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STERK

en visie

STERK staat voor de basisbeginselen van onze samenleving, waar Nederland groot mee is geworden.
Samen met elkaar werken aan een toekomst, verantwoordelijkheid nemen voor de dingen die wij
doen en eerlijk delen wat we verdienen. STERK wil vanuit haar kracht werken aan een rechtvaardige
samenleving die perspectief biedt aan alle inwoners van ons land.

STERK wil geen loze belofte doen en dingen verkondigen waar ze naar de verkiezingen op terug moet
komen. STERK heeft een eerlijke, authentieke boodschap en blijft bij de feiten. Kiezers kunnen STERK
houden aan de beloftes die wij doen en bieden alle ruimte om mee te doen in vorming van een
STERKe partij. STERK heeft de ambitie om de politiek te vernieuwen en te zorgen dat Nederland toekomstbestendig wordt voor de mondiale technologische ontwikkelingen.

STERK in het kort
STERK wil groei van banen creëren door een overzichtelijke arbeidsmarkt te creëren waarbij iedereen
in vaste dienst komt. STERK wil dat er keuzes worden gemaakt voor het nationale gezondheidszorg
systeem en via referendum de bevolking een keuze laten maken. STERK wil de armoede in Nederland
uitbannen, door de verleidende partijen een zorgplicht op te leggen en mensen te helpen om er bovenop te komen en te blijven. STERK wil de draaideurcriminelen eindelijk eens op laten draaien voor
de schade en ellende die zij veroorzaken. Het onderwijs moet terug naar de scholen en de besluiten
komen daar te liggen waar zij horen. Het ongebreideld verzamelen van onze gedragsgegevens en
door verkopen voor grof geld moet afgelopen zijn.

STERK is ervoor de Nederlandse bevolking die meedoet om dit land leefbaar en goed te houden.
STERK heeft een themaprogramma waar zij belangrijke onderwerpen met een onderscheidende aanpak naar voren brengt. STERK wil met deze thema's een politieke bijdragen leveren.
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STERK inhoudelijk
STERK is er niet zozeer voor het nieuwe midden, als wel voor het hart van de maatschappij. Even een
paar bedragen: de bijstandsmoeder staat bruto voor € 14.800 in de papieren, het gemiddelde inkomen over alle Nederlanders van achttien jaar en ouder bedraagt € 23.200, en het beroemde 'modale'
inkomen (dus het meest voorkomende jaarsalaris) is niet meer dan € 36.500. Dat laatste bedrag is
berekend over een paar topinkomens en heel veel lage inkomens. STERK gaat er dan ook vanuit, dat
meer dan de helft van de Nederlanders dus niet meer verdient dan €36.500 p.p. En voor die groep is
daar: STERK!

Grondbeginselen in plaats van idealen
STERK is een politieke organisatie, die werkt vanuit de kern van onze Nederlandse samenleving. Zaken als vertrouwen, verantwoordelijkheid en eerlijkheid hebben ons land als handelsland altijd gekenmerkt. Natuurlijk niet altijd en overal, maar dat zijn wel de redenen waarom we als klein land
internationaal zo gewaardeerd zijn.
Daar ligt de basis voor STERK. Dat is ook de permanente doelstelling voor STERK: werken aan vertrouwen, werken aan verantwoordelijkheid en werken aan eerlijkheid.

Wij geloven in de kracht van onze samenleving!
STERK heeft niet zoveel op met vage doelstellingen als een beter, sterker of socialer Nederland;
STERK werkt liever vanuit bestaande grondbegrippen, om vandaaruit dag in dag uit verder te werken.
Niet áán een beter, rijker of groter Nederland, maar In een samenleving waarin die belangrijke zaken
voluit centraal staan.
Onnodig te zeggen dat STERK zich wil onderscheiden van de vele one-issue- en protestpartijen partijen in ons land. STERK spreekt een groot deel van de inwoners aan zowel qua visie als thema's.

Themaprogramma
In het themaprogramma komen de belangrijkste actuele onderwerpen aan de orde. Om te laten zien,
hoe de grondbeginselen tot uitdrukking komen in de diverse thema's, staat dat in een kleine tabel
steeds vermeld. Het aantal sterretjes is een indicatie: 5 sterren betekent heel relevant, geen sterren
betekent dat het betreffende onderwerp niet zo significant van betekenis is voor de politieke praktijk
van STERK.
Omdat STERK vanuit grondbeginselen werkt en niet vanuit de standaardprogramma's, volgt hierna
een overzicht van de onderwerpen waarop STERK zich voluit zal inzetten tijdens de verkiezingscampagne en tijdens de komende kabinetsperiode. Wat er zich in de loop van de tijd aandient, kan op
een zelfde benadering rekenen als de onderstaande thema's.
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STERK en positionering
STERK streeft ernaar om helder en duidelijk haar positie aan te geven in het spectrum van de huidige
politieke situatie. STERK heeft op basis van een analyse van alle verkiezingsprogramma's een positioneringsoverzicht gemaakt. In één oogopslag wordt duidelijk waar STERK is staat in het politieke landschap.

STERK in thema's
Natuurlijk zijn er veel meer onderwerpen van belang in de komende verkiezingen. STERK wil vanaf
het begin duidelijk maken, dat er enkele bijzondere thema's en groepen zijn die haar specifieke aandacht krijgen.
Het 10-punten-programma met een kernachtige weergaven;
In de voetnoten en bijlage komen de achtergronden en de cijfers ter sprake;
Voor een aantal doelgroepen wordt er een toelichting gegeven.
Met name bij de bespreking van de 10 hoofdthema's heeft STERK ook achtergrondinformatie opgenomen door middel van verwijzingen naar de informatiebronnen. Daarmee onderscheidt STERK zich
ook van veel reeds bekende politieke partijen: STERK bedrijft geen factfree policy, maar voert beleid
dat onderbouwd is door gegevens die controleerbaar zijn.

visie en inhoud

sterk.

p. 4

STERK in het kort
1. Arbeidsmarkt
Iedereen een vaste baan. Nagenoeg alle flex-, zzp-constructies en tijdelijke banen verdwijnen. Freelancers e.d. blijven uiteraard bestaan.
2. Armoedebestrijding
Verregaande maatregelen voor armoedebestrijding:
a. zorgplicht voor telefoonaanbieders, postorderbedrijven etc.
b. geen wettelijke rente voor inkomens onder modaal
gijzelingen bij het CuB worden uit het wetboek geschrapt.
C.
3. Zorg

Over de zorg komt een referendum. Er komen drie keuzemogelijkheden:
a. alles laten zoals het is,
b. alles naar de overheid (nationaliseren zoals de SP wil) of
c. alles naar de verzekeraars (privatiseren)
4. Veiligheid en rechtspraak
Draaideurcriminelen (etc.) gaan werken om de schade die ze veroorzaakt hebben, te vergoeden.
Scholing en het gewijzigde arbeidsrecht bieden nieuwe mogelijkheden.
5. Privacy
Persoonsgegevens mogen alleen worden vrijgegeven als daar als de burger daar toestemming voor
geeft. Verdragen waarbij dit principe niet gehanteerd wordt, worden niet ondertekend.
6. Onderwijs
In het onderwijs komt veel meer accent op de Mavo dan op het Vmbo. De menselijke maat en de
menselijke mogelijkheden zijn leidend.
7. Snelheidsovertredingen
Snelheidsboetes (en —veroordelingen) op snelwegen worden met onmiddellijke ingang afgeschaft.
Wie te hard rijdt én een ongeluk veroorzaakt, is volledig aansprakelijk. Tegen te hard rijden (en de
gevolgen daarvan) is geen verzekering mogelijk.
8. Islamisering
Islamisering is niet het probleem, radicalisering wel. Van de inzet van de middelen van armoedebestrijding en de aanpak van criminaliteit valt veel succes op dit terrein te verwachten.
9. Europa en de rest van de wereld
STERK is Europa-vriendelijk.
10. Vluchtelingen
Doorslaggevend is het Europese beleid. Nederland draagt daar inhoudelijk, financieel en concreet
aan bij. Uitvoering van het Vluchtelingenverdrag staat daarbij voorop.
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STERK is er voor
-

-

-

-

-

Je baan

(arbeidsmarkt)

Je schulden

(armoedebestrijding)

Je gezondheid

(zorg)

Je veiligheid

(rechtspraak)

Je privacy

(bescherming van persoonsgegevens)

1) STERK in banengroel
Vanouds zijn in de wetgeving over arbeidsrecht de idealen vastgelegd over bescherming van werknemers, en een taak van de overheid om bepaalde groepen te beschermen. Ook in de afgelopen
kabinetsperiode is er veel gebeurd om het bestaande systeem, met fouten en al, overeind te houden.
Grote wijzigingen waren ongewenst.
STERK kijkt daar anders naar. Iedereen heeft in zijn of haar leven bepaalde verantwoordelijkheden. Er
moet gegeten kunnen worden, iedereen heeft een dak boven het hoofd nodig enz. Dé manier om dat
te regelen is werk, gewoon arbeid. Je doet je werk, thuis of op kantoor dan wel de fabriek, en op
grond van de geleverde prestaties komt er eens in de zoveel tijd geld binnen om alles te betalen wat
je nodig hebt om in leven te blijven. Dat geldt voor werkgevers en werknemers.
Op dit moment staan er een paar enorme obstakels in de weg aan een arbeidsmarkt waarin iedereen
zijn of haar verantwoordelijkheid volledig kan nemen. Werkgevers passen er wel voor op om iemand
in vaste dienst te nemen; als het niet anders kan, dan moet het, maar liever niet. Werknemers met
een flex-contract krijgen geen hypotheek en ga zo maar door. Het systeem zit vast.'

Voorstellen
De voorstellen van STERK zijn de volgende:
a. Iedereen krijgt bij indiensttreding direct een vast contract. De proeftijd van één maand blijft
van kracht, want daar heeft iedereen baat bij. Opzeggen kan van beide kanten met een opzegtermijn daarin begrepen, afhankelijk van de duur van het contract (dat is nu ook al zo).
Contracten voor beperkte tijd bestaan niet meer.
b. Alle flex- en zzp-contracten veranderen op één dag in vaste contracten naar bovengenoemd
model, op de echte zelfstandige eenmansbedrijven na.
C. Ontslagvergoedingen verdwijnen geheel, tenzij iemand op onrechtmatige wijze op staande
voet ontslagen is. Dat is dan eerder een bestraffing van een al te voortvarende werkgever
dan een vergoeding voor de duur van het contract.
d. De verplichting voor werkgevers om 12 jaar lang het loon door te betalen bij ziekte van de
werknemer komt te vervallen. Wie ziek is, krijgt een ziektewet-uitkering van het UWV, want
daar wordt premie voor betaald via het salaris. Daar hoeft de werkgever niet aan mee te betalen, want die kan er in de meeste gevallen toch niets aan doen dat de werknemer ziek
wordt.
Gevolgen
Door het arbeidsrecht naar deze basis terug te brengen, kan er rust ontstaan en nieuwe beweging;
dit programma brengt zowel stabiliteit als flexibiliteit:
Werknemers kunnen veel sneller een nieuwe baan vinden met de zekerheid van een vaste
aanstelling. Ontslagen worden is dan ook niet meer zo'n grote ramp als thans vaak het geval
is. Het betekent in ieder geval niet dat er weer een periode van twee of drie flexcontracten
aanbreekt, met alle onzekerheden vandien.

Lees ook de toespraak van Michaël van Straaten, voorzitter van MKB-Nederland op het Jaarcongres 2016:
2016.
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2.
3.

4.
5.
6.

7.

Werkgevers kunnen niet anders dan iemand in vaste dienst nemen. Daarmee kunnen werknemers veel makkelijker een hypotheek e.d. krijgen.
Werkgevers en werknemers zorgen samen voor hogere flexibilisering. Daarmee ontstaat de
flexibiliteit die met de Flexwet is beoogd, maar die jammerlijk is gefaald. En als een werkgever iemand na by. twee maanden weer in dienst kan nemen, hoeft hij de tussenliggende periode niet te betalen. Dan kunnen de tussenpozen in de tuinbouw bijv. veel korter worden.
De rechterlijke macht krijgt te maken met veel minder druk, omdat er veel minder ontslagzaken aan de rechter ter beoordeling hoeven worden voorgelegd.
Uitzendkrachten krijgen na een bepaalde periode bij één opdrachtgever, bijv. zes maanden,
een vast contract bij de inlener aangeboden.
Werknemers kunnen niet eindeloos op werkgevers en arbeidscontracten leunen, en krijgen
daardoor zelf de volle verantwoordelijkheid voor hun bijdrage aan de arbeidsmarkt; werkgevers kunnen hun volledige verantwoordelijkheid ook oppakken en doen waarvoor ze in deze
wereld zijn: ondernemen en werkgelegenheid scheppen.
Voordeel voor de overheid is een sterke verlaging van de WW: er komen veel minder mensen automatisch in de WW, omdat de flex- en tijdelijke contracten die nu gevolgd worden
door een WW-periode, dan niet meer bestaan. Als iemand in de WW komt, is het veel makkelijker om er voor langere tijd uit te blijven, omdat de volgende baan weer een vast contract
Is.

Mensen moeten niet beoordeeld worden
op hun overbodigheid maar op hun inzet!

Zoals gezegd, verdwijnen in principe de zzp-constructies. Een nadere analyse van de huidige zzp'ers
levert op, dat het niet voor elk van hen voor de hand ligt om een vast contract bij een werkgever te
krijgen. Zo zijn er zzp'ers die (nagenoeg) uitsluitend voor particulieren werken, en zzp'ers die voor
veel (kleine) bedrijven werken. Die kunnen gewoon als eenmansbedrijf, v.o.f. of b.v. blijven bestaan.
Het is ook niet goed mogelijk om hen bij één werkgever onder te brengen.
Anders ligt dat bij zzp'ers die (nagenoeg) voor slechts één bedrijf of overheidsinstelling werken. Zij
komen onder het bovengenoemde voorstel te vallen.
De grondbeginselen van STERK die bij dit onderwerp aan de orde komen, zijn:
Verantwoordelijkheid
Vertrouwen

***

Eerlijkheid
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2) STERK tegen armoede
Er leven in Nederland te veel mensen op of onder de armoedegrens', en stille armoede is inmiddels
een aanvaard begrip in de Nederlandse politiek'.

Oplossingen
Er zijn volgens STERK tal van oplossingen denkbaar, die verdergaan dan de huidige al te voorzichtige
aanpak van de regering'.
1. Zorg dat alle regelingen die van toepassing zijn op mensen met lage inkomens, ook voor hen
uitgevoerd worden. Tal van huishoudens missen allerlei toeslagen en kortingen, subsidies of
ondersteuning, omdat ze niet weten dat ze bestaan. Het heeft geen pas om als overheid te
zeggen, dat er voldoende gedaan is als de regeling tot stand is gebracht. Het doel van dit
soort regelingen zou ook behoren te zijn, dat ze min of meer automatisch op degenen die ervoor in aanmerking komen, worden toegepast. Op gemeentelijk niveau weten bijstandsconsulenten over het algemeen heel veel van hun 'cliënten'. Daar zou een begin gemaakt kunnen worden met een actief uitvoerend beleid voor regelingen zoals hierboven bedoeld.
2. Maak afspraken met de schuldeisers, vaak telefoonaanbieders, woningcorporaties, hypotheekbanken en postorderbedrijven over de manier waarop zij met betalingsachterstanden
omgaan, en hoe ze voorkomen kunnen worden. Enkele voorbeelden:
a. telefoonaanbieders verkopen geen tweejarig contract met de nieuwste telefoonmodellen er gratis bij aan mensen van wie ze weten of kunnen vermoeden dat ze dat
niet kunnen betalen. Omdat er met het contract feitelijk een lening gesloten wordt',
mag de telefoonaanbieder zich van de kredietwaardigheid van de klant overtuigen.
Hoe gek is het als iemand die bijstand krijgt niet over de modernste mobiele telefoon
beschikt? Bovendien rust er bij een leningovereenkomst ook een zorgplicht op de
aanbieder. Als die zorgplicht geschonden wordt, mogen de gevolgen daarvan niet op
vaak heel kwetsbare en weinig weerbare mensen worden afgewenteld.
b. woningcorporaties gaan bij huurachterstand van één maand een budgethulpverlener
inschakelen. Die krijgt de bevoegdheid om de huurbetalingen voor een bepaalde periode in de wacht te zetten. Iedereen kan wel eens in de financiële problemen komen, en er is soms alleen maar even tijd nodig om die weer te boven te komen. Een
paar maanden geen huur betalen kan daar wel eens enorm bij helpen. Woningcorporaties kunnen in hun financiële beleid zelf ruimte zoeken (of creëren) om hier budget
voor te zoeken. De achterstand laten oplopen en gerechtelijke procedures starten
voor huisuitzetting is duurder, en lost voor de huurders en verhuurders in kwestie
meestal niets op.
C. hypotheekinstellingen zouden ook dergelijke oplossingen moeten hebben voor betalingsachterstanden van de maandelijkse hypotheek. Het onderpand blijft bestaan en
blijft z'n waarde houden. Binnen de wet moet misschien geregeld worden, dat de
maanden waarover niet betaald is, achter de maximale termijn van 30 jaar worden
geplakt, maar in de meeste gevallen zal dat niet eens nodig zijn. Gedwongen verkoop

2

Zie http://digitaal,scn.nh/armoedeinkaart2016/wat is armoede!
Bron (klik verder): http://www.platform3l. nl/nieuws/verschillende-benaderingen-van-armoede
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/armoede-en-schulden/inhoud/schulden-aanpakken
De Hoge Raad der Nederlanden heeft zich daar volstrekt duidelijk over uitgelaten in twee uitspraken: één van 13 juni
2014 (EcLl:NL:HR:2014:1385 voor de liefhebbers) en één van 12 februari 2016 (EcLl:NL:HR:2016:236): een telefooncontract met toestel is aan te merken als een kredietovereenkomsti
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3.

4.
5.

kan alleen via de rechter, nadat gebleken is, dat de bank alles heeft gedaan om mee
te werken aan oplossingen.
d. Er zijn mensen die aan een mix van financiële problemen ten onder gaan. Er zijn wel
regelingen, zoals de Wet schuidsanering natuurlijk personen, en die moet vooral
blijven bestaan. Maar er zijn ook heel veel situaties, waarin een eenmalige injectie
een geweldige oplossing zou bieden.
Als iemand in de bijstand werk verricht, mag hij bijverdienen tot het minimuminkomen. Al
het meerdere wordt verrekend met de bijstand, totdat de bijstand niet meer nodig is. Dan is
de bijstand niet alleen meer vangnet maar ook opstapje.
Met uitzondering voor degenen die met bijstandsuitkeringen gefraudeerd hebben, wordt de
periode waarover bijstand teruggevorderd kan worden beperkt tot één jaar.
Ouderen in de bijstand hebben op dit moment een sollicitatieplicht. STERK is van mening dat
mensen boven de 60 jaar een keuze moeten krijgen. Als ze zich neerleggen bij de werkloosheid en de bijstandsuitkering, dan moet dat mogelijk zijn. Als ze willen vechten voor een
baan om welke reden dan ook dan is dat prima; dat wordt beloond met een verhoging
van de bijstandsuitkering met by. €50 of€ 100 per maand.
Er moet met onmiddellijke ingang een einde komen aan wettelijke rentes bij betalingsachterstanden van mensen die minder verdienen dan modaal. Datzelfde geldt voor allerlei opslagen en toeslagen voor de deurwaarderspraktijk. Nagenoeg alle achterstanden die naar een
deurwaarder moeten, hebben een zorgelijke, soms zeer zorgelijke voorgeschiedenis. Zie hetgeen hierboven staat bij de woningcorporaties en hypotheekverstrekkers etc. Achterstanden
gaan soms tweeëneenhalf, soms zelfs driemaal over de kop wegens rente en kosten. Mensen
met een inkomen lager dan modaal zijn geen mensen die achterstanden laten oplopen om
een leverancier te pesten. Dat soort geschillen wordt op een andere manier opgelost dan
hierboven geschetst. Verbeurde rente moet met grote terughoudendheid worden toegewezen. Indien nodig moet de wet hierop worden aangepast. Hierboven is al benoemd dat er
heel vaak sprake is van een zorgplicht die door de aanbieders van telefoons, woningen, hypotheken en postordergoederen verzaakt is; zij dienen het risico daarvan te dragen.
Voor wanbetalers in de zorg geldt dezelfde aanpak als hierboven bedoeld voor andere achterstanden. Boetes op te laat betalen bereiken exact het tegenovergestelde van wat ze feitelijk beogen. Armoede straffen is wel het slechtste wat de overheid voor haar mensen kan
doen! De (voorgenomen) gijzelingen van het CJIB dienen nimmer hun doel, en dienen afgeschaft te worden en vervangen te worden door beleid dat op bovenstaande ideeën is gebaseerd.
-

6.

7.

-

De grondbeginselen van STERK die bij dit onderwerp aan de orde komen, zijn:
Verantwoordelijkheid
Vertrouwen
Eerlijkheid
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Meer informatie: http://www.bureauwsnp.nh/
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3) De zorg
Cijfers
STERK kijkt ook met bijzondere aandacht naar de zorg. Het kabinet-Rutte II gaat er prat op de kosten
enigszins binnen de perken gehouden te hebben, en getalsmatig is dat ook correct. Maar daarmee is
geen probleem opgelost, en de kosten blijven verder stijgen.
Op dit moment betaalt de 'gemiddelde burger' €5.358 aan zorg', verdeeld over minstens zes verschillende posten: 1) zorgtoeslag, 2) eigen betalingen (de nominale premie en het eigen risico), 3)
belastingen, 4) premie Wet langdurige zorg, 5) inkomensafhankelijke bijdrage en 6) de nominale
premie. De meeste van deze posten zijn inkomensafhankelijk, dus het gemiddelde is echt een gemiddelde, zeg maar 'de gewone man' met een modaal inkomen van € 36. 5008.

Zorgkos ten
De manier waarop de kosten verdeeld zijn, is buitengewoon ondoorzichtig.
Men betaalt aan de verzekeraar de nominale premie en eventueel het eigen risico. De verzekeraar
betaalt daar de zorg van (huisarts, ziekenhuis enz.).
De inkomensafhankelijke bijdrage gaat naar de overheid, en wel naar het Zorgverzekeringsfonds. Dat
fonds wordt ook gevoed door de overheid, onder andere voor de Rijksbijdrage kinderen (en daarom
hoeven de ouders voor kinderen onder de 18 jaar geen premie te betalen). Dat geld wordt voor een
deel betaald aan de zorgverleners (ziekenhuizen enz.) voor compensatie van wanbetalers en onverzekerden. Voor een ander deel wordt vanuit dit fonds een zgn. beschikbaarheidsbijdrage betaald aan
de zorgverleners. Daarin zijn de kosten van de opleidingen en de academische component van de
academische ziekenhuizen opgenomen (!), en ook brandwondenzorg, traumazorg, spoedeisende
zorg en een deel van de kapitaallasten. Naast de beschikbaarheidsbijdrage betaalt het zorgverzekeringsfonds ook een deel van de grensoverschrijdende zorg. Alleen in deze voor de meeste mensen
onzichtbare en ongrijpbare pot gaat € 22 miljard om.
De opleidingskosten, zo valt dus uit de Rijksbegroting af te leiden, staan bij de zorgverleners aan de
inkomstenkant! Premiebetalers financieren expliciet de opleidingskosten voor de artsen en academische instituten!

Vermenging overheid, verzekeraar, verzekerde
Er is op tal van onderdelen een enorme vermenging van overheid, particulieren en verzekeraars'. Het
pleidooi om afschaffing van de zorgverzekering is in de ogen van STERK niet zo onverstandig10. Dat
zou betekenen, dat de hele zorg weer onder de overheid komt te vallen, net als vroeger met het Zie-

Bron: http://www.riiksbegroting. nl/2016/voorbereiding/begroting,kst212352 24.html
Bron:
https://www.cpb.nl/sites/default/files/ciifer/kortetermiinraming-maart-2016/centraa 1-economisch-plan2016.pdf, p. 93. Het gemiddelde inkomen in Nederland is €23.200, en de gebruteerde bijstandsuitkering bedraagt
voor 2016v. € 14.800.
Bijgevoegde link laat de complexiteit van de geldstromen in de zorg zien, zoals het CBS deze heeft opgesteld voor
2012. Het CBS heeft aangegeven in de loop van 2016 met actuelere schema's te komen; wat wil zeggen van 2013 en
misschien 2014. Hoe het schema er voor vorig jaar uitziet, weet niemand, laat staan dat iemand enig inzicht heeft in
de
stand
van
zaken
nu.
De
complexiteit
is
bizar.
https://wwwcbs.nl/-

10

nts/2014/40/2014-stroomschema-financiering-zorg-2012-art.pdf?!a=nl-nl
https://nationaalzorgfonds.nl/
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kenfonds, maar dan voor alle gevallen. Vereenvoudiging is één ding, maar als iets totaal in handen
van de overheid komt, ligt er een ander groot gevaar op de loer, nl. dat van de bureaucratie: een
ambtenaar gaat besluiten nemen over de gezondheid van particulieren.

Onderzoek naar privatisering
STERK pleit er dan ook voor om te onderzoeken of vereenvoudiging van het stelsel ook kan door niet
de rol van de zorgverzekeraar af te schaffen, maar door de rol van de overheid en de belastingdienst
tot nul te reduceren. Dat systeem zou aan een aantal minimumvoorwaarden moeten voldoen om
Amerikaanse toestanden te voorkomen. Ten eerste moet de zorg voor iedereen toegankelijk zijn. Er
mogen premieverschillen zijn bij de aanvang van de verzekering, maar niet voor de basisvoorzieningen. De basisverzekering mag nooit een nader vast te stellen percentage van het inkomen overschrijden (zie bovenstaande cijfers: 5.358 / 36.500 = 15% van het bruto-inkomen €440 per maand). Iedereen kan zich bijverzekeren, zoals nu al het geval is. Premies mogen niet gewijzigd worden als iemand zorg nodig heeft, we blijven hechten aan een solidair systeem. Ten tweede mogen er inkomensafhankelijke extra voorzieningen aangeboden worden, waarbij in het kader van vraag en aanbod de sky de limit is. Zoals gezegd is hiervoor uitvoerig nader onderzoek nodig.
De vraag is, of het huidige systeem op zichzelf zodanig beroerd is, dat het vervangen moet worden.
In systemen met deze omvang (€72,9 miljard op de Rijksbegroting van ca. €260 miljard!) kunnen
perverse prikkels hoogstwaarschijnlijk niet vermeden worden, en dat is in het huidige systeem eenvoudigweg allerwegen te constateren.
En nog iets: terwijl voor alles en iedereen de zorg duurder wordt, geldt dit niet voor de werkgevers`.
Zij droegen in 2004 nog 23,4 % van de lasten, goed voor € 15,3 miljard. In 2012 zijn de zorgkosten in
totaal ruim 1,4 keer zo duur dan in 2004. Toch vermindert de bijdrage van de werkgevers naar 16,1%,
hetgeen op het totaal uit 2012 'slechts' 14,9% is. Particulieren betaalde in 2004 samen € 30,5 miljard
euro en in 2012 € 50,3 miljard. Droegen particulieren in 2004 dus 46% bij aan de totale zorgkosten, in
2012 is dat 54%, en dat over een bedrag dat totaal al € 27,4 miljard hoger lag dan in 20041 Voor de
volledigheid: ook de overheid en diverse instelling zijn verhoudingsgewijs minder gaan betalen; particulieren leggen het verschil bij! Voldoende redenen om vast te stellen dat degenen die goed voor
zichzelf kunnen zorgen, dat toch wel doen, en dat de rekening weer eens terecht komt bij mensen
die niet of nauwelijks invloed hebben op de geldstromen of op de kosten.
De vraag zal dus zijn: bureaucratiseren, privatiseren of consolideren; anders gezegd: alles naar de
overheid, of alles naar het bedrijfsleven of alles houden zoals het is (met een permanente politiek
van aanpassen waar het fout gaat).
Verzekerde aan liet woord: referendum
Wat STERK betreft, is dit een onderwerp dat zich buitengewoon goed voor een referendum leent.
Mensen kunnen beslissen over hun eigen portemonnee!
De grondbeginselen van STERK die bij dit onderwerp aan de orde komen, zijn:
Verantwoordelijkheid
Vertrouwen
Eerlijkheid
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https://www.ftm.nl/a rtikelen/het-geheim-van-het-zorgstelsel-hoe-de-kosten-ongemerkt-naar-de-burger-werdenverschoven en www.cbs.nl. Gegevens over 2015 worden pas in 2018 of later verwacht.
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4) Veiligheid en rechtspraak
Het gaat goed met Nederland. De criminaliteit is weer gedaald op alle fronten 12. Nog steeds blijven
diefstal en woninginbraak het hoogst scoren, maar ook daarin is een daling te zien ten opzichte van
vorige jaren. Nederland wordt veiliger.
Toch laat STERK zich, net als de meeste Nederlanders, niet in de luren leggen. Er zit zoveel om deze
gegevens heen, dat niemand zich alleen door de kille cijfers mag laten leiden. Woninginbraken zijn en
blijven een groot probleem, evenals tasjesdiefstallen, overvallen op tankstations, winkels enz.
Het aandeel van kansarme jongeren blijft onverminderd groot. Ook hierbij zouden cijfers van het CBS
bedrieglijk kunnen werken: het aandeel van jongeren in de criminaliteit is (in het algemeen) fors gedaald over de jaren 2007 2010. Maar dan blijft er dus een harde kern over, een te grote groep
jonge draaideurcriminelen.
-

Aanpak draaideurcriminaliteit
STERK wil dat juist deze groep de kernbeginselen in de praktijk gaat brengen: vertrouwen, verantwoordelijkheid en eerlijkheid. Daartoe zou er een volstrekt andere aanpak moeten volgen op een
misdrijf. Die geldt deze groep jongeren, maar kan zonder problemen ook uitgebreid worden naar
ander groepen en misdrijven.
Allereerst moeten de daders alle schade vergoeden van hetgeen gestolen of vernield is. Als
I.
ze daar geen geld voor hebben, gaan ze tegen een bepaald uurtarief werk doen van maatschappelijk nut. Dat geld wordt door een bepaalde instantie (bijv. Jeugdreclassering) bewaard, en zodra er voldoende geld binnen is, wordt de schadevergoeding uitgekeerd.
De jonggestrafte leert dan dagelijks voor z'n geld te werken, zij het dat hij het verdiende geld
weer moet afstaan aan degene aan wie hij schade berokkend heeft. Hij leert sowieso te werken (voor velen geldt, dat ze na de schoolverlating nog nooit een fatsoenlijke baan gehad
hebben).
Als tweede zou de rechter zo iemand kunnen verplichten met goed gevolg een opleiding of
II.
cursus te volgen waarin hij leert het bestrafte gedrag te veranderen. Ook daar kan een geldelijke tegenhanger bij vastgesteld worden: als het je niet lukt om te leren en te praktiseren
wat verantwoordelijkheid, vertrouwen en eerlijkheid voor jou en de samenleving betekent,
doe je maar voor een bepaalde periode volgens hetzelfde principe als hierboven je werk, en
daarmee betaal je die opleiding. Mocht een dader wel voor de opleiding slagen, dan hoeft hij
niet te betalen.
In de derde plaats is het de bedoeling dat het gewijzigde arbeidsrecht ook en juist aan deze
Ill.
groep jongeren kansen biedt voor de arbeidsmarkt. De rechter kan iemand aanwijzen voor
begeleiding naar een betaalde baan.
De grondbeginselen van STERK die bij dit onderwerp aan de orde komen, zijn:
Verantwoordelijkheid
Vertrouwen
Eerlijkheid
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https://www.cbs.nh/nl-nh/r,ieuws/2016/11/geregistreerde-crimina Iiteit-daalt-met-5-procent
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/09/ieugdcrirninaliteit-daa!t
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5) STERK in Privacy
Het universele recht op privacy is een vereiste voor het kunnen uitoefenen van andere vrijheden,
zoals de vrijheid van meningsuiting en vrije pers. Privacy is het smeermiddel voor de democratie en
voorwaarde voor het functioneren van onze rechtsstaat. Privacy is een internationaal mensenrecht
en geeft een fundamentele vrijheid aan mensen die moeten kunnen rekenen op een overheid die de
persoonlijke levenssfeer, ontwikkeling en bescherming van persoonsgegevens garandeert. Daarnaast
dient zij de vertrouwelijke communicatie en integriteit van persoon en lichaam eveneens te beschermen.
Het recht op privacy staat de laatste jaren echter onder grote druk. STERK vindt dat dit recht verdedigd moet worden door het te versterken en ziet privacy juist als een kans. Een kans voor de overheid en bedrijven om zich te profileren als privacy-vriendelijk Nederland. Hierbij moet de burger
kunnen rekenen op een overheid die het goede voorbeeld geeft en die hen beschermt tegen uitwassen van de digitale revolutie door wetten te maken die het verbieden om gedragsdata te verzamelen
en te verhandelen. Criminelen moeten sneller worden opgespoord en internationaal moet er intensiever worden samengewerkt.

Persoonsgedrag is het nieuwe platina!
Persoonsgegevens worden dagelijks van miljoenen Nederlanders verzameld via verschillende bronnen zonder dat we dit weten. Ons gedrag, onze persoonsgegevens worden vastgelegd, verkocht aan
adverteerder en handelaren. Criminelen breken in en stelen gegevens die zij misbruiken of op de
zwarte markt verkopen. Big data is het nieuwe platina van deze tijd! Zonder dat wij er erg in hebben
is er een levendige handel in onze persoonsgegevens ontstaan, die gebruikt wordt voor allerlei doeleinden die wij niet wensen. Ondanks Europese wetgeving weten internationale big data handelaren
hun gang te gaan en grof geld te verdienen met onze persoonsgegevens. Het wordt tijd dat er paal
en perk wordt gesteld aan het onrechtmatig verzamelen van persoonsinformatie. Onze persoonsgegevens zijn eigendom van onszelf en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.
Ook de Nederlandse overheid legt onze gegevens vaste in allerlei databases, verwerkt deze en stelt
ze ter beschikking voor allerlei projecten zonder dat burgers daar toestemming voor geeft. Er moet
paal en perk worden gesteld aan deze vorm van dataverspreiding die onder het mom van 'de overheid mag alles met persoonsgegevens van de burger doen'.
Privacy by Design & Privacy Impact Assessments
'Privacy by design en de privacy Impact Assessment' is vanaf mei 2018 vastgelegd in een nieuwe Europese Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). De zeven fundamentele principes van
'privacy by design' vormen het vertrekpunt bij de ontwikkeling van elke nieuwe technologie, van
diensten en producten. Een voorbeeld hiervan is dat 'privacy by default' standaard wordt toegepast.
Projecten en wetsvoorstellen worden opengesteld voor publieke evaluatie. Voorstellen die gelijke
functionaliteiten of effecten hebben, maar vriendelijker zijn voor privacy, krijgen de voorkeur boven
minder privacy-vriendelijke voorstellen. In aanbestedingsprocedures bij de overheid wordt privacyvriendelijkheid opgenomen als toetsingscriterium. Bij wetgeving en projecten van overheden en bedrijven die mogelijk invloed hebben op de privacy worden altijd onafhankelijke privacy impact assessments gedaan die openbaar beschikbaar zijn.
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Burgers maken echte keuzes
Momenteel is de positie van consumenten tegenover bedrijven zwak. Het is onmogelijk om te weten
wat de voorwaarden zijn van alle diensten en producten die we gebruiken. Dit komt doordat voorwaarden te lang, moeilijk leesbaar en te weinig concreet zijn. "Vertrouw ons en teken bij het kruisje"
is de boodschap. Derhalve weten burgers niet wat er met hun persoonsgegevens en gegenereerde
data gebeurt. Dit leidt tot wantrouwen jegens bedrijven en tot maatschappelijk onbehagen, met
name ten aanzien van innovatie. Technologie wordt daarom in de visie van STERK juist ingezet om de
vrije keuze op het gebied van privacy van Nederlanders ten goede te komen. Burgers kunnen zelf
weloverwogen Vrije keuzes maken over hoe zij met hun persoonlijke data omgaan.

De voorwaarden voor producten en diensten zijn begrijpelijk en toegankelijk
Privacyverklaringen en algemene voorwaarden zijn (bijna) altijd toegankelijk en duidelijk voor iedereen. Dat betekent dat ze maximaal één pagina tekst beslaan en in begrijpelijke taal zijn geformuleerd, vanuit het perspectief van de consument. STERK geeft op haar eigen website het goede voorbeeld. Daarnaast worden gestandaardiseerde pictogrammen gebruikt die in één oogopslag de belangrijkste elementen van de voorwaarden samenvatten. Ook kunnen burgers gratis, snel en eenvoudig hun gegevens opvragen bij bedrijven waar zij klant zijn en bij de overheid, volgens een gestandaardiseerd proces. Indien de gegevens onjuist zijn, kunnen deze eenvoudig worden gecorrigeerd en wordt deze correctie doorgetrokken in de gehele keten.

Niemand is verplicht om gegevens af te staan die niet direct relevant zijn
Om een daadwerkelijke keuze te hebben over hun persoonsgegevens, worden burgers nooit uitgesloten van bepaalde diensten als zij weigeren om bepaalde gegevens af te staan die niet direct noodzakelijk zijn voor de betreffende dienst. Dit geldt met name voor het internet, bijvoorbeeld bij het
niet accepteren van tracking cookies, het niet toestaan van locatiegegevens of niet geven van je geboortedatum. Tevens hebben burgers de mogelijkheid om standaard privacy-instellingen in te stellen
naar hun eigen wensen en kunnen zij bijvoorbeeld een digitaal dashboard gebruiken om per dienst of
website bepaalde voorkeuren af te stellen. Dit principe wordt ook meegenomen bij de toetsing van
mogelijke kartelvorming en monopolies; er moet altijd een privacy-vriendelijk alternatief bestaan
voor consumenten.

Persoonsgegevens zijn geen handelswaar
Privacy vormt een mensenrecht en een basis voor andere fundamentele vrijheden waar Nederland
zich traditiegetrouw STERK voor maakt. Persoonsgegevens en andere data hebben echter ook een
economische waarde. Te vaak worden de fundamentele vrijheden ingeruild voor economische belangen, vaak zelfs zonder dat de persoon op wie de data betrekking hebben hiervan op de hoogte is.
In Nederland is privacy geen onderdeel van de package deal. Nederlandse overheden mogen persoonlijke gegevens niet onderling noch internationaal uitwisselen zonder directe aanleiding en wettelijke waarborgen. In internationale onderhandelingen zet Nederland zich in voor een aparte status
van privacy binnen verdragen en beleid, opdat de internationale kapitalisatie van persoonsgegevens
wordt beëindigd.
Nederland zet zich in tegen massasurveillance
In Nederland vindt geen massasurveillance plaats. Het aftappen van telefoongesprekken, lezen van emails en berichten en hacken van computers is alleen toegestaan wanneer iemand met rede verdacht wordt van een concreet strafbaar feit en slechts na voorafgaande rechterlijke toetsing. Hierbij
geldt een zeer strenge interpretatie van de principes van noodzakelijkheid en proportionaliteit. De
biometrische gegevens van alle burgers worden nimmer opgeslagen in centrale databanken. Nederland maakt zich STERK voor beëindiging van massasurveillance in andere landen en accepteert geen
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massasurveillance van Nederlanders door andere landen. Plannen waarbij de overheid stelt dat privacy is gewaarborgd worden door onafhankelijke partijen getoetst.

Verantwoordelijkheid
Vertrouwen
Eerlijkheid
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6) Het onderwijs
Wie wil weten hoe het met de regeldruk in het onderwijs is gesteld, moet de brief eens lezen die de
Minister en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onlangs naar de Tweede Kamer hebben gezonden". Daarin worden allerlei nieuwe ideeën en overlegstructuren aangekondigd
over de vraag hoe 'het onderwijs' om moet gaan met regeldruk. Maar enig voornemen of enig idee
om de regeldruk te verminderen staat er niet in!
STERK is van mening, dat uitgerekend het onderwijs in z'n totale omvang uitstekend in staat is om
een soort zelfcontrolerend systeem te ontwerpen. Het liefst zou STERK heel het Ministerie willen
opheffen, maar er moet eenmaal een instantie zijn die de belastingcenten voor het onderwijs verdeelt en de salarissen uitbetaalt!

Onderwijs reguleert zelf
De gedachte dat het onderwijs zijn eigen kaders kan opstellen, kan vanuit twee lijnen onderbouwd
worden. Als eerste kan het hoger onderwijs als uitgangspunt dienen, en als tweede het basisonderwijs, en wellicht dat die twee samen de beste basis vormen voor hoogstaand onderwijs.
Te beginnen bij de universiteiten: die hebben te maken met internationale concurrentie en algemeen
aanvaarde wetenschappelijke voorwaarden voor kwalitatief goed onderzoek en onderwijs. Daaruit
valt af te leiden waaraan studenten moeten voldoen die van de middelbare school afkomen. Mutatis
mutandis geldt dat ook voor het hoger en middelbaar beroepsonderwijs. Ook scholen voor het algemeen voortgezet onderwijs kunnen hierop hun doelstellingen afstemmen in de richting van het hoger onderwijs.
Beginnen bij de basisschool betekent, dat er minimumeisen gesteld moeten worden aan achtstegroepers. Dat kan via centrale toetsen worden vastgesteld, maar dat is niet per se noodzakelijk.
STERK wil de verplichte Cito-toets afschaffen. Een leraar in groep 8 die op basis van zijn eigen ervaring met het kind en met de vervolgopleiding een advies uitbrengt, heeft uitstekend in de gaten, wat
de criteria voor de verschillende scholen zijn. Iedereen heeft baat bij een goede afstemming tussen
basis- en vervolgonderwijs. Het behoort tot de kernkwaliteiten van de meesters en juffen in het basisonderwijs om daar invulling aan te geven. Persoonlijk contact met de vervolgscholen is essentieel.

Meer MAVO dan vmbo
Een specifiek aandachtspunt vormt het vmbo. De opvolger van de LTS en de huishoudschool herbergt
meer problemen dan ze oplost. Er zijn (te) veel jongeren die na het vmbo geen opleiding meer volgen. Los van degenen die niet in staat zijn om een vervolgopleiding met goed gevolg af te leggen, zijn
er te veel jongeren die temidden van hun leeftijdsgenoten de status van een hogere opleiding niet
wenselijk achten. Kansarme jongeren maken een groot deel van deze categorie uit. Het is veel makkelijker om met vrienden iets te gaan doen met scooters en drugs dan met een studie. Begrijpelijk is
het wel: de arbeidsmarkt is niet vriendelijk in de opzet met flex-contracten (maar daar wil STERK
grote verandering in aanbrengen), niet vriendelijk in beloning en er is gewoon niet veel werk voor de
zoveelste jongere die vmbo autotechniek` of recreatie` heeft gedaan.
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https://www. rijksoverheid.nh/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/Q1/29/kamerbrjef-over-
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http://www.govmbo. nl/techniek
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STERK wil een smaller vmbo, dat bedoeld is voor iedereen die geen bredere algemene vormende
opleiding kan volgen. STERK wil de (oude) Mavo weer als norm en als voorbereiding voor ofwel middelbaar beroepsonderwijs ofwel doorstroming naar Havo of VWO.

Terug naar de menselijke maat
Eén van de zaken die daar volgens STERK aan kan bijdragen, is herwaardering van de menselijke
maat: geen enorme scholen meer, en desnoods met een extra financiële injectie kleinschalige projecten (of pilots) mogelijk maken. Er zijn tal van particuliere onderwijsinstellingen, waar de gesubsidieerde instellingen veel van kunnen leren, ook en met name op het punt van regeldruk.
De grondbeginselen van STERK die bij dit onderwerp aan de orde komen, zijn:
Verantwoordelijkheid
Vertrouwen
Eerlijkheid
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7) Snelheidsovertredingen
Meest waardeloze partner
Het algemene gevoel dat de overheid de meest waardeloze partner is die je in het openbare leven
kunt tegenkomen, komt misschien wel het allerduidelijkst tot uitdrukking in de boete-structuur bij
snelheidsovertredingen. Iemand die maar een paar kilometer per uur te hard rijdt, krijgt een boete
thuis. Iemand die veel te hard rijdt, krijgt die boete ook. Maar het is maar in een zeer klein aantal
gevallen, dat de snelheidsovertreding gevaar oplevert. Het is nog niet aangetoond, dat de snelheidsovertredingen waarvoor een boete is uitgeschreven tot gevaar hebben geleid, en (of) dat de situatie
waarin de overtreding, indien deze niet zou zijn begaan, aanmerkelijk veiliger was geweest.

Geen boetes, maar aansprakelijkheid
STERK stelt voor dat de rijksoverheid met onmiddellijke ingang stopt met het uitschrijven van boetes
wegens snelheidsovertredingen, te beginnen op de snelwegen. Wel stelt de overheid in overleg met
verzekeraars en deskundigen de maximumsnelheid vast op alle verschillende haar toebehorende
wegen. Indien zich een ongeval voordoet, kan heel gemakkelijk de snelheid worden vastgesteld van
het voertuig waardoor het ongeluk is veroorzaakt. Als de veroorzaker de maximumsnelheid niet
heeft overschreden, betaalt zijn verzekering de schade. Reed hij echter te hard, dan komt de totale
schade van het ongeval voor zijn eigen rekening. Als hij niet over voldoende geld beschikt, dan wordt
er loonbeslag gelegd op basis van een executoriale titel, dat wil zeggen, dat de gedupeerde niet eerst
bij de rechter langs moet om een rechtsgrond voor de vordering te verkrijgen. Of het de verzekeraar
van de veroorzaker van de schade moet zijn die het schadebedrag aan de gedupeerde voorschiet, of
dat er een soort waarborgfonds van overheidswege moet komen, staat te bezien. Hoe dan ook: de
veroorzaker betaalt. Als dat betekent, dat hij tot aan zijn dood op een bijstandsnorm moet leven (de
beslagvrije voet is immers 90% van de bijstandsuitkering), dan is dat buitengewoon jammer: had hij
maar niet zo hard moeten rijden.

Minder inkomen bij de overheid
Dit plan gaat de overheid wellicht inkomsten schelen, omdat er geen boetes wegens snelheidsovertredingen meer worden uitgeschreven. Verschil: ca. € 1 miljard. Het doel echter, dat ook de overheid
zou moeten hebben, is een reductie tot €0. STERK gaat ervan uit, dat het gemopper van automobilisten op de regelmatig terugkerend bon weinig verandering in weggedrag te zien geeft. Als mensen in
hun portemonnee geraakt worden, is dat anders. Een boete van € 150 is toch wat anders dan een
claim van enkele duizenden, of misschien wel miljoenen euro's. STERK verwacht dat met deze maatregel de verkeersveiligheid zal toenemen een doelstelling die aller steun verdient.
-

De grondbeginselen van STERK die bij dit onderwerp aan de orde komen, zijn:
Verantwoordelijkheid
Vertrouwen
Eerlijkheid
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8) Islamisering
Cijfers
Eerst maar even wat cijfers. Volgens premier Rutte is 'slechts' 20% van de migranten zodanig gesegregeerd, dat ze eigenlijk buiten de Nederlandse samenleving staan 17. Dat betekent volgens hem dat
het met de andere 80% wel goed gaat. Dat is natuurlijk apert onjuist. Niemand van de ondervraagde
Turken verklaart zich geïntegreerd dan wel geassimileerd.
Een ander onderzoek" toont aan, dat de 'secularisatie' bij jongere moslims voet aan de grond krijgt.
Niet in de mate waarin zich dat de afgelopen decennia bij het christelijk deel van onze natie heeft
voorgedaan, maar toch.
Al jaren komt het aantal moslims in Nederland` niet boven de 5% uit, 1 op de 20 dus. Alles bij elkaar
is er sprake van een redelijk stabiel beeld, dat wel verstoord is door de vluchtelingenstromen uit
2015. Daardoor zal er sprake zijn van een lichte stijging in deze percentages. Gelet op het feit dat er
in Nederland in 2015 'slechts' 88.536 vluchtelingen worden opgevangen", zal dat geen schokkende
wijziging in bovenstaande percentages teweeg brengen.

Jongeren in het vizier
Zoals reeds opgemerkt, is er sprake van secularisatie onder de moslimjongeren. Een andere tendens
is, dat de moslimjongeren die zichzelf als religieus kenschetsen, daar meer en steviger voor uitkomen. In de jongste groep van de tellingen (18 25 jaar) is het maar liefst 8,2% van de Nederlandse
bevolking die zich als moslim-religieus wenst te typeren. Gecombineerd met de wereldwijde constatering van de zgn. lone wolves en tal van andere kenmerken, is hier wel een groot risico in gelegen.
Het bovenstaande geeft aan, dat er getalsmatig niet zoveel te duchten valt van de stabiele moslimgemeenschap. Wel is er alle reden om goed op de individuele mensen te letten die heel snel van een
reguliere gelovige kunnen veranderen in fanatieke en soms zelfs extremistische gelovigen.
-

Islam: religie en vijand
De islam is een religie, daar is geen twijfel over mogelijk. Het is één van de drie grote boek-religies
van de wereld. De hoogtijdagen van deze religie liggen echter ver achter ons. De mediterrane cultuur
vertoont nog vele schitterende voorbeelden van deze periode. Kunst en cultuur waren, temidden van
allerlei vreselijkheden, kenmerken van deze religie.
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Zie zijn interview met Zomergasten, 4 september 2016. Commentaar hierop verscheen o.a. in het dagblad Trouw,
in-nederland.dhtml, dat zich weer baseerde op een rapport van het SCP, te vinden op
https://www.scp.nl/dsresource?obiectid=a27409b4-3aa0-4c72-8a37-91a8cea7c036&tvr1eorg. Zie echter de tabel op
pag. 12, waarde mate van integratie van (bijv.) de Turkse gemeenschap wordt geanalyseerd aan de hand van acht criteria: segregatie (20%), etnisch geïsoleerd (4%), gematigde segregatie (53%), geïsoleerd en georiënteerd op nl (2%),
dubbele bindingen (9%), nadruk op Nederland (12%) en assimilatie (0%). Voor de Marokkanen geldt nagenoeg een
zelfde verdeling. Antillianen en Surinamers voelen zich veel beter geïntegreerd; of dat leidt tot verhoudingsgewijs
minder problemen, is maar zeer de vraag! Punt is, dat Rutte suggereerde dat 80% van de Turken is geïntegreerd. Daar
is (zie de percentages tussen haakjes) geen sprake van!
http://krant.trouw.nl/?utm source=tr&utm medium=tekstlink&utm content=siteheader&utm
campaign=digitale+krant/paper (koppelteken niet mee kopiëren; wellicht achter een betaalmuur. Enkele cijfers: Jongeren dragen voor 35% minder hoofddoek dan hun ouders, ze gaan 30% minder naar de moskee, 13% eet meer varkensvlees van de ouders, en 23% drinkt meer alcohol dan de oudere generatie.)
https://www.cbs.nl/_/media/imported/documents/2015/20/2015bt11-religieuze-betrokkenheid-van-

bevolkingsgroepen-20102014.pdf, tabel 3.3.2 op p. 8
http://www.unhcr.org/cgi-bi n/texis/vtx/home/opendocAttachment.zip?COM 10=576402377
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De islam, zo valt te constateren, is ook haar eigen grootste vijand. Wereldwijd vallen er meer doden
in de eigen religieuze kring dan daarbuiten. De grote aanslagen die indruk maken op de Westerse
wereld, tellen bij elkaar nog geen schijntje van het aantal slachtoffers dat in eigen kring te betreuren
valt. Daarmee kunnen de slachtoffers en hun nabestaanden niet gebagatelliseerd worden; integendeel.
De extreme uitingen van het moslimgeloof komen hoofdzakelijk voor in kringen waarin jongeren zich
achtergesteld voelen ten opzichte van de niet-islamitische leeftijdgenoot. Ook armoede en het gebrek aan voldoende sociale contacten spelen hierbij een rol.

Voorstellen STERK dragen bij aan oplossingen
Naar de mening van STERK kan de combinatie van alle maatregelen uit dit verkiezingsprogramma een
uitweg bieden uit deze doodlopende wegen. Daarbij valt allereerst te denken aan intensieve armoedebestrijding, en vervolgens aan impulsen op de arbeidsmarkt, permanente educatie (ook in geval
van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid) en gerichte aanpak van criminaliteit. Maatregelen vanuit
het strafrecht moeten ook toepasbaar worden op situaties waarin ook nadere ondersteuning nodig
is, bijvoorbeeld bij maatschappelijk werk of projecten van gemeente en justitie; zie bij hoofdstuk 4)
Veiligheid en rechtspraak op p. 13.

Lange arm Ankara
Het is in de mode om de lange arm van Ankara, of van de huidige president Erdogan, te bekritiseren.
Feit is, dat de Nederlandse regering in de jaren 80 zeer ingenomen was met de uit Turkije afkomstige
imams. Nu het politieke beleid van de Turkse regering in Nederland op steeds meer kritiek komt te
staan, is het merkwaardig, dat juist vanwege de scheiding van kerk en staat, Nederland kritisch gaat
staan tegenover de invloed van Turkije op de vrijdagse preek in de Nederlandse moskee. STERK
neemt een evenwichtige houding in ten opzichte van groepen mensen die meer en meer een onlosmakelijk deel van onze identiteit gaan uitmaken. Criminaliteit dient bestreden, terrorisme uitgebannen te worden. STERK streeft naar een Nederlandse samenleving van Nederlandse normen en waarden, waarin pluriformiteit en diversiteit garanties biedt voor een waardige manier van samenleven.
De grondbeginselen van STERK die bij dit onderwerp aan de orde komen, zijn:
Verantwoordelijkheid *****
Vertrouwen
Eerlijkheid
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9) Buitenland ende EU
STERK is een Europa-vriendelijke partij. Dat komt voort uit het besef, dat Nederland niet zonder het
buitenland kan. De vraag of de Europese Unie in al haar facetten de meest ideale vorm is waarin de
Europese samenwerking gegoten kan worden, is niet zo belangrijk. We zullen moeten leven met de
eenvoudige constatering, dat er een Europese Unie is, met een Europees Parlement en een Europese
Commissie. Natuurlijk moet de Nederlandse regering erop toe blijven zien, en desnoods acties ondernemen, om het Nederlandse soevereiniteitsbeginsel zo goed mogelijk te waarborgen.
De omvang van de EU brengt grote logheid met zich mee. 28 regeringsleiders en een veelvoud aan
ministers hebben een grote invloed op het gezamenlijk beleid. De belangen zijn zeer ongelijk verdeeld, evenals de welvaart.
Kritiek op de EU en al haar organen is van alle tijden en alle plaatsen. STERK onderschrijft ook al die
kritiek, zeker vanuit Nederlands perspectief. Tegelijk is werkelijkheidszin een kenmerk van STERK. Het
3,7%21 Nederland bezet 26 van de
zgn. stemgewicht van Nederland in de Europese Unie bedraagt
3,5%22 Nederland kan wel van alles willen
751 zetels in het Europees Parlement, iets minder dan
veranderen, maar daar zal iets meer voor moeten gebeuren dan (letterlijk) in de marge wat dingen
daarover roepen.
De Nederlandse regering zal in alle opzichten de handigste wegen moeten zoeken en desnoods ontdekken, om te doen wat goed is voor Nederland.
Tegelijk zal de regering in Den Haag hetzelfde moeten zeggen als in Brussel. Het is een goede zaak
om aan de ene kant te weten wat je beperkingen zijn, en je er aan de andere kant niet door te laten
leiden.

Meer dan Europa
De wereld is daarbij ook nog eens veel groter dan de Europa. Internationale zakelijke verhoudingen
laten zich niet bepalen door politieke afspraken. In 2016 komt het containerbedrijf Hanjin Shipping in
zwaar weer te verkeren; het is bijna failliet. Voor de Rotterdamse haven betekent dat 5% omzetverlies. Dat betekent een winstdaling van 8,5% (gebaseerd op de jaarstukken van het Rotterdams Havenbedrijf over 201523). Daar helpt geen enkele EU-maatregel tegen, noch het idee dat Nederland
minder soevereiniteit naar Brussel moet overdragen. Los van de vraag of de Europese Unie wel een
rol kan spelen in dit soort intercontinentale belangen, is het hoogstwaarschijnlijk handiger om met
de EU het probleem van de Japanse onderneming tegemoet te treden dan als individueel land.
STERK is er voorstander van om het beste uit de EU te halen, wat eruit te halen is, de hervormingen
te steunen in de lijn van de democratische ontwikkelingen (en het Europees Parlement veel meer
bevoegdheden toe te kennen richting Europese Commissie en Europese Raad) en vast te stellen dat
de talloze voordelen voor het dagelijks leven de talloze nadelen van de logge organisatie in grote
mate overtreffen.
De grondbeginselen van STERK die bij dit onderwerp aan de orde komen, zijn:
Verantwoordelijkheid
Vertrouwen
Eerlijkheid
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https://www,europa-nu.nl/id/vhllkmvsüuyg/stemgeWicht raad van de europese unie
http://www.oarIement.com/id/vh8m17i9okwy/samenstelIing europees parlement 2014
https://ïaa rverslag2015.portofrotterdam.com/iaarrekening/winsten_verlieSrekefling/WinStenVerlieSrekeninn
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10) Vluchtelingen
De cijfers
Ook hier eerst de cijfers. In de eerste helft van 2016 hebben er 8.422 mensen asiel aangevraagd, nog
geen kwart van de 37.268 uit de laatste helft van 201524.
In totaal wonen er (eind 2015) Ca. 90.000 asielzoekers in Nederland, nog geen half procent van de
totale Nederlandse bevolking.
Cijfers over criminaliteit onder asielzoekers zijn er niet of nauwelijks. Wel zijn er berichten van burgemeesters en korpschefs van gemeenten waarin veel asielzoekers werden gehuisvest, maar van
grote afwijkingen van 'normale' cijfers is geen sprake. Overigens is het veelzeggend, dat de laatste
artikelen over dit onderwerp van begin 2016 stammen, januari of februari. Toen was net 'Keulen'
achter de rug, en Heumenoord bij Nijmegen stond in de belangstelling. Maar meer dan enkele incidenten, waarvan 'Keulen' wel het grootste was, is er niet.
In totaal waren er over het jaar 2015 in Europa 1,2 mio asielzoekers. In Nederland waren dat er
43.035 (waarvan dus ruim 37.000 in de tweede helft). Nederland doet dus voor 3,4% mee, en dat is
vrij nauwkeurig overeenkomstig de manier waarop Nederland zich verhoudt tot de EU25.

Invloed in Europa
Voor Nederland is het volgens STERK van groot belang invloed in Europa te blijven uitoefenen. Het is
veel beter om te pogen in Brussel voor elkaar te krijgen wat 'we' in Nederland willen, dan dat we ons
afzetten en voortduren dwars gaan liggen. Vanzelfsprekend kent Nederland zijn eigen implementatieregels en een eigen wetgeving omtrent asielzoekers. Het is een goede zaak als daar weinig tegenstellingen met het Europese beleid in staan.
Immers, in het asielbeleid staat niet Nederland centraal, en ook niet Europa. Meer dan bij enig ander
beleidsgebied gaat het hier om de mens zelf. De asielzoekende mens, die van huis en haard verdreven is om tal van redenen, heeft volgens algemeen menselijke normen én internationale afspraken
recht op bijzondere zorg en aandacht.
Wij distantiëren zich van landen die in afwijking van het Europese beleid hun eigen gang gaan. Voor
zover Europa tegen die landen niet kan optreden, verdient hun voorbeeld in Nederland geen navolging. Nederland laat zich niet door Oost-Europa inspireren op het gebeid van tolerantie, verdraagzaamheid en menswaardigheid`.

Korte procedures
Wij willen dat er, ter ondersteuning van de huidige procedure, korte procedures komen. De vele
vrijwilligers die zich melden om asielzoekers te helpen, kunnen daarbij het COA ondersteunen.
Vluchtelingenopvang is ook een teken van protest tegen de leiders van de landen van herkomst. Alleen daarom al moet het beleid duidelijk onderscheidend zijn ten opzichte van dat land.
En voorlopig tenslotte: Nederland kent veel ingezetenen wier voorouders naar ons land gevlucht zijn.
Velen zijn er trots op, dat hun stamboom niet in Nederland begint, maar bijv. in Frankrijk, bij de Hugenoten. Het kan ons allemaal, op enig moment, overkomen. En het zou goed zijn, als we dan wisten,
bij wie we wel en bij wie we niet terecht kunnen.
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Zie noot 20
Zie noot 21en 22
Een aardige bijzonderheid daarbij is, dat velen die wel het restrictieve beleid van deze landen steunen, indertijd tegen
hun toetreding tot de Europese Unie waren I
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Gelukzoekers
Vluchtelingen die niet voldoen aan de definitie van het Vluchtelingenverdrag27, en meestal als economische gelukszoekers worden getypeerd, worden teruggestuurd. Als terugkeer niet mogelijk eerder gerealiseerd kan worden dan de terugkeer van de reguliere asielzoeker, wordt van hem een financiële bijdrage aan de Nederlandse samenleving verwacht ter grootte van de aan hem ter beschikking gestelde gelden gedurende de periode dat hij in Nederland verbleef. Dat kan betekenen, dat zo
iemand niet naar het land van herkomst terug kan, ook al is de politieke en/of militaire situatie in het
land van herkomst zodanig is veranderd dat de reguliere asielzoeker wel terug kan. De wijze waarop
die betaling plaatsheeft, komt qua opzet overeen met hetgeen gesteld is bij Veiligheid en Justitie op
p. 13, hoofdstuk 4).
Het Nederlandse vluchtelingenbeleid dient:
1. in de pas te lopen met het Europese beleid dienaangaande
2. als protest tegen landen waarin het leven zo zwaar is dat mensen op de vlucht slaan
3. gekenmerkt te worden door openheid en bereidwilligheid voor iedereen die zelf van goede
wil en 'goede' afkomst is.
Verantwoordelijkheid
Vertrouwen

''I'
*****

Eerlijkheid
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Art. 1 A (2) van het Vluchtelingenverdrag 1951 omschrijft een vluchteling als iemand die "uit gegronde vrees voor
vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of,
uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen". Ook de stateloze (degene die "geen nationaliteit bezit en ten
gevolge van bovenbedoelde gebeurtenissen verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had")
valt onder deze definitie.
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11) Beleidsvisie
Omdat in verkiezingstijd alle beleidsonderdelen onderwerp van debat zijn, geeft STERK hier alvast
haar visie. Ze zijn gerangschikt per ministerie, en dienen gelezen te worden als een overzicht van de
belangrijkste aandachtspunten.
• Financiën
o Afschaffen vaste rente in box 3
•

Wonen en Rijksdienst
o Deze taak wordt weer ondergebracht bij de Minister van Binnenlandse Zaken
o Generatievaste wijken stimuleren: Jong en oud bijeen

•

Infrastructuur en Milieu
o Ieder wetsvoorstel (amvb etc.) dient klimaatneutraal te zijn; de Minister ziet daar op
toe. Uitzonderingen alleen en gemotiveerd bij meerderheid in de Ministerraad.
Daarna is (alsnog) het oordeel aan de Kamer.
o Het Parijse klimaatakkoord moet zo snel mogelijk omgezet worden in concrete acties. Het MKB hier nauw bij betrekken.

•

Buitenlandse Zaken
a Relaties met landen waarin mensenrechten geschonden worden, of waarin het democratisch proces (kiesrecht) naar algemene maatstaven ondermaats is, worden tot
het minimum beperkt. Handelsbelangen mogen nooit ten koste gaan van basale
rechten. Hulp en ondersteuning aan onderdrukte bevolking is altijd onderdeel van de
relatie.

• Defensie
o Het Nederlandse leger moet een zelfstandige rol kunnen vervullen in de internationale samenwerking op defensiegebied. Als dat betekent dat er nieuw materieel en
meer mensen moeten komen, dient daar geld voor vrijgemaakt te worden.
o Nederland is zeer terughoudend ten aanzien van internationale militaire missies. Los
van de slechte ervaringen tot nu toe, is het de vraag of deze missies bereiken, wat ze
beogen. Zolang daar geen volstrekte duidelijkheid over is, doet Nederland niet mee.
o STERK streeft herinvoering van de opkomstplicht in het kader van de militaire dienst
na. Indien de meerwaarde daarvan maatschappelijk, militair en materieel aan te tonen is, moet daar zo snel mogelijk en begin mee gemaakt worden.
•

Economische Zaken
a Zie notitie; denk aan landbouwsubsidies. € 886 mio aan landbouwsubsidie uit de EU
ontvangen.

o

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
a Zie thema Armoedebestrij ding

•

Veiligheid en Justitie
o Hoewel het geen absolute topprioriteit heeft, ziet STERK het beleidsgebied 'Veiligheid' graag weer terug bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Onder het hoofdstuk 'Justitie' vallen de rechtspraak (rechterlijke organisatie, benoeming rechters
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etc.) en het Openbaar Ministerie, dat voor vervolging etc. verantwoordelijk is. Als
ook de politie onder het superministerie blijft vallen, ligt de totale verantwoordelijkheld voor elkaar controlerende diensten in handen van één minister; dat is geen
goede zaak.
Naast het 'reguliere' speurderswerk van het OM is er veel tijd, aandacht en geld nodig voor taken zoals cybercriminaliteit, fiscale criminaliteit.
o Juist Justitie ziet toe op de naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (zie
ook hierboven bij onderdeel 5) over STERK in Privacy op p. 14), indien mogelijk met
een eigen staatssecretaris.
o

•

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
o Zie thema Onderwijs, en doelgroep Scholieren, studenten enz.

•

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
o T.a.v. de gezondheidszorg, zie hierboven op p. 5
o Voor de korte termijn: afschaffen of verlagen eigen bijdrage. Iedereen betaalt al een
smak geld, ziek of niet ziek. Een eigen bijdrage is een penalty op ziek zijn. Tal van
mensen betalen ieder jaar die bijdrage, terwijl anderen dat nooit betalen.

•

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
o Het huidige beleid van gerichte Ontwikkelingssamenwerking dient te worden voortgezet. Het budget is 0,7%.
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12) Groepen
Tenslotte besteedt STERK aandacht aan enkele bijzondere doelgroepen in onze samenleving: de ouderen, het MKB, de mensen die financieel in de knel zitten en iedereen die met het onderwijs te maken heeft.

1. Ouderen
Allereerst de ouderen. Zoals reeds eerder opgemerkt, zijn er ca. 3 miljoen AOW'ers. Dat is een groep
met een enorme diversiteit. Er zijn alleenstaanden die alleen een AOW-uitkering ontvangen van nog
geen € 1.100 netto per maand", en er zijn er die door middel van bedrijfspensioenen, lijfrentes en
dividenden het tienvoudige daarvan binnenkrijgen.
Het is dan ook nagenoeg onmogelijk maatregelen te treffen die voor alle ouderen in gelijke mate
profijt opleveren.
Eén van de belangrijkste onderwerpen voor ouderen is vanzelfsprekend de inkomenssituatie. Daarin
verschillen ouderen nu eenmaal van jongeren. Ouderen met AOW en een pensioen hebben geen
enkele invloed (meer) op de hoogte van hun maandelijkse inkomsten. Ze kunnen niet nog eens even
overwerken of er een baantje bij nemen. Ze moeten het dus doen met hun AOW en hun pensioen.
De jongste AOW'er van dit moment (1 november 2016) is geboren op 1 mei 1951, was ca. 17 jaar
toen hij of zij ging werken, en heeft tot aan de pensioengerechtigde leeftijd meer dan 40 jaren gewerkt of (gedeeltelijk) van een uitkering genoten.
Veel van wat voor deze man of vrouw van belang is, staat hierboven al beschreven. Alle maatregelen
voor bijv. de armoedebestrijding zijn zonder meer van toepassing op dat deel van de ouderen die
met armoede te maken hebben. Ook de ontwikkelingen in de zorg zijn van grote invloed op het welbevinden; van iedereen, maar van ouderen in het bijzonder. Daarbij gaat het om de nominale premies, de eigen bijdrage, de bereikbaarheid van de zorg en kwaliteit van thuiszorg en verpleging.
Op de korte termijn zal ook STERK zich inzetten voor aanpassingen die de gebruiker voordelen opleveren. De vraag daarbij is in hoeverre dit lapmiddelen zijn die later op de een of andere manier weer
in het nadeel van één specifieke groep omslaan.
Ook en met name ouderen zouden gebaat zijn bij een veel overzichtelijker Organisatie van de hele
gezondheidszorg. Daarom stelt STERK voor om in de komende tijd de alternatieven (alles houden
zoals het is, alles naar de overheid of alles naar het bedrijfsleven) ook en nadrukkelijk aan de ouderenorganisaties en de ouderen zelf voor te leggen. Uiteindelijk zijn zij, zie ook hierboven, het meest
afhankelijk van de solidariteit die andere leeftijds- en inkomensgroepen bieden.
Het ouderenbeleid is voor STERK ook aanleiding om na te denken over generatiebeleid. Hoe kunnen
ouders hun kinderen helpen, dan wel andersom? Het systeem van successie-, erf- of sterfbelasting
moet ofwel verdwijnen ofwel vervangen worden door een systeem dat recht doet aan de gedachte
dat iedereen zijn of haar eigen inkomen moet verwerven, en aan de gedachte dat de oudere generatie iets kan doen voor de jongere.
Ook in de sfeer van woningbouw kan veel gedaan worden om samenhang tussen generaties te bevorderen. Naast elke twintig of dertig eengezinswoningen worden tien woningen gebouwd die door
ouderen bewoond kunnen worden. Doorstroom binnen de eigen wijk kan voor iedereen veel opleveren.
Zoals gezegd is het lastig voor STERK om een heel specifiek beleid te benoemen voor ouderen. Het is
altijd beleid binnen een groter geheel, waarin aandacht voor ouderen van belang is.
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Zie: https://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte aow/bedragen!
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Een voorstel is om in alle (financiële) wetsvoorstellen specifiek een hoofdstuk op te nemen met de
gevolgen voor ouderen, met als kerngedachte dat de gevolgen van maatregelen niet negatiever voor
ouderen mag uitpakken dan voor welke andere groep ook. Immers, ouderen kunnen niets meer aan
hun inkomensniveau doen.
De voorstellen omtrent de belastingschijven (zie bij het onderdeel over mensen die financieel in de
knel zitten op p. 29) gelden natuurlijk ook de ouderen. Daar doet zich overigens een bijzonder verschijnsel voor. Voor ouderen zijn de eerste twee schijven afwijkend van de tariefschijven voor 65minners. Maar daardoor nemen de inkomensverschillen en de verschillen in de te betalen belasting
wel fors toe. Wie minder AOW, pensioen e.d. ontvangt dan € 19.00029, betaalt 18,7% belasting. Wie
jaarlijks € 32.000 binnenkrijgt, betaalt 20,1%. Kom je in de buurt van de €48.000, dan wordt het
26,2%, en als je bijv. € 68.000 verdient, wordt het 30,7%. Als daar de percentages tegenover komen
te staan van de 65-minners (bij dezelfde bedragen), dan zijn de verschillen veel minder groot: 36,6%,
38,0%,38,8% en 39,5%.
Dus: een oudere die meer inkomen heeft dan zijn buurman, betaalt verhoudingsgewijs veel meer
belasting dan de jongere die in dezelfde inkomenscategorie valt, vergeleken met zijn buurman.
STERK bepleit dan ook aanpassing van de derde en de vierde schijf voor senioren.

2. Bedrijfsleven; MKB
Vervolgens verdient het bedrijfsleven, en met name het Midden- en Kleinbedrijf, de aandacht. Naast
allerlei zaken die hierboven al besproken zijn in het kader van de arbeidsmarkt, zijn er veel meer
maatregelen mogelijk die de motor van onze samenleving krachtiger maken. Wat te denken van alle
subsidies die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland` beschikbaar heeft? Een beetje ondernemer wil zo weinig mogelijk met de overheid te maken hebben! STERK steunt deze houding: hoe
minder overheid en regelgeving, hoe beter het MKB!
Uit de Miljoenennota 2016 is af te leiden, hoeveel subsidie en incidentele lastenverlaging er naar het
bedrijfsleven gaat:
Project
WBSO (de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk`)
Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)
StartupDelta2020
Verlaging regeldruk
Aanvullend Actieplan MKB-financiering
Innovatief Toekomstfonds
Doelmatige en duurzame energie
Investeringen in duurzame energie
Duurzame landbouw etc. (inclusief Groen onderwijs)
Natuur en biodiversiteit
Voorlopig totaal

in miljarden €
1,15
0,05
2,5
2,5
0,2
1,9
1,3
011
19,7

Die € 19,7 mrd (€ 19.700.000.000) is gelijk aan 7,5% van de jaarlijkse uitgaven van de regering. Aan
omzetbelasting (btw) komt jaarlijks € 47,8 mrd32 binnen. Kennelijk gaat er dus ruim 40% van de bin-
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Belastbaar inkomen, oftewel het inkomen waarover inkomstenbelasting moet worden betaald.
Dat de overheid een aparte Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft, is wel heel veelzeggend!
Zie http://www,rvo.nl/subsidies-regelingen/wbso. Voorwaar een duidelijke poging om voor bekende Engelstalige
uitdrukkingen (Research & Development) een Nederlandse variant neer te zetten: Speur- en Ontwikkelingswerk!
https://www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/prinsiesdag/inhoud/milioenennota-riiksbegroting-entroonrede/huishoudboekje
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nengekomen btw terug naar het bedrijfsleven in de vorm van subsidies. Het merendeel daarvan
komt terecht bij de echt grote bedrijven.
Het valt ernstig te overwegen of de btw niet met 40% naar beneden kan. Die zou daarmee uitkomen
op 12,6% gemiddeld. Dat zou een enorme koopkrachtstijging bij particulieren opleveren, hetgeen het
gehele bedrijfsleven, en met name het Midden- en KleinBedrijf ten goede zou komen.
Die hogere opbrengst kan ook weer als bedrijfskostenpost worden opgevoerd, als ondernemers zich
bezighouden met onderwerpen waar thans subsidies voor verstrekt worden.
Eenieder die wel eens een blik geslagen heeft op de websites waarop staat aan welke voorwaarden
een bedrijf moet voldoen om de juiste subsidie te verkrijgen, snapt waarom heel veel ondernemers
aarzelen om de stap tot subsidieaanvraag te zetten.
Het is in de ogen van STERK dan ook veel gemakkelijker om de subsidies af te schaffen en alle innovatiekosten e.d. als aftrekpost op te voeren voor de fiscale consequenties.
Dat zal veel innovatieve bedrijven ertoe aanzetten om klanten te werven, die anders op subsidie
aangewezen zijn. Het zal bovendien bedrijven die niet primair op innovatie of het milieu zijn ingesteld, motiveren om toch op dat gebied maatregelen te treffen.
De verwachting van STERK is, dat het afschaffen van het overgrote deel van de subsidies zal leiden
tot een gezonder en welvarender bedrijfsleven, met name in het MKB. Ook particulieren, consumenten dus, zullen de gevolgen ervan ervaren in de afname van de BTW. Dat levert jaarlijks een investeringsruimte op van ca. 40% van de ca. € 50 mrd, is € 20 mrd netto. Dat is toch per volwassen ingezetene toch gauw zo'n € 1.500 per jaar.
Een alternatief is, dat de BTW met een kleiner percentage verlaagd wordt, terwijl de aftrekposten
voor bovengenoemde posten hetzelfde percentage verhoogd mogen worden, bijv. met de factor 1,5.
Dan merken én particulieren én bedrijven de gevolgen van deze maatregel, en de saldi voor de overheid blijven (nagenoeg) gelijk.
Bijkomend voordeel voor de overheid is, dat er heel veel ambtelijke kosten komen te vervallen; bijkomend voordeel voor de bedrijven is, dat er heel veel kosten voor adviesbureaus, subsidieaanvragen en niet te declareren tijd bespaard kunnen worden. In beide gevallen levert dat weer evenredig
veel ruimte voor andere investeringen op.
Terzijde zij opgemerkt, dat het Ministerie van Economische Zaken in het verleden bankgaranties aan
het bedrijfsleven heeft verstrekt van in totaal € 6,5 mrd. Kennelijk is het nodig dat de overheid de rol
van betrouwbare bankier overneemt; in termen van zelfstandig ondernemerschap is dat een bijzondere constatering.

3.

Mensen

die financieel in de knel zitten

Het belangrijkste gedeelte van de politieke inhoud van het STERK-programma is voor deze doelgroep
bestemd. Mensen die nu in de knel zitten, komen daar eigenlijk nooit meer uit, behalve als ze zelf
zeer zware offers brengen.
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is STERK ook blij met de toegenomen zorgplicht bij banken
en kredietverstrekkers. Toch kan er meer gebeuren. Een aantal zaken is al benoemd bij het thema
(zie p. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).
Zo zou het laagste belastingschijf afhankelijk gesteld moeten worden van het door het CBS vastgestelde gemiddelde inkomen over alle werkenden. Dat staat voor 2016 op € 23.200 (zie voetnoot 8 op
p. 11). Rekening houdend met alle bedragen die het bruto-inkomen beïnvloeden, zou die schaal op of
rond dat bedrag bepaald kunnen worden. Alle mensen die minder verdienen dan dit bedrag betalen
hetzelfde percentage aan belasting. De volgende schijf eindigt bij modaal, en de derde schijf bij anderhalf keer modaal. De vierde en laatste schijf begint bij tweemaal modaal: € 73.000. Om het tarief
in de eerste schijf naar beneden te kunnen krijgen, zal er in de twee tussentarieven (tweede en derde
schijf) geschoven moeten worden. Minima worden bevoorrecht, de tarieven alles rond modaal kun-
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nen iets naar beneden, en omdat de laatste schaal veel hoger begint dan nu, zou ook daar een aanpassing plaats kunnen hebben. Omdat fiscale zaken bijzonder complex zijn, zal er eerst een grondige
doorberekening moeten geschieden.
Het is ook mogelijk alle toeslagen af te schaffen en te vervangen door lagere tarieven bij de betreffende instanties. Huurprijzen worden zodanig bepaald, dat niemand meer dan een bij zijn inkomen
behorend percentage aan huur betaalt. Komt de verhuurder (by. de woningbouwcorporatie daarop
tekort), dan kan die de subsidie aanvragen die anders via huurtoeslag bij de huurder terecht komt.
Ook voor de zorgtoeslag kan een dergelijke maatregel overwogen worden, maar dat hangt wel heel
STERK af van het model dat in de toekomst voor de zorg gekozen wordt.

4. Scholieren, studenten, ouders met schoolgaande en studerende kinderen, docenten, meesters, juffen en leraren
Het gaat hier natuurlijk om alles en iedereen in het onderwijs. Hierboven is al uitgebreid ingegaan op
hoe het onderwijs volgens STERK heringericht zou moeten worden.
Laten we beginnen met de leraren. Het allerhoogste salaris dat daar verdiend kan worden (hoogleraar of directeur van een universiteit`) bedraagt ongeveer net zoveel als het salaris van een burgemeester van een middelgroot stadje 34 (tot 40.000 inwoners). Dan laat de rest zich raden. Het eindsalari s van een leraar op het gymnasium is € 5.022 bruto per maand. Dat is met vakantiegeld meegerekend een goeie € 65.000 per jaar, oftewel 1,7 * modaal. Dan gaat het over de topdocenten in het
middelbaar onderwijs met een universitaire graad met lesbevoegdheid. Iemand die vijf jaar op een
accountantskantoor heeft gewerkt, verdient hetzelfde`, met uitgroeimogelijkheden tot het dubbele.
Geen wonder dat het op een feestje veel beter klinkt als je kunt zeggen dat je al tien jaar accountant
bent, dan dat je al tien jaar op de top van je salaris als eerstegraads leraar Nederlands zit.
Investeren in onderwijs is dus eerst en vooral investeren in leraren. En dat moet niet alleen financieel, maar ook breder. Studiefaciliteiten, stages in het bedrijfsleven (m. n. in het beroepsonderwijs!)
en de hierboven reeds bepleite afschaffing van de regeldruk (zie p. 5) dient iedere docent de bevoegdheid te krijgen om ondersteuning van maatschappelijk werk in te schakelen bij leerlingen die
dat nodig hebben. Daarvoor moet het hele systeem van aanvragen, onderzoek etc. wijken: de docent
wordt geacht in te kunnen schatten wat zijn of haar leerlingen nodig hebben. De leraar is niet alleen
de onderwijzer, maar ook de voelspriet voor tal van andere ontwikkelingen in het leven van de leerlingen, en ook van de maatschappij die daarin meekomt het klaslokaal in.
Leerlingen en studenten krijgen voldoende ondersteuning om studie, reiskosten en huisvesting te
bekostigen. Op de kosten van het 'reisdocument' na is alles wat studenten nu van de overheid kunnen krijgen om genoemde kosten te betalen, een lening; max. € 1.027 per maand. De basisbeurs
(vroeger voor thuiswonenden € 103,78 en voor uitwonenden € 288,95) is verdwenen. De aanvullende beurs, bedoeld om de inkomensverschillen van de ouders op te vangen, is anders ingericht. Dat
betekent bijvoorbeeld, dat een student met ouders die weinig verdienen, meer moet lenen 361
Eén ding is wel plezierig aan het leenstelsel: studenten mogen onbeperkt bijverdienen.
De nadelen wegen niet op tegen de voordelen. In de visie van STERK moet er een basisbeurs terugkomen in het pakket van de studiefinanciering, of althans een gedeelte waaruit blijkt dat de over-
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ploads/2015/07/salariskaart-onderwijs-2015.pd
htti)s://www.riiksoverheid.nildocumenten/circulaires/2015/10/02/circulaire-2015-tweede-aanpassing-bezoidigin
burgemeester-wethoudersen-vergoeding-ziektekosten-raadsleden
https://www.accountantnl/contentassets/../robert-half-salarisgids-2016,pdf, p. 21.
Zie tabel 11.1 op http://www.riiksbegroting.nl/2016/voorbereiding/begroting,kst212220 12.htrnl. Daarin staat dat de
aanvullende beurs nog wel bestaat, maar die is onderdeel geworden van het maximale leenbedrag. Wie binnen 10
jaar afstudeert, krijgt deze beurs als een gift, en hoeft dat gedeelte van de lening dus niet terug te betalen.
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heid, en dus de samenleving als geheel, van mening is dat goed onderwijs belangrijk is en wat mag
kosten.
Er gaat in 2017 € 33,8 mrd naar OC&W37. Meer dan € 18,1 mrd gaat naar het basis- en voortgezet
onderwijs. Het beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs staan elk voor ongeveer € 4,2
mrd in de boeken. Voor studiefinanciering rekent de overheid op een kostenpost van € 1,7 mrd.
De hele wijziging naar het leenstelsel kent een aantal vestzak-broekzak-constructies. Wie met een
aanvullende beurs binnen tien jaar afstudeert, hoeft die niet terug te betalen. Het aantal studenten
dat in 2016 is gestart, en alsnog 10 jaar gaat studeren, valt te verwaarlozen. Voor de periode tot en
met 2021 (laatste jaar van het nieuwe kabinet) staat € 4,2 mrd gereserveerd voor de aanvullende
beurs. Dat bedrag komt dus niet meer terug. De aanvullende beurs kost dat dus. Op de basisbeurs
(die nu dus in de afbouwfase zit) loopt de regering in totaal € 616 mio in. Dan is het toch gek, dat de
basisbeurs verdwijnt, en de aanvullende beurs zoveel geld moet gaan kosten! Herschikking van de
middelen moet direct onderzocht worden!

37

https://wwwrjjksoverhejdr,I/onderwerpen/prinsiesdag/jnhoud/mjljoenennota-rijksbegrotjng-entroonrede/hushoudboekje
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