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Geachte bewindslieden,
U bent voornemens om in 2014 € 6 miljard extra te bezuinigen. De gevolgen hiervan op de samenleving
gaan ons aan het hart. Zodanig zelfs dat wij u door middel van deze open brief alternatieve
bezuinigingen en hervormingen presenteren om op een menselijke en fundamentele manier uit de crisis
te komen. Einstein zei al dat problemen niet kunnen worden opgelost met hetzelfde denken van waaruit
ze zijn ontstaan. Wij menen dat u, in het belang van de samenleving onze oplossingen die vanuit een
ander gedachtegoed zijn ontwikkeld op hun merites zult willen beoordelen.
De regering en pensioenfondsen zijn op dit moment in gesprek over investeringen in Nederlandse
hypotheken en over de ondersteuning van de economie middels het verstrekken van kredieten vanuit de
pensioenpot. Ze lijken te vergeten dat de pensioenbetaler, de belastingbetaler en de rentebetaler steeds
dezelfde burger is.
De burger als pensioenbetaler betaalt trouw premie. Deze premie verdwijnt voor het gevoel van de
pensioenbetaler in een hoge hoed en hij moet maar afwachten of hij daar het pensioen uit ontvangt dat
hem is voorgehouden. Ook heeft de pensioenbetaler geen invloed op investeringskeuzes. Zo is
investeren in uitsluitend groene en maatschappelijk verantwoorde projecten niet mogelijk. Dit stuit steeds
meer mensen tegen de borst. Het gemiddelde rendement over de afgelopen 50 jaar is net voldoende
geweest om de gemiddelde loonstijging goed te maken, voor 95% compensatie voor inflatie en thans
onvoldoende om de voorgespiegelde pensioenen waar te maken. Onverantwoorde investeringen en
beheersystemen hebben veel gekost, maar geen extra rendement opgeleverd: de pensioenbetaler mag
nu op de blaren zitten. Waar zijn die extra rendementen gebleven?
De burger als belastingbetaler kan hypotheekrenteaftrek krijgen maar betaalt dit zelf. Om de
hypotheekrenteaftrek in stand te houden, is het belastingtarief van de eerste twee schijven 6% hoger dan
nodig. Degenen met de hoogste hypotheek profiteren het meest. De hypotheekrenteaftrek is een
indirecte subsidie op de winsten van de banken die, gelegitimeerd door de politiek, geld uit het niets
mogen creëren door middel van fractioneel bankieren en hiervoor rente mogen vragen. Toch is zelfs dit
meest lucratieve businessmodel aller tijden onvoldoende gebleken en moeten de banken met
belastinggeld overeind gehouden worden. Waar zijn alle buitenproportionele winsten gebleven?
De burger als rentebetaler betaalt voor zijn hypotheek gemiddeld 2% teveel aan rente. Zie ter
vergelijking de rentepercentages van de Duitse concurrenten die de Nederlandse markt gaan betreden
en het Deense hypotheekobligatie-systeem. De banken in Nederland maken hierdoor enorme marges,
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gesubsidieerd door de belastingbetaler, maar vergoeden voor spaargeld van diezelfde klant/hypotheekgever een fractie van hetgeen de klant zelf moet betalen aan hypotheekrente. Gemiddeld betaalt
de burger hierdoor in 30 jaar €100.000 teveel voor zijn huis door een te hoge rente.
De ontvanger van het grotere rendement, door al dan niet grotere risico’s, is dus niet de pensioenbetaler,
belastingbetaler en rentebetaler maar de bank, het pensioenfonds en de overheid. Als het mis gaat,
betaalt uiteindelijk de burger de prijs. Die prijs wordt bijvoorbeeld betaald via de aangekondigde extra
bezuinigingen van € 6 miljard. Om maar te zwijgen over de prijs die we als samenleving zullen moeten
betalen als gevolg van een ineenstorting van het huidige niet vol te houden systeem.
Partij voor Mens en Spirit vindt het de hoogste tijd voor een menselijk en samenhangend korte en lange
termijnbeleid om de overheidsbegroting op orde te krijgen. Hierin gaan fundamentele herzieningen van
het systeem hand in hand met het belang van de burger en staat de gezondheid van de gehele
samenleving ondubbelzinnig voorop.
In deze open brief treft u zowel globale, alternatieve bezuinigingen aan met realisatie tussen één en
vier jaar als ook een aantal alternatieve beleidsvoorstellen en stelselwijzigingen.
Alternatieve bezuinigingen waarvan realisatie mogelijk is binnen 1 jaar
•

•

€ 8 miljard p.j.: standaard een restitutiepolis in plaats van een naturapolis en focus op preventie
en gezondheid (20% reductie van € 40 miljard ). (Zie onze brief d.d. 2-6-2013 aan Minister
Schippers.)
Op grote schaal geld voor uitkeringen ruilen voor extra reguliere banen door zorg- en
ziektekosten via publieke middelen te betalen en alle werkgerelateerde uitkeringen <65 jaar via
werkgevers. Dit levert 250.000 banen in 4 jaar + extra belastinginkomsten op. De werkgever
krijgt vijf werknemers voor de prijs van vier, de werkloze een betaalde baan i.p.v. een uitkering.

Alternatieve bezuinigingen waarvan realisatie mogelijk is binnen 2 tot 4 jaar
•
•
•
•

Onbekend maar vele miljarden: stoppen van belastingontwijkingconstructies.
€ 1 tot € 2 miljard p.j.: elimineren van fraude in de zorg (5% kostenreductie).
€ 3 tot € 6 miljard p.j.: elimineren van overige vormen van fraude en ontduiking van belastingen
(inclusief zwart werken).
€ 18 miljard minder bezuinigen: afschaffen alle heffingskortingen, aftrekposten en subsidies, in
plaats daarvan loonbelasting voor de eerste 3 schijven verlagen naar 12%. Dit levert 500.000
banen in 4 tot 8 jaar op. Ongewenst effect is dat mensen met een inkomen tot ongeveer het minimumloon er op achteruit
zouden gaan en mensen met modaal en hoger er fors op vooruit zouden gaan. Belangrijkste reparatiemaatregelen zijn: A) lagere
inkomens > 3% verhogen (in 1982 zijn het wettelijk minimumloon en de uitkeringen met 3% verlaagd) B) Pensioenpremie en aanvullende
ZW, WW en WAO premie voor rekening van werknemers brengen, hierdoor blijven de netto inkomenseffecten voor alle inkomensgroepen
binnen redelijke proporties. Deze reparatiemaatregelen zijn in berekening van het voorstel voor een transactiebelastingsysteem á 10% en
de loonkosten met 30% verlagen verwerkt (zie punt 11).

•
•

€ 1 miljard p.j.: reductie bijdrage EU.
€ 4.6 tot € 40 miljard: terugdraaien ESM.

Alternatieve bezuinigingen waarvan realisatie mogelijk langer duurt dan 4 jaar
•

€ 18 miljard minder bezuinigen: afschaffen BTW en belasting op arbeid en het invoeren van
een transactiebelasting van 10% (ook voor intermediair gebruik en speculatieve transacties). Dit
levert 500.000 banen op in 4 jaar.

Extra investeringen 2014
•
•

€2 miljard p.j. voor onderwijs.
€2 miljard p.j. voor een garantie-inkomen van jongeren en de middengroep tot 65 jaar. AOW
blijft het garantie-inkomen voor ouderen. De kosten voor de vergrijzing opvangen via
arbeidstijdverkorting, het verhogen van de pensioenleeftijd en hervormingen van het
belastingstelsel.
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Fundamentele hervormingen en stelselwijzigingen voor een gezonde economie en samenleving
1) De ABN-AMRO en SNS worden omgevormd tot coöperatieve gemeenschapsbanken. Zo kan de
overheid voorzien in de eigen financieringsbehoefte en worden alle nutsfuncties binnen de
samenleving vervuld. De nieuwe coöperatieve gemeenschapsbanken dienen de belangen van
alle burgers van Nederland en staan onder democratische controle. De bank mag zich niet bezig
houden met speculatie in welke vorm dan ook. Geldschepping komt hierdoor in publieke handen.
Zolang rente wordt toegepast vloeien rente-inkomsten naar de schatkist waardoor lagere
belastingtarieven kunnen worden ingevoerd. Alle commerciële banken gaan met het Full
Reserve Banking Systeem werken (Chicago Plan / IMF).
2) Een balansverkorting voor banken (minimaal halveren conform Chicago Plan / IMF) en het
benutten van de vrijval van reserves voor investeringen in de reële economie.
3) Pensioengelden van burgers worden overgeheveld naar de nieuw te introduceren levensloopspaarrekening bij de coöperatieve gemeenschapsbanken. Hierdoor komen voldoende middelen
ter beschikking voor sale-&-lease-back constructies.
4) Een groot deel van de eigendommen van de overheid (gebouwen en infrastructuur) wordt
overgeheveld naar de coöperatieve gemeenschapsbank (sale-&-lease-back). De overheid
betaalt voor het gebruik van deze voorzieningen een vorm van huur (een afwijking van het
Chicago Plan). Door deze (administratieve) handeling wordt een bedrag ter grootte van
ongeveer de helft van het nationaal inkomen (€ 370 miljard) aan staatsschuld afgeboekt. Hierbij
blijven de publieke bezittingen in publieke handen.
5) Voor de private sector kan een vergelijkbare oplossing voor het schuldenprobleem worden
toegepast. Mensen die een lening bij de coöperatieve gemeenschapsbank afsluiten, kunnen met
de sale-&-lease-back-formule de hypotheek op hun woning (bijna) volledig aflossen. Zo kunnen
ze hun woning aan de coöperatieve gemeenschapsbank verkopen en deze, in de vorm van
huurkoop, weer van de bank terug kopen. Bij deze ruiloperatie wordt schuld afgelost en worden
nieuwe afspraken gemaakt over de rente die mensen voor deze afbetalingsregeling moeten
betalen. Deze zal gemiddeld 2% lager uitvallen en in overeenstemming zijn met de gemiddelde
stijging van de loonkosten.
6) De overheid schept via de coöperatieve gemeenschapsbank geld (fiat geld) in zo’n omvang dat
de private en publieke sector hun resterende schuld aan banken volledig kunnen aflossen. Op
basis van het rechtvaardigheidsprincipe ontvangen degenen die geen schulden hebben het
equivalent in besteedbaar vermogen geoormerkt voor duurzame investeringen. De banken
betalen op hun beurt hun crediteuren en aandeelhouders. Dit maakt de weg vrij voor het nieuwe
banksysteem waar geldschepping voorbehouden is aan de staat (onder democratische controle)
en gelddistributie/beoordeling van kredietaanvragen etc. via de commerciële banken plaatsvindt
voor een proportionele vergoeding.
7) Speculatie tot een minimum beperken door fiscaal beleid. Het op termijn afschaffen van rente zal
er toe leiden dat het grootste deel van de derivatenhandel zal verdwijnen. Fiscaal beleid gaat
hieraan vooraf.
8) Combineren van verhoging van de pensioenleeftijd met arbeidstijdverkorting, afgestemd op de
persoonlijke gezondheid, talenten en voorkeuren waarbij de kosten van toenemende vergrijzing
worden opgevangen door voorgestelde hervormingen van het belastingsysteem.
9) Pensioenpremie evenwichtig verspreiden over het arbeidsleven en daarmee een pensioen opbouwen dat 70% zal bedragen van het vermoedelijke laatste loon.
10) De pensioenen die door mensen in het verleden zijn gespaard, worden als beginbedrag op hun
levensloopspaarrekening gezet en het rendement hierop wordt vergroot door het
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vereenvoudigen van het beheer en het financiële systeem.
11) BTW en belasting op arbeid afschaffen en hiervoor in de plaats een transactiebelasting invoeren
van 10%. Hiermee wordt het mogelijk om de loonkosten in Nederland met 30% te verlagen en
de netto-inkomens ongeveer gelijk te houden.
12) Naast het heffen van belasting over een groter bedrag (door intermediair gebruik 200%, inclusief
heffing op rente tot 250% van het BNP i.p.v. 60%), zullen daarnaast de standaard
heffingskortingen (heffingskorting, ouderenkorting, arbeidskorting, zorgtoeslag en zelfstandigenaftrek) van ongeveer € 42 miljard per jaar vervallen. Het nieuwe belastingsysteem maakt deze
kortingen overbodig.
13) Milieu- en gezondheidschade worden voor 100% door de veroorzaker betaald en geïnvesteerd
in onderzoek, ontwikkeling en productie van duurzame en gezonde producten.
14) Introductie hypotheekobligatie-systeem (zoals in Denemarken) als alternatief voor de hypotheekrenteaftrek.
15) Woningbouworganisaties omvormen tot woningcoöperaties (i.p.v. corporaties) waardoor bewoners mede-eigenaar worden. In combinatie met het nieuwe hypotheeksysteem kunnen huren
eenmalig met 15 tot 20% worden verlaagd.
16) De prijzen van de woningen de komende 10 tot 15 jaar zo stabiel mogelijk houden zodat door
resterende werking van inflatie en salarisverhogingen de prijzen van woningen weer in een
gezonde verhouding met de lonen komen. Door deze zekerheid komt de woningmarkt weer op
gang.
17) Verbieden van executieverkopen onder de marktprijs door banken maar marktconform verkopen
aan woningbouwcoöperaties minus een proportionele risicokorting (+/- 5%).
18) Het garantie-inkomen van €1.000 per maand per volwassene met maximum van twee
volwassenen per huishouden maakt maatschappelijke dienstverlening in overeenstemming met
mogelijkheden, eigenheid, interesse en talenten mogelijk en betekent in principe het einde van
armoede in Nederland.
19) Waardering voor banen in zowel de formele economie (betaalde baan voor reguliere behoeften)
als in de informele economie die zorgen voor extra kwaliteit van leven (maatschappelijke
dienstverlening met garantie-inkomen). Het creëren van betaalde banen is geen doel op zichzelf.
Economie om de economie is onwenselijk. Een garantie-inkomen moet een eenvoudig en
gezond leven mogelijk maken voor 20 uur zelfgekozen maatschappelijke dienstverlening in
overeenstemming met mogelijkheden, eigenheid, interesse en talenten per week. Desgewenst
kan dit worden gecombineerd met een (parttime) baan in de formele economie.
20) Op langere termijn afschaffen van rente en inflatie en introductie van welvaartvast geld.

Wij zijn gaarne bereid om in een persoonlijk gesprek deze voorstellen nader toe te lichten.
Uw bevestiging en inhoudelijke reactie zien wij gaarne tegemoet.
Met hartelijke groet,

Leo Sonneveld
Voorzitter Partij voor Mens en Spirit
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