
De les van de jaren zeven-
tig en tachtig was dat de ver-
schillen tussen uitkeringen
en lonen te klein waren ge-
worden, zo betoogt Coen
Teulings, hoogleraar econo-
mie in Utrecht. Onder pre-
mier Ruud Lubbers werd
hard ingegrepen in de socia-

le zekerheid, en met succes,
meent hij. Teulings ziet nu
de omgekeerde beweging:
„Je kunt niet voortdurend
alle lasten van een crisis af-
wentelen op de hogere inko-
mens.”

Wat is uw kritiek op het
kabinetsbeleid?

„Ik kan me niet heugen
dat er zo’n grote nivelle-
ringsslag is geweest. Het
verschil tussen werkenden
en uitkeringsgerechtigden
neemt in de jaren 2022-2023
met 10 procent af. En het
verschil tussen de hoogste
inkomens en de laagste
neemt met 7 procent af. De
les van de jaren zeventig en
tachtig is dat je niet voort-
durend de sterkste schou-
ders alle lasten kunt laten
dragen. Want daardoor
druk je de inkomensverde-
ling in elkaar. Dat gaat on-
vermijdelijk ten koste van
beloning voor werken. Eni-
ge mate van inkomensonge-
lijkheid heb je juist nodig.
Dan verdient een leerling-
verpleegkundige iets min-
der dan een volleerd ver-
pleegkundige. En een ver-
pleegkundige die 12 uur
werkt, verdient dan minder
dan een verpleegkundige
die 18 uur werkt. Zo heb je
een serie schakeltjes en al
die mensen moeten meer
verdienen omdat ze meer
uren werken of omdat ze er
langer voor geleerd hebben.
Als je oneindig doorgaat met

het comprimeren van die
inkomensverschillen func-
tioneert vroeg of laat de ar-
beidsmarkt niet goed meer.
Dát was het grote probleem
van de jaren tachtig.”

Loonmatiging was toen toch
het antwoord, met het
Akkoord van Wassenaar in
1982?

„Lonen waren te hoog,
maar daaronder lag het we-
zenlijke probleem: de inko-
mensverdeling. Het belang-
rijkste antwoord van het
eerste kabinet-Lubbers was
het bevriezen van de mini-
mumlonen en in 1983 de ver-
laging van de uitkeringen.
Zo werd het verschil tussen
werken en niet-werken
weer groter.”

Je kunt dus als land te kleine
inkomensverschillen hebben?

„Je kunt absoluut te klei-
ne inkomensverschillen
hebben. Een belangrijke
factor voor mensen om
meer te gaan werken is dat
ze er meer aan overhouden.
En bij heel hoge belastingta-
rieven werkt dat op een ge-
geven moment niet meer.”

Nu hoor je het kabinet ook
voortdurend dat mantra
herhalen: werken moet
lonen.

„Ja, het wordt wel steeds
gezegd. Toch gaat het in de
praktijk mis en ik begrijp
ook wel waar dat misgaat.
Nederland is, zoals premier

Rutte zei, een diep socialis-
tisch land. Wij houden niet
van inkomensverschillen,
ook zijn eigen VVD niet. Dus
is er de neiging om bij elke
crisis de rekening door te
schuiven naar hogere inko-
mens en werkgevers. Maar
het verkleinen van de ver-
schillen tussen lonen en uit-
keringen, werkt voorbij een
zeker punt contraproduc-
tief.”

Minister Kaag van Financiën
zei voor de zomer ook
voortdurend dat we
collectief armer worden.
Daarop kwam flinke kritiek.

„Ik vond die eerste reactie
van het kabinet erg goed.
Meteen zeggen: dit gaat ons
allemaal raken, we zullen er
allemaal mee moeten dea-
len. En dat dan de sterkste
schouders iets zwaardere
lasten dragen ligt voor de
hand. Maar zoals het nu uit-
pakt, waarbij de verschillen
tussen lonen en uitkeringen
met 10 procent afnemen, dat
is heel erg veel. In de jaren
tachtig is onder Lubbers het
verschil tussen uitkeringen
en lonen met 20 tot 30 pro-
cent toegenomen. Nu haal je
daar bijna de helft weer van-
af. Ik denk dat je dan door-
schiet.”

De bijstand gaat omhoog
omdat het minimumloon met
10 procent wordt verhoogd.
Moet je de bijstand dan
loskoppelen?

„Er zijn een heleboel uit-
keringen, soms via omwe-
gen, gekoppeld aan ons mi-
nimumloon. Daar zit inder-
daad het probleem. Naast
verhoging van de uitkerin-
gen zitten er ook nog tal van
andere fiscale maatregelen
in het koopkrachtpakket
die nivellerend uitpakken.
Kijk daarmee uit, want de
verschillen tussen de hoofd-
verpleger en de verpleger en
tussen 16 uur werken of 24
uur werken, moeten niet te
klein worden. Een deel van
de oplossing voor specifieke
situaties, zoals extreem
slecht geïsoleerde huizen,
moet van maatwerk door de
gemeenten komen. Dat is
geen aantrekkelijke oplos-
sing. Maar je moet het zoe-
ken in de sfeer van schuld-
hulpverlening en specifieke
ondersteuning voor men-
sen, waarvoor de bijstand
allerlei voorzieningen heeft.
Er komt nu een energie-
prijsplafond waarmee men-
sen redelijk gericht worden
geholpen. Je zou denken dat
het prijsplafond de overige
koopkrachtmaatregelen
grotendeels overbodig
maakt.”

Waar op de arbeidsmarkt
gaan de problemen
ontstaan?

„Kijk naar de problemen
bij Schiphol of de NS. Res-
taurants zijn vaak gesloten
op maandag én op dinsdag.
Allerlei sectoren hebben

een personeelstekort. Juist
op dit moment, nu alles na
corona weer open is, is het
functioneren van de ar-
beidsmarkt een probleem.
De energiecrisis heeft ook
de vraag naar energiebespa-
rende investeringen zoals
zonnepanelen opgestuwd.
Ook daarvoor zijn mensen
nodig.”

Nivellering verergert die
arbeidsmarktkrapte?

„Ja, er is een enorme be-
hoefte aan mensen die aan
het werk gaan. Je ziet dat de
politiek nu grijpt naar nood-
middelen als een voltijdbo-
nus. Dat gaat niet werken.
Heel veel mensen staan voor
de beslissing: ga ik drie da-
gen of vier dagen werken?
De voltijdbonus zal ertoe
leiden dat de man dan vijf
dagen gaat werken en de
vrouw drie. Dat zijn lapmid-
delen voor een generiek
probleem. De politiek ont-
kent het fundamentele di-
lemma: er is een grens aan
de mate waarin je inkomens
kunt nivelleren via sociale
zekerheid en belastingen.
En die grens hebben we in
Nederland bereikt.”

OUD-DIRECTEUR CPB HEKELT BELEID OM ALLE
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Het kabinet
haalt alles
uit de kast

om de koopkracht
van vooral de
laagste inkomens
zoveel mogelijk op
peil te houden.
Coen Teulings,
oud-directeur van
het Centraal Plan-
bureau, hekelt de-
ze grote nivelle-
rende operatie:
„Werken moet lo-
nen.” De verho-
ging van de uitke-
ringen werkt ’con-
traproductief’,
meent hij. 

door Martin Visser

Coen Teulings, oud-directeur
van het Centraal Planbureau:
„Het verkleinen van de verschil-
len tussen lonen en uitkeringen
werkt voorbij een zeker punt
contraproductief.”
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