
Het kabinet verkleint de inko-

mensverschillen niet.  De in 

december aangenomen eerste 

begroting van Rutte-Asscher 

heeft inkomenseffecten van 2014 

tot en met 2017. De hogere 

inkomens leveren geen extra 

bijdrage aan het oplossen van de 

crisisproblemen. Het kabinet laat 

de huishoudens met een midden-

inkomen van bruto €27.000 tot 

€59.000 daarvoor opdraaien. 

De VVD stapte ruim een jaar geleden 

de kabinetscoalitie in met als doel via 

bezuinigingen de omvang van de 

overheid structureel terug te dringen. 

Dat stond haaks op verkiezingsuitspra-

ken van de PvdA. Maar die was bereid 

deze prijs te betalen in ruil voor 

geringere inkomensverschillen. 

Belangrijk instrument daarvoor was 

de inkomensafhankelijke ziektekosten-

premie. Door opstand bij de VVD-

achterban strandde dit instrument in 

november 2012. Via een motie van de 

Tweede Kamerfractieleiders Zijlstra en 

Samsom werd het regeerakkoord op 

dit punt herzien1. Wederom zonder 

het heilige 52 procent-toptarief van de 

inkomstenbelasting te verhogen. De 

list was om geringere inkomensver-

schillen in de periode 2014-2017 te 

bereiken via aanpassing van belasting-

kortingen en toeslagen. In de afgelo-

pen december aangenomen begroting 

2014 zijn deze maatregelen uitgewerkt. 

Heeft de PvdA gekregen waarop het 

aanspraak maakte? Om dit te achter-

halen vroeg ik het Ministerie van 

Financiën naar cijfers over het effect 

van alle herverdelende maatregelen 

samen op het besteedbaar inkomen van 

huishoudens van 2014 t/m 2017 in 

vergelijking met 2013. Het besteedbaar 

inkomen is het bruto inkomen vermin-

derd met de netto inkomstenbelasting 

en premies (na verrekening van kortin-

gen en aftrekposten zoals die voor 

hypotheekrente) maar vermeerderd 

met de toeslagen, waaronder huurtoe-

slag, zorgtoeslag en kindgebonden 

toeslagen. Voor alle huishoudens 

samen raamt het Ministerie van 

Financiën de gemiddelde toename van 

het besteedbaar inkomen – opgeteld 

voor de vier jaar tot en met 2017 – op 

7,2 procent. Dit is de zogenoemde 

‘nominale’ toename, dat wil zeggen 

ongecorrigeerd voor prijsin"atie. Stel 

dat de prijsin"atie in ieder van die vier 

jaren 1,8 procent gaat zijn, dan zou de 

zogenoemde ‘reële’ toename van het 

besteedbaar inkomen uitkomen op 0% 

(4 x 1,8% = 7,2%); gemiddeld gaan 

huishoudens er dan in koopkracht niet 

op vooruit.

Nu de inkomensverdeling. Gra#ek 1 

geeft de kwartielverdeling van het 

besteedbaar inkomen in 2013. De 

huishoudens zijn hier ingedeeld in vier 

gelijke groepen (kwartielen) van ieder 

1,9 miljoen huishoudens, oplopend 

van laag inkomen (1e kwartiel) tot 

hoog inkomen (4e kwartiel). Het 

middelste besteedbaar inkomen van 

huishoudens (de grens tussen het 2e 

en 3e kwartiel) lag op €24.500 per jaar 

(bruto €35.500). In het hoogste 

kwartiel zitten uiteraard ook de 

ongeveer 100.000 huishoudens met 

superhoog besteedbaar inkomen van 

€100.000 en meer.

Kabinetsmaatregelen worden gebrui-

kelijk voorzien van een scala aan 

koopkrachtcijfers voor standaardhuis-

houdens. Die zijn niet irrelevant maar 

geven geen duidelijk zicht op de totale 

inkomensverdeling. Daarom vroeg ik 

het Ministerie van Financiën ook om 

het effect van de inkomensmaatrege-

len te geven voor de genoemde 

kwartielgroepen van huishoudens. 

Uit de cijfers van het ministerie  blijkt 
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GRAFIEK 1. BESTEEDBAAR INKOMEN HUISHOUDENS 2013
KWARTIELGROEPEN
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dat van 2014 tot en met 2017 voor deze 

vier kwartielgroepen afzonderlijk de 

gemiddelde toename van het nomi-

naal besteedbaar inkomen geraamd is 

op achtereenvolgens 8,0 procent, 5,9 

procent, 6,4 procent en 7,9 procent 

(zoals hierboven staat, is het totale 

gemiddelde 7,2 procent). Absoluut is 

de nominale toename achtereenvol-

gens gemiddeld  €1000, €1200, €1900 

en € 4400 (absoluut worden de 

inkomensverschillen dus groter)2. Zie 

Gra#ek 2. Zoals gezegd zijn deze 

cijfers niet gecorrigeerd voor de – nog 

onbekende – prijsin"atie.

Uit deze cijfers blijkt dat het geraamde 

verschil tussen de lage inkomens en de 

middengroepen kleiner wordt. Maar 

het verschil tussen de middengroepen 

en de hoge inkomens wordt juist 

groter. 

In de herziening van het regeerak-

koord door de genoemde motie van 

Zijlstra en Samsom heette het nog ‘dat 

gezien de #nanciële opgave waar 

Nederland voor staat, de grootste 

bijdrage om de pijn van de noodzake-

lijke bezuinigingen om de overheids-

#nanciën weer op orde te brengen, het 

beste gedragen kan worden door de 

hoogste inkomens.’ Het kabinet zelf 

schreef onlangs aan de Eerste Kamer 

dat het devies ‘van hogere inkomens 

wordt een extra bijdrage gevraagd‘ 

een ‘pijler’ in het inkomensbeleid van 

het kabinet is3. Maar de maatregelen 

van het kabinet duiden daar niet op. 

GRAFIEK 2. BESTEEDBAAR INKOMEN HUISHOUDENS 2013-2017 
KWARTIELGROEPEN (NOMINAAL INKOMEN)

De laagste inkomens worden procentu-

eel gespaard maar niet ten koste van 

de hoogste inkomens doch ten koste 

van de middeninkomens (de huishou-

dens uit het 2e en 3e kwartiel met een 

bruto-inkomen vanaf  €27.000 tot aan 

€59.000). Het kabinet verkleint de 

inkomensverschillen dus niet.

Een beknopte versie van dit artikel 

verscheen in Het Financieele Dagblad,  

8 januari 2014, onder de titel: ‘Kabinet zegt 

inkomensverschillen te verkleinen maar 

houdt hogere inkomens uit de wind’.

1 Motie Zijlstra–Samsom, Tweede Kamer, 

33.410 nr. 32, 13 november 2012.  

sp.nl/9zjt68 

2 Nota naar aanleiding van het Verslag 

Belastingplan 2014, Eerste Kamer 

(33.752 G van 13 december 2013), Tabel 

4, blz. 9. sp.nl/9zjt6b

3 Idem, blz. 7.
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