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In zijn betoog schetst Plasterk de ontwikkelingen in Europa en de stand van zaken in Nederland. “Het 

begint bij de wortels van de sociaal democratie. Immers de PvdA doet het in de peilingen nog niet zo 

goed, dus moeten we terug naar de basis: waar doe je het voor”?! 

De sociaal democratie is ontstaan door de industrialisatie in Europa. De kleinschalige wereld 

verandert langzamerhand in een grootschalige wereld. Om in die wereld boven het 

bestaansminimum uit te kunnen komen, was solidariteit een sleutelbegrip. Die solidariteit heeft 

bijgedragen aan de ontwikkeling van de onze verzorgingsstaat. Voor zaken als het afschaffen van de 

kinderarbeid en meer gelijke kansen in de maatschappij heeft de sociaal democratie de basis gelegd. 

Volgens Ronald Plasterk stond de sociaal democratie ten tijde van Joop Den Uyl op zijn hoogtepunt. 

Sindsdien is er een golf van neoliberalisme over de wereld gespoeld, waarbij Reagan en Thatcher een 

belangrijke rol speelden. 

Plasterk heeft kortgeleden met econoom Paul de Beer gesproken. Hij 

wilde graag weten hoe de inkomensverdeling zich heeft ontwikkeld, 

maar Paul de Beer kon daar geen antwoord op geven. Simpelweg 

omdat het CBS dit niet meer meet! 

Het onderwerp inkomensverdeling is in de ogen van Plasterk 

verwaarloosd! 

Door de bankencrisis (groeipad is 35 miljard euro lager) en de huidige 

eurocrisis is pijnlijk duidelijk geworden dat er onvoldoende toezicht is 

op de banken. Duidelijk is dat deze crisis van rechts komt, aangezien het 

beleid van “alles aan de markt overlaten” en minder toezicht past bij 

dat denken. 

Volgens Plasterk zijn er drie onderwerpen die van groot belang zijn. Zo moeten we volgens hem 

opnieuw gaan nadenken over: 

1. het ordeningsprincipe.  

Wat hoort bij de markt (ontwikkeling producten bijv. mobiele telefonie), wat hoort bij de 

overheid (bijv. het onderwijs) en waar zijn mengvormen mogelijk? 

2. het verdelingsvraagstuk.  

In de tijd van Troelstra verdiende de top meer dan de arbeider. De norm was toen 10 x het 

minimum inkomen. De vraag kan gesteld worden of het huidige verdelingskader wel eerlijk 

is. Dit punt is overigens niet opgenomen in het PvdA programma, maar moreel is het wel een 

punt: salarissen moeten in verhouding zijn! 

3. duurzaamheid.  

Streven naar meer plezier (lees gebruik van grondstoffen etc.) kan voor onze kinderen 

betekenen dat zij het nog veel slechter krijgen  wij “fakkelen” de wereld op. Dit terwijl wij 

in feite zuinig moeten zijn op deze wereld, op de verschillende culturen, talen, op elkaar! 

Volgens Plasterk heeft de partij na het opblazen van het kabinet door Wilders het gevoel in het land 

onderschat. Het gevoel van: “Nu moet het land worden gered”. 
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Het “Kunduz-akkoord” is daar het uitvloeisel van. Een akkoord, waarbij de ChristenUnie en D’66 een 

kans roken. Een akkoord dat nu vele malen slechter uitpakt dan vooraf is aangegeven door de 

betrokken partijen. 

Er is door de betrokken partijen willens en wetens een stemming 

gecreëerd rond de 3%-norm van Europa. Halen we die norm niet, dan 

krijgen we een boete van Europa, zo werd gesteld. Maar hoe zit het 

dan met Spanje of met Frankrijk? Beiden halen die norm niet, maar is 

er sprake van een boete? 

Het “Kunduz-akkoord” leidt niet tot verbeteringen in de woningmarkt. 

In tegenstelling, want door het akkoord komt de woningmarkt nog 

meer op slot. Met de detailhandel gaat het steeds slechter. De 

forenzentaks is de klap op de vuurpijl, volgens Plasterk. De taks grijpt 

niet alleen in voor het autoverkeer, maar geldt ook voor de mensen die 

gebruik maken van het openbaar vervoer of van de fiets. En zie: De VVD wil er af weer vanaf….. 

Een ander groot probleem is de versoepeling van het ontslagrecht. Dit is echt slecht uitgewerkt en 

grijpt diep in in de rechten van de mensen. Aan dat ontslagrecht is o.a. ook het scholingsrecht, de 

medezeggenschap en het zwangerschapsverlof gekoppeld. In Amerika is het niet ongebruikelijk om 

mensen te ontslaan die bijvoorbeeld tijdelijk uit het arbeidsproces zijn geweest, of die tijdelijk 

minder kunnen presteren. Je kunt immers een “betere” kracht aanstellen.  

In Amerika kan dit, maar hier in Nederland heeft de PvdA hard voor deze rechten gestreden! 

Europa is volgens Plasterk een belangrijk onderwerp. Daarin 

verschilt de PvdA fundamenteel van de SP. De SP heeft alle PVV-

moties aangaande Europa gesteund en lijkt daarmee anti-Europees. 

Denk bijvoorbeeld aan de steun voor de euro, gezamenlijke militaire 

acties. SP is tegen, maar gelukkig komt er wel enige beweging in het 

SP-standpunt.  

Deze verkiezingstijd is een vreemde tijd. Er is sprake van een vorm 

van warmlopen (tijd voor de zomervakantie), daarna rust 

(vakantieperiode) en tenslotte de eindsprint (de feitelijke 

verkiezingscampagne). 

Gelukkig heeft de PvdA een goed leesbaar programma. Volgens 

Plasterk heeft de PvdA een goede club. Dit werd duidelijk bij de 

verkiezing van de lijsttrekker. Met zijn allen het land in en in gesprek met de kiezers. Dat is ons 

kapitaal! 

“Ons doel is om straks de grootste partij aan de linkerkant te zijn, waarbij we nadrukkelijk duidelijk 

moeten maken dat de PvdA het beste alternatief is om rechts te bestrijden”! 

Op de vraag hoe we de kiezer het belang van Europa kunnen duidelijk maken heeft Ronald Plasterk 

een duidelijk antwoord. “Nederland is een open land, een handelsland. Meer dan 70% van onze 

export gaat naar de eurolanden. Het kan niet anders dan dat daardoor onze toekomst hangt aan de 

rest van Europa. Een failliet Spanje zou funest zijn, aangezien de groeipadschade dan alleen maar 

toeneemt”. 
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Volgens Plasterk is wel duidelijk dat controle nodig is. “De ‘munten-denkers’ hebben sommige zaken 

onvoldoende doordacht. Zo dachten zij dat de euro-munt de samenhang tussen de verschillende 

landen zou bevorderen, maar dat is niet zo. Daarnaast is de regelgeving hier en daar doorgeschoten. 

Aan de andere kant moet je een sterk Europa hebben en daarvoor zijn nu eenmaal 

gemeenschappelijke regels nodig. Een sterk Europa is in de huidige wereld een must”. 

Een deel van de liberalisering kan worden toegekend aan de rol van de kabinetten Kok en aan 

bijvoorbeeld Toni Blair. Dat is een gegeven, passend bij het tijdbeeld. 

Iedereen bij de semi-overheid en overheid zou aan de Balkenende-norm moeten voldoen. Dat geldt 

voor bijvoorbeeld woningbouwcoöperaties, maar ook voor energiemaatschappijen. Volgens Plasterk 

moeten semi-overheidsinstellingen wel “iets in de marge” kunnen betekenen voor een regio, zoals 

het sponsoren van een sportclub. Dat hoort in zijn ogen bij de sociaal maatschappelijk 

verantwoordelijkheid van die instellingen. 

Op de vraag of de rol van de banken niet te groot is geworden, geeft 

Plasterk aan dat die vrijheid inderdaad wel heel groot is. Daarvoor moet 

je de zaak bij de wortel aanpakken. Kan dat nog? 

Ronald Plasterk heeft een initiatief wetsvoorstel ingediend die aangeeft 

dat een financiële instelling geen bonuscultuur meer mag hanteren. 

Banken hebben 7 miljoen woekerpolissen verkocht; die zijn niet in het 

belang van de klant ontwikkeld. Dit soort excessen mag niet meer 

voorkomen. 

Is nationalisering van banken een optie? Zo is de ABN-AMRO van de staat 

en deze mag dus niet naar de beurs. Eerst dient er een fundamentele 

discussie te komen over de financiële sector, moeten de kapitaalseisen omhoog en moet de handel 

voor eigen rekening worden gescheiden van het nutsbankieren. 

 

De PvdA heeft een motie ingediend, waarin de AFM wordt opgedragen om nieuwe financiële 

producten te beoordelen voordat ze de markt op gaan. Ook richting accountancy zijn zaken 

aangegeven, want het kan toch niet zo zijn dat bedrijven die advieswerk bij een bedrijf doen, ook de 

accountant van datzelfde bedrijf zijn. Bovendien moeten bedrijven niet oneindig lang controle 

uitvoeren bij dezelfde klant. Feitelijk zou het opdrachtgeverschap elders moeten liggen, maar dat is 

niet te realiseren, want daarvoor is de markt te internationaal. 

De intentie is dat de hele keten moet worden doorlopen!  

De PvdA houdt zich bezig met een provisie verbod voor hypotheekadviseurs. Het kan toch niet zo zijn 

dat de adviseur provisie vraagt van de klant, maar in de tussentijds ook provisie krijgt van de 

financier. 

Dat de Duitse economie zich beter ontwikkelt dan de Nederlandse heeft volgens Plasterk o.a. te 

maken met een beter consumentenvertrouwen. De vraag is dan: hoe krijgen wij het vertrouwen van 

de consument terug? 

Het antwoord van Rechts: Duitsland heeft meer aan loonmatiging gedaan. 

Het antwoord van Links: De woningmarkt zit op slot en die moet worden aangepakt. Daarvoor moet 

ook worden gekeken naar de hypotheekrente-systematiek.  
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Bovendien is gebleken dat de maak-economie in Duitsland sterker is gebleken dan de Nederlandse. 

De Nederlandse economie is meer een dienstverlenende economie geworden, dus inzet richting een 

maak-economie is nodig.  

Het huidige bezuinigingsbeleid van het kabinet is slecht voor de 

economie. De voorgestelde BTW-verhoging is niet bevorderlijk voor de 

koopkracht van de burgers. Die koopkracht moet juist worden 

gestimuleerd! 

Steeds meer mensen komen in aanraking met schuldsanering. Dat zou in 

een land als Nederland niet moeten kunnen. Wat doet de PvdA 

hiertegen? 

Volgens Plasterk moet je mensen niet nodeloos schulden laten maken. 

Dus reclames in de trant van: “Dit jaar betaalt u de helft, volgend jaar 

…..” zouden niet moeten kunnen. Daarnaast zijn er veel jongeren die 

veel geld lenen, zonder dat ze goed inzicht hebben in hun eigen 

financiële mogelijkheden. Daarvoor kan het nodig zijn om te zorgen voor 

een verantwoorde schuldsanering. 

Sijbe de Jong 

15-6-2012 


