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Prinsjesdag

Prinsjesdag is een dag omgeven met allerlei tradities. Wat inmiddels ook traditie lijkt te zijn, is het lekken van de 

stukken vóór Prinsjesdag. Dat is vooral fijn als de boodschap die het kabinet over wil brengen een positieve boost moet 

geven aan het vertrouwen van de burger in de overheid. En dat vertrouwen kan zeker een boost gebruiken. 

Volgens de Miljoenennota gaat 96 procent van de Nederlanders er 
in 2019 op vooruit. Volgens een onderzoek gelooft driekwart van de 
ondervraagde Nederlanders daar niet in, terwijl 56 procent van de 
Nederlanders geen vertrouwen zegt te hebben in het kabinet.

Stijging kosten van levensonderhoud
Het zal overtuigingskracht vergen om dit wantrouwen bij de bur-
ger weg te nemen. De kosten voor  levensonderhoud stijgen 
behoorlijk. Te denken valt aan de voorgenomen stijging van het 
lage tarief in de omzetbelasting van 6 procent naar 9 procent en de 
stijging van de zorgpremies. Daarnaast wordt het gebruik van 
energie meer belast door verhoging van de energiebelasting. Tran-
sitie van energiebronnen is de inzet. Die transitie kost geld en dat 
is niet door iedereen makkelijk op te brengen. Ook is het maar de 
vraag of de al wat langer bekende voorstellen met betrekking tot 
invoering van het nieuwe belastingplan wel tot een verbetering 
van de koopkracht zal leiden. 

Dividendbelasting
Wie het nieuws gevolgd heeft de afgelopen maanden is op de 
hoogte van de verhitte discussies over de afschaffing van de divi-
dendbelasting. Het blijkt dat er maar weinig bedrijven zijn die hier 
het voordeel van inzien. Premier Rutte vond het in augustus nog 
een ‘bizar’ plan , maar voelt ‘tot in zijn diepste vezels’ dat dit plan 
goed is voor de werkgelegenheid. Hoe dat gaat uitpakken is nog 
ongewis, maar feit is wel, dat er nu al een schreeuwend tekort aan 
arbeidskrachten is. Was het negatieve gevolg van dit plan voor de 

schatkist in eerste instantie begroot op 1,4 miljard euro, door de 
aantrekkende economie is dit inmiddels opgelopen tot meer dan 2 
miljard euro. Hoe gaat dat gat gedicht worden?

Effecten Brexit en handelsoorlog
Uit de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de 
Nederlandse economie naar verwachting zal groeien met 2,8 pro-
cent in 2018 en 2,5 procent in 2019. Alle mooie vooruitzichten ten 
spijt kunnen deze verwachtingen getemperd worden door de onze-
kerheid rond de Brexit en het handelsbeleid van de VS. Dit kan de 
economische groei negatief beïnvloeden. De handel met het Ver-
enigd Koninkrijk leverde in 2017 bijna 23 miljard euro op. De kos-
ten van de Brexit worden door het CPB tot 2030 geschat op 10 tot 
16 miljard euro. Dat zal invloed hebben op de werkgelegenheid.

De rand van de samenleving
De situatie van mensen die, zoals we plegen te zeggen, zich aan     
de rand van de samenleving bevinden komt ook vrijwel altijd       
aan bod op Prinsjesdag. Het omstreden plan om arbeidsgehandi-
capten minder dan het minimumloon te betalen is van tafel. 
Arbeidsgehandicapten zouden met dat plan goedkoper worden 
voor werkgevers, maar uitvoering zou niet haalbaar zijn. Ook is er 
meer aandacht voor de ouderen in de samenleving. Het extra 
bedrag voor de ouderenzorg groeit door naar ongeveer 3 miljard 
euro. Zij kunnen daarmee volgens de regering vertrouwen op     
voldoende tijd, aandacht en goede zorg.
Nederlanders mogen graag klagen. Laten we echter onze zegenin-
gen tellen. Ik las een uitspraak van iemand: „Klagen kan ons       
helpen om naar het begin van een oplossing te gaan. Maar…. voor-
al op de lange termijn is zeuren en zaniken slecht voor individu en 
groep”. Laten we het ter harte nemen!


