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De koopkracht, een hopeloze publiciteit, De Standaard, 2 april 2019, pp. 30-31. 

FRANK VANDENBROUCKE 

Wie? Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. 
Wat? Voor een sterk sociaal en ecologisch beleid is een rechtvaardige verdeling van de inspanningen noodzakelijk. 

DE KOOPKRACHT, EEN HOPELOZE PRIORITEIT 
Partijen moeten helder zijn over hun prioriteiten. Wie het meent met het klimaat en de armoede, focust niet op 
de koopkracht van de middenklasse, schrijft FRANK VANDENBROUCKE. 
In zijn redactionele commentaar vroeg Ruben Mooijman de partijen om oplossingen voor te stellen voor het 
begrotingstekort, maar hij denkt niet dat we die zullen horen (DS 29 maart). Misschien moeten we ons daarbij 
neerleggen: begrotingen worden opgemaakt na verkiezingen. De minimale eis is dat partijen helder aangeven wat hun 
prioriteiten zijn. Ze hoeven het niet allemaal te becijferen en ze mogen dat zelfs in algemene termen doen, maar we 
moeten weten waar ze voorrang aan zullen geven wanneer de cijfers uiteindelijk op tafel liggen. Een voorbeeld van 
een hopeloos foute prioriteit is ‘de koopkracht van de middenklasse’. 
Dankzij de betogende scholieren beseffen we wat de grootste urgentie is: de klimaatomslag. Wie zegt dat dit niets 
kost, heeft gelijk op een abstract niveau. Als we niets doen voor het klimaat, dan zal de welvaart binnen afzienbare 
tijd dalen. Maatregelen nemen beschermt onze welvaart op termijn. Sterker, de klimaatomslag vereist programma’s 
die gepaard gaan met jobcreatie. Maar op korte termijn zijn wel aanzienlijke investeringen nodig. Zelfs wie van het 
begrotingstekort geen fetisj maakt, weet wat dat betekent: prioriteiten stellen en keuzes maken. 

We zijn rijker geworden 
Denktank Minerva en Decenniumdoelen vroegen aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (Ceso) om de lage 
middenklasse in beeld te brengen: een nieuwe kwetsbaarheid treft mensen met een inkomen dat wel boven de 
armoedegrens ligt, maar toch laag is (DS 23 maart). Maar, zo schrijft Ceso, de lage middenklasse is niet zomaar 
gelijk te stellen met armoede. Ceso wijst onder meer op deprivatiecijfers. In 2005 kon 15 procent van de Belgen met 
een inkomen beneden de armoedegrens minstens drie basisbehoeften uit een lijstje van negen basisbehoeften niet 
invullen. Vandaag is dat 22 procent. Zo’n toename van deprivatie doet zich in geen enkele andere inkomensgroep 
voor, ook niet in de lage middenklasse. 
Ceso stelt ook vast dat we rijker geworden zijn. De groei van de inkomens van de lage middenklasse, de 
kernmiddenklasse, de hoge middenklasse en de rijken houden gelijke tred: de inkomens van de lage middenklasse 
groeiden de voorbije 30 jaar met 1,5 procent per jaar, die van de hoge middenklasse met 1,6 procent per jaar. Voor 85 
procent van de Belgen verliep de inkomensgroei gelijkmatig. De inkomens van de mensen in armoede hielden gelijke 
tred tot het midden van de jaren negentig, waarna ze trager groeiden. 
Armoede bij mensen op actieve leeftijd is het meest urgente sociale probleem, dat leert het Ceso-rapport. Samen met 
de ecologische transitie moet dat prioritair zijn. Die prioriteit betekent niet dat we de precaire positie van mensen in 
de lage middenklasse uit het oog verliezen. Beleid tegen echte armoede en beleid tegen de bestaansonzekerheid van 
mensen in de lage middenklasse steunen ten dele op dezelfde instrumenten. Denk aan de cruciale rol van het 
huisvestingsbeleid, zeker in het licht van de ecologische uitdaging. Zowel voor mensen uit de arme groep als voor 
mensen uit de lage middenklasse is een ommekeer in ons woonbeleid erg belangrijk. 

De huishouddimensie 
Een rapport van de Koning Boudewijnstichting (KBS) bevat een lijst maatregelen die regeringen moeten nemen als 
ze het ménen met armoedebestrijding (DS 14 december). De conclusie is dat armoedebestrijding niet goedkoop is: als 
je de laagste uitkeringen wil verhogen, dan moet ook het nettoloon van wie tegen een laag loon werkt omhoog: beide 
opties kosten geld. De overheid zal het gros van de inspanning moeten doen om gezinnen die leven van lage 
arbeidsinkomens meer koopkracht te geven. Aan bedrijven vragen dat ze drastisch hogere brutominimumlonen 
uitbetalen, is geen goed idee als je armoede wil bestrijden, want het remt de tewerkstellingskansen van 
laaggeschoolde mensen. 
In een Minerva-boek dat binnenkort verschijnt, plaats ik de batterij voorstellen van het KBS-rapport in een breder 
perspectief: de huishouddimensie van onze sociale bescherming moet worden geherwaardeerd. Elk huishouden – of 
het nu gaat om een alleenstaande gepensioneerde, een koppel met kinderen of een alleenstaande moeder – heeft nood 
aan betaalbare huisvesting, nutsvoorzieningen en mobiliteit. Bij een ecologische transitie wordt die huishouddimensie 
nog belangrijker: goed wonen, energie en water, mobiliteit zijn basisbehoeften bij de organisatie van een huishouden. 
Daar ontstaan de knelpunten. 
Rekeningrijden en de afschaffing van salariswagens dringen zich op: politieke haalbaarheid vereist compensaties en 
geleidelijkheid. Maar wie beweert dat niemand dit zal voelen in de portemonnee maakt de omslag onmogelijk. 



Autorijden wordt duurder, de elektriciteitsfactuur is al fors gestegen. Gezien het begrotingstekort en de ecologische 
uitdaging is een algemene, lineaire verlaging van de elektriciteitsprijs nochtans een foute prioriteit. Het geld dat 
daarvoor nodig is, kan efficiënter gebruikt worden om die huishoudens te helpen die in de problemen zitten. 
Progressieve tariefstructuren en grootschalige isolatieprogramma’s kunnen gezinnen met bescheiden inkomens in het 
bijzonder beschermen. Maar de essentie is dat belastingen, uitkeringen, kinderbijslag en huisvestingsbeleid leiden tot 
een betere algemene verdeling van inkomens en bestedingsmogelijkheden over huishoudens, waardoor de gevolgen 
van de ecologische transitie op de prijs van goederen en diensten die onontbeerlijk zijn in de organisatie van een 
huishouden verteerbaar worden voor iedereen. Belastingverminderingen kunnen een rol spelen, maar ik kan slechts 
beamen wat Gert Peersman eerder schreef in zijn column: btw-verlagingen, of het nu gaat over nieuwbouw of andere 
btw-tarieven, zijn niet efficiënt (DS 19 februari). 

Spreek de rijken aan 
Wie ‘de koopkracht van de middenklasse’ uitroept tot dé prioriteit, maakt sterk sociaal en ecologisch beleid 
onmogelijk. Daarmee ontken ik niet dat het belangrijk is dat werkenden in de middenklasse delen in de welvaart door 
billijke loonstijgingen: dat is een kwestie van economische rechtvaardigheid en stabiliteit. Hoe dan ook moet een 
politieke partij aandacht besteden aan de belangen van de middenklasse. Maar de belangrijkste boodschap voor ‘de 
middenklasse’ is dat inspanningen rechtvaardig verdeeld zullen worden. 
In de middenklasse zullen velen aangesproken worden om een duit in het zakje te doen voor de ecologische transitie 
en de begrotingssanering. Ze kopen er een betere toekomst voor. Om de middengroep daarvan te overtuigen, moet de 
echt rijke groep ook en stevig aangesproken worden. Ik geef een voorbeeld. Een inspanning om de koopkracht van 
mensen die werken tegen een laag loon merkelijk te verbeteren, zal vooral van de overheid moeten komen. Maar we 
mogen niet tolereren dat multinationale ondernemingen vermijden om belastingen te betalen aan die overheid. 
Rechtvaardigheid in de inspanning is de boodschap. 

 


