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De nivelleringsdrang
moet stoppen

OPINIE Nic van Holstein, voorzitter VCP

V
oor de tweede keer zit ik in centra
le quarantaine in China. Hoewel ik
nu ’slechts’ tien dagen in isolatie

moet  de vorige keer ging het om 21
dagen  valt het mij toch zwaarder.
Tijdens mijn eerste quarantaine was
alles nieuw en spannend, nu heb ik
minder geduld. 

Waarom word ik elke ochtend wakker
gemaakt om mijn temperatuur op te
nemen? Hoe kan het dat de vloer van
mijn hotelkamer op dag 1 zwart afgaf,
waardoor dweilen mijn eerste quaran
taineactiviteit was? Wat voor onzin is
het dat ik geen keukenmes mag bestel
len, maar wel een aardappelmesje? Ik
kan geen Dabai meer zien, wat letterlijk
Grote Witte betekent en waarmee auto
riteiten in witte hazematpakken wor
den bedoeld. 

De grootste ergernis: waarom blijft
China maar vasthouden aan het dyna
mische zeroCovidbeleid, terwijl buur
regio’s de maatregelen drastisch hebben
versoepeld? Japan verwelkomt indivi
duele toeristen weer. Taiwan stopt deze
donderdag met centrale quarantaine
voor reizigers die het eiland binnenvlie
gen. Hongkong heeft centrale isolatie
vorige maand afgeschaft en gaat zelfs
een half miljoen vliegtickets weggeven.
De havenstad is economisch zo wanho
pig dat ze met gratis vluchten zakenlui
en toeristen hopen te trekken. 

Maar als je het vasteland China in
vliegt, word je behandeld alsof je bent
besmet met corona, totdat tientallen
tests het tegendeel bewijzen. Ook bin
nen China zie ik weinig vooruitgang.

Recent gingen videobeelden viraal van
het vliegveld in Xishuangbanna, waar
reizigers werden tegengehouden door
zwaarbewapende Dabaiagenten. De
toeristische stad werd in lockdown
geplaatst, nadat er 27 besmettingen
waren ontdekt. Extra pijnlijk: het ge
beurde tijdens de Gouden Week, een
vakantieperiode waarin Chinezen mas
saal reizen. 

Er gaan geruchten dat China het co
ronabeleid zal aanpassen na het partij
congres, misschien wel het belangrijk
ste politieke Chinese evenement van
deze eeuw tot nu toe. Tijdens deze par
tijtop, die dit weekend van start gaat,
zal president Xi Jinping naar verwach
ting als eerste Chinese leider sinds Mao
Zedong voor een derde ambtstermijn
gaan.

Ik verwacht niet dat de strenge coro
namaatregelen in november zullen
verdwijnen. Op Twitter vroeg ik in een
poll of China de quarantaine binnen een
jaar of na een jaar zal afschaffen; 60
procent stemde net zo pessimistisch als
ik. In alle andere landen staat de winter
bekend om een coronapiek, Peking zal
daarom de quarantaine voor inreizigers
naar mijn verwachting tot volgend jaar
zomer niet afschaffen. 

Een Chinadeskundige van de Hong
kong Universiteit is minder pessimis
tisch. Zij denkt dat China na de volgen
de grote partijtop in maart het gemak
kelijker maakt voor buitenlanders om
naar China te komen. Ik hoop vurig dat
haar verwachting klopt, zodat ik na
mijn volgende internationale vlucht
niet weer in isolatie hoef.

Weer opgesloten

Deze isolatie valt me
zwaarder dan vorige 
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,,De  middeninkomens
stonden  al  onder  druk  en
het  kabinet  helpt  daar
totaal  niet  in”,  argumen
teert  Van  Holstein.
ANP/HH

Dat hard werken zinloos wordt, zoals de
ze krant gisteren kopte, komt met name
doordat het minimumloon jarenlang veel
te laag is geweest, stelt VCPvoorzitter
Nic van Holstein. ,,Om dat te compense
ren is er gestrooid met toeslagen. De ni

vellering is totaal doorgeslagen.”

T
erecht  benoemt
voormalig  CPB
voorman  Coen
Teulings  in  De  Te
legraaf  van  woens

dag  het  fundamenteel  di
lemma  dat  de  politiek  ont
kent: er is een grens aan de
mate  waarin  je  inkomens
kunt  nivelleren,  en  die
grens is op vele punten al ge
passeerd.  Hard  werken
wordt  zinloos.  Daarmee
snijdt hij een heel wezenlijk
punt aan, maar tegelijk mis
kent hij het belang van ver
hoging  wettelijk  minimum
loon. 

Het  minimumloon  in  Ne
derland  is  jarenlang  veel  te
laag geweest, daarom zijn er
steeds  meer  inkomenson
dersteunende  maatregelen
genomen  in  de  vorm  van
toeslagen.  Deze  toeslagen
maken werken al jaren min
der lonend omdat meer loon
een  lagere  toeslag  met  zich
meebrengt.  Het  minimum
loon  zou  een  basis  moeten
leggen onder het bestaan en
moet  dus  een  leefbaar  loon
geven. In die zin is de verho
ging van 10% slechts een eer
ste stap.

Tegelijkertijd  is  het  on
vermijdelijk  dat  een  verho
ging  van  het  minimumloon
moet  doorwerken  in  het
loongebouw.  De  inkomens
verdeling  moet  niet  in  el
kaar drukken. Daar ligt een
opgave  voor  caotafels,
naast  de  compensatie  voor
de  inflatie.  Wanneer  werk

nemers  niet  naar  behoren
beloond  worden,  zal  het  al
leen  maar  moeilijker  wor
den  om  gekwalificeerde
professionals te vinden. 

Middeninkomens
De grote kwestie is echter

die  van  de  middengroepen.
De VCP waarschuwt al jaren
dat gezinnen met middenin
komens  het  zwaar  hebben.
Tijdens de vorige crisis zijn
vele  inkomensafhankelijke
maatregelen  getroffen,  zo
als  afbouw  van  de  arbeids
korting. Wat dat betreft is er
in  de  politiek  een  verschil
tussen  woord  en  daad.  Ook
nu, tijdens de energiecrisis,
wordt er gesproken over het
ondersteunen  van  midden
inkomens,  maar  tegelijk
zien we dat stijging van bru
to  inkomen  in  praktijk
steeds  minder  in  de  porte
monnee  oplevert.  Toene
mende belastingen en afne
mend  recht  op  toeslagen
zorgt  er  bij  middeninko
mens voor dat meer werken

amper iets oplevert en huis
houdinkomens  onder  druk
staan. Bovendien ervaren zij
een  gebrek  aan  uitgavenze
kerheid.  De  rekeningen
voor  middengroepen  lopen
op,  of  het  nu  gaat  om  ener
gie, woon of zorgkosten.

In  de  plannen  die  het  ka
binet  op  Prinsjesdag  pre
senteerde,  werden  verho
gingen van belastingkortin
gen  aangekondigd,  en  ver
hogingen  van  de  toeslagen.
Al deze maatregelen zijn in
komensafhankelijk,  waar
door de voordelen lager zijn
naarmate iemand meer ver
dient.  De  verhogingen
gaan  gepaard  met  gro
ter  ‘verlies’  bij  meer
werken  en  de  ar
beidskorting
wordt  sneller
afgebouwd.
Werken
den  gaan
er  het
minst
op voor
uit in de

plannen  voor  volgend  jaar,
wat  in  het  licht  van  de  ar
beidsmarkttekorten  een
vreemde ontwikkeling is.

Doorgeslagen
Coen Teulings heeft gelijk

dat  de  nivellering  totaal
doorgeslagen  is.  Niet  alleen
binnen  het  belasting  en
toeslagenstelsel,  maar  ook
daarbuiten en in cao’s. Stap
voor stap is werken minder
lonend geworden en de hui
dige  begroting  benadeelt
werkenden  nog  meer.  De
middeninkomens  stonden
al onder druk en het kabinet
helpt daar totaal niet in. De

nivelleringsdrang  moet
stoppen:  werken

moet  meer  lonen,
prestaties mogen
gewaardeerd  en
beloond  worden
en lonen moeten
omhoog.  We

hebben  onze
professionals

in alle sectoren
hard  nodig.  In
dat  kader  kan

ons ’diep socialis
tisch’  land  leren

van  veel  andere
landen, waar presta

ties  en  investeringen
in jezelf wel degelijk

beloond worden.
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