister Ge'rrit Zalm (Financiën) om op het 
partijcongres van zijn partij in mei laconiek 
te opperen om bijstandtrekkers voor deze 
huishoudelijke hulp in te zetten. Dat idee is 
niet alleen van een cynisch populisme 
(uiteraard voor andere doelgroepen), maar 
gaat ook volledig voorbij aan het feit dat de 
Tweede Kamer, tot ongenoegen van VVD
'staa,tssecretaris Marc Rutten (Sociale Zaken), 
daags daarvoor een motie aannam om de 
tuinbouw toegang te verlenen tot de nieuwe 
arbeidsmarkten in het oosten van Europa 
(Polen) , juist omdat het 'legioen van bij 
standtrekkers' niet in de vraag kan voor
zien. En voorzitter Doornbos van LTO 
Nederland had dat ook niet verwacht, ver
telde hij NRC Handelsblad (5.5 .2004): "Het 
inzetten van mensen uit de bijstand is vol
gens Doornbos geen oplossing. Veel van 
hen hebben jaren niet gewerkt en zijn uit 

het werkritme geraakt. Als ze serieus naar 
werk zoeken., willen ze vast werk. En finan
cieel gaan ze er niet of nauwelij~s op voor
uit. Daarom zijn ze niet gemotiveerd. 'En 
met een onwillige hónd is het slecht hazen 
vangen', zegt Doornbos." 

Gekrabbel aan de, poort 
Het zijn allemaal minor details.natuurlijk, 

als we eenmaal de blik vestigen op de wer
kelijk brandende kwestie : al die 'onwillige 
honden' van buiten. We hebben er immers 
al genoeg voor de tuinbouw. Maar toch 
staan ze te krabbelen aan onze poort, niet 
zozeer als waakhond, veeleer in het hon
denweer van ons asielbeleid. Onder LPF
stemmers, het werkwillige deel uiteraard, is 
electoraal natuurlijk nog wel wat te halen. 
Krachtdadige slagvaardigheid is hier het 
parool, en zowel de VVD-fractie als VVD
minster Verdonk (Integratie en 
Vreemdelingenzaken) doet haar best. 
Integratie en Vreemdelingenzaken valt niet 
voor niets onder het departement van 
Justitie . Niet alleen voor wie zich wil laten 
'doodknuffelen', ook voor wie de armen uit 
de mouwen wil steken. Zoals die Polen in 
de asperges, die Britten in de bouw. 
Wachtend op het definitief besluit in de 
procedure, ter verpozing een klein literair 
uitstapje. "Vaderlanden bestaan niet meer! 
Maar mooie 'levensstandaarden' hebben nog 
nooit zo'n prachtbestaan gehad ,., je hebt 
net zoveel landen als 'levensstandaarden', 
grimmig verdedigd , geloof me maar, door 
diegenen die zich te goed doen .. , en zij die 
rammelen van de honger azen er 
koortsachtig op .. , 't Is een felle oorlog, per
manent.. , latent ... waar je niet openlijk voor 
uit durft te komen .. . tussen alle proletari
ërs .. , niet minder gruwelijk dan een gewone 
oorlog,., tussen de laagste 'levens
tandaarden' en de 'superstandaarden', ., Jij 
proletariër, bankwerker, kapper, modiste , 
typiste , kantoorkruk of iets dergelijks, pro
beren jullie maar 's je prak in de Verenigde 
Staten te gaan verdienen!. . in Engeland, in 
Zweden, in Holland .. , zo maar 's .. op goed 
geluk .. , om 's een beetje te genieten .. , van 
een hogere 'levensstandaard' (dat wil zeg
gen een beetje minder te ploeteren, terwijl 
je beter betaald wordt), dan zal je 's zien 
hoe je d'ruit gesmeten wordt! Op staande 
voet! Zonder verdere discussie .. , eruit 
gewerkt met een paar flinke klappen met de 
lat, alsof je een onbeschaamde etterende en 
schurftige knaap bent!" Em. Kummer citeert 
Louis-Ferdinand Céline in een schotschrift 
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uit de jaren dertig. Dat waren duidelijk 
andere tijden. 

Kennismigranten 
Han Entzinger zei in het aprilnummer van 

De Olifant, het blad van D66 Amsterdam, 
over de VVD-standpunten inzake asielbeleid 
en integratie: "[Hun plannen) beknotten juist 
de rechtszekerheid van nieuwkomers, op 
hun verblijfstitel, terwijl dat een noodzake
lijke voorwaarde is voor succesvolle integra
tie. Zo'n maatregel [ ... ) om een huwelijksmi
grant pas na tien jaar een zelfstandig recht 
op een verblijfsvergunn'ing te geven, maakt 

. de nieuwkomer afhankelijk van de partner." 
Boris Dittrich noemt die tie'njaarseis ronduit 
'niet liberaal', juist vanwege de gevolgen 
voor vrouwen. En hij vervolgt: "Ook gooit de 
VVD 'erg veel mensen op één hoop' en is 
D66 tegen het afschaffen van het recht op 
een dubbele nationaliteit." Die dubbele 
nationaliteit wil minister VerdonK 'verbie
den' vanaf de derde generatie allochtonen, 
want ook al is de integratie van grote groe
pen allochtonen geheel of gedeeltelijk 
geslaagd, toch s'taat "een te groot deel van 
de allochtone bevolking [ ... ) nog op te grote 
afstand van de samenleving". Het is niet 
helemaal duidelijk of dit verbod ook geldt 
voor 'Kennismigranten' . 

De meevallers 
De VVD blijft op de kleintjes letten, zoveel 

is duidelijk. "Eenvoudige arbeid" voor den 
bijstandtrekker, we hebben het allemaal al 
eens eerder gezien, de turf heeft slechts 
plaatsgemaakt voor asperges. "Dacht [de 
staatssecretaris dan) dat er een potentiële 
VVD-stemmer school in degene die dat wei
gert en vervolgens voor straf op zijn uitke
ring wordt gekort," vroeg Frits Bolkestein sar-

donisch aan Mark Rutte op weer een ander 
WO-feestje. "Nou, die misschieri niet, moest 
Rutte toegeven." 
Het is, kortom, tijd om op zoek te gaan naar 
wat meer menselijke warmte. Een modaal 
gezin met twee kinderen, hoeksteen van de 
samenleving, gaat er namelijk gewoon een 
procent op vooruit. En de huursubsidie is 

. dan misschien 'onbetaalbaar' voor minima, 
huizenbezitters gaan er fors OP vooruit. Wie 
onder hen ook no.g over een leaseauto 
be'schikt, valt helemaal in de prijzen. Ook al 
levert dat de fiscus een tegenvaller op van 
ettelijke tientallen miljoenen. 
Om nog te zwijgen van de geijkte overschrij
dingen en regelrechte verkwistingen ten laste 
van de schatkist. Wat te denken van de bij
zonder coulante clementieregeling voor frau
derende bouwbedrijven, die de hele boete 
kunnen mislopen als de NMa niet binnên een 
week werk maakt van een aangifte? Tot hon
derd procent immuniteit! Zonder fratsen! Wie 
wil dan nog klokkenluider zijn? Net als bij de 
verlaging van de ~ennootschapsbelasting die 
staatssecretaris Wijn zich heeft voorgeno
men, willen we toch vooral een gunstig 
ondernemersklimaat Han Entzinger: "De VVD 
is buiten'gewoon dubbelhartig. Aan de ene 
kant staan ze voor een vrije markt, maar aan 

. de andere kant is er een sterk nationalisti
sche vleugel die het motto bezigt: 'sterkt 
elkaat, koopt Nederlandse waar'." Het 'volk' 
dat de Volkspartij voor Vrijheid en 
,Democratie beoogt te dienen, is volgens mij 
voldoende duidelijk .in kaart. Een merger tus
sen VVD en D66 zou niet alleen een sociaal
liberaal, maar ook een VVD'er alleen maar 
bevreemden; al te 'volks' moet het natuurlijk 
ook weer niet worden. 
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