
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Utrecht op 14 & 15 
januari 2017,

1 Stelt vast dat: 
a. er volgens reactie van de PvdA bij “Een Vandaag”d.d. 24 december 2016, “….er 
helaas altijd mensen onder ons zijn die ‘t einde van de maand niet redden…...”.  
http://economie.eenvandaag.nl/blogs-economie/71157/
_pleisters_plakken_en_vruchten_plukken_1  
b. het bruto minimumloon tussen 1 juli 2008 en 1 juli 2016 met ruim 13% is 
gestegen, 
c. dit een jaarlijkse stijging is van ruim 1½%, 
d. in dezelfde periode door bezuinigingen diverse uitkeringsregelingen verslechterd 
zijn, waardoor veel mensen er in inkomen sterk op achteruit zijn gegaan, 
e. de kosten van levensonderhoud in dezelfde periode niet zijn gedaald maar 
gestegen, 
f. mensen die afhankelijk zijn van een uitkering er dus behoorlijk in inkomen op 
achteruit zijn gegaan, 
g. organisaties die de belangen behartigen van mensen die voor hun 
levensonderhoud afhankelijk zijn van een uitkering, waarschuwen voor het feit dat 
de schuldenproblematiek hierdoor angstwekkend is toegenomen, 
h. dezelfde organisaties aantoonbaar maken dat er in veel gevallen sprake is van 
ondervoeding of slechte voeding, waardoor de zorgkosten stijgen, 
i. extra aandacht besteed moet worden aan de vele ouderen die werkloos zijn 
geworden tijdens de economische crisis en die, nadat zij de WW periode volledig 
doorlopen hebben, geen recht meer hadden op een aanvullende uitkering, door de 
berekening van het gezinsinkomen, in een financiële catastrofe terecht zijn 
gekomen.

2 Concludeert derhalve dat: 
a. de hiervoor omschreven ontwikkelingen strijdig genoemd kunnen worden met de 
sociaaldemocratische beginselen, 
b. er derhalve gezocht moet worden naar een oplossing voor deze toestanden, 
c. deze oplossing gevonden kan worden door een extra stijging van de aan het 
minimumloon gekoppelde uitkeringen van één procent jaarlijks in de periode 2018 t/
m 2021, 
d. een deel van de oplossing gevonden kan worden door een verlaging van de 
BTW op een beperkt aantal (soorten) voor het levensonderhoud noodzakelijke niet-
luxe goederen van 21% naar 6%.

3 En draagt het partijbestuur en de Kamerfracties derhalve op naar wegen te 
zoeken om in de periode 2018 t/m 2021 de nu aan het minimumloon 
gekoppelde uitkeringen en AOW-pensioenen jaarlijks met één procent extra te 
verhogen en de BTW verlaagd te krijgen op een zeer beperkt aantal (soorten) 
goederen die het meest ervoor in aanmerking komen om d.m.v. prijsverlaging 
bij te dragen aan vergroting van de mogelijkheid om van een minimumloon of 
– uitkering rond te komen en daartoe uiterlijk eind februari 2017 met een 
uitgewerkt actieplan te komen.
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Toelichting:

In de periode van 1 juli 2008 t/m 1 juli 2016 is het bruto minimumloon, en daarmee de 
grondslag voor de daaraan gekoppelde minimumuitkeringen, verhoogd met 13,313%, wat 
gelijk is aan een jaarlijkse verhoging van 1,574564%

In diezelfde periode, waarin een ernstige economische crisis heerste, zijn in Nederland tal 
van bezuinigingen op uitkeringen doorgevoerd, waardoor regelingen zodanig zijn 
verslechterd dat men nauwelijks nog kan voldoen aan de niet directe kosten van 
levensonderhoud, zoals:

1 netto woonlasten (beïnvloed niet alleen door huur- en woningprijzen, maar ook door 
bijvoorbeeld de regelingen welke bepalend zijn voor een eventuele te ontvangen 
huurtoeslag of hypotheekaftrek en te betalen heffingen van de gemeente en het 
waterschap); 

2 netto zorgkosten (beïnvloed niet alleen door iemands poliskosten zorgverzekering, 
maar ook door o.a. de regelingen die bepalend zijn voor de inkomensafhankelijke 
heffing zorgverzekering, het verplicht eigen risico en te betalen eigen bijdragen in 
geval van het daadwerkelijk een beroep doen op bepaalde typen van zorg); 

3 de prijzen van consumptiegoederen voor de consument, (mede beïnvloed door de 
21% BTW die nu ook geldt voor niet-luxe voor het levensonderhoud nodige 
goederen zoals bepaalde soorten kleding, beddengoed en niet-luxe huishoudelijke 
apparaten zoals een fornuis, koelkast of stofzuiger.

Vele belangenbehartigingsorganisaties hebben in hun publicaties signalen afgegeven dat 
voor velen die zijn aangewezen op een, aan het minimumloon gekoppelde uitkering, de 
verhoging van inkomsten als gevolg van de verhoging van het minimumloon ver is 
achtergebleven bij de stijging van de kosten van het levensonderhoud. Vastgesteld werd 
dat men heeft moeten bezuinigen op zaken als verwarming, zorg, vervanging van niet-luxe 
consumptiegoederen als de wasmachine, de koelkast en het kooktoestel om toch rond te 
kunnen komen. In veel gevallen zijn mensen ondervoed geraakt of hebben zij schulden 
moeten maken.

Deze signalen moeten serieus genomen worden, omdat zich inderdaad vergaande 
verslechteringen van de regelingen voor aanvullend levensonderhoud hebben 
voorgedaan. Hierdoor is het zeer aannemelijk dat velen met een laag inkomen, die de 
pech hebben relatief hoge kosten te hebben, niet meer met hun inkomen uit kunnen 
komen.

Wij zijn van mening dat wanneer het de bedoeling is dat de aan het minimumloon 
gekoppelde uitkeringen bedoeld zijn om in redelijkheid rond te kunnen komen als het gaat 
om de kosten van volwaardig levensonderhoud, moet er iets gedaan worden. Daarom zijn 
wij van mening dat reparatie nodig is van de in acht jaar ontstane achterstandsituatie.

Ervan uitgaande dat de in het [concept] verkiezingsprogramma gewenste koppeling van 
uitkeringen en de AOW aan de gemiddelde loonstijging, bedoeld is dat de gekoppelde 
inkomens vanaf het moment van invoering van die koppeling, percentueel zullen 
meestijgen met het gemiddelde loon, zal, gezien de vele huishoudens die ondanks de 
koppeling tot dusver van alle minimumuitkeringen en de AOW aan het minimumloon in 
moeilijkheden zijn gekomen, de koppeling aan de gemiddelde lonen alleen wezenlijk 



kunnen bijdragen aan het binnen 8 jaar repareren van genoemde achterstandsituatie als 
de gemiddelde lonen in de nabije toekomst zullen stijgen met veel meer dan de groei van 
het minimumloon tussen 1-7-2008 en 1-7-2016 van 1,57% per jaar.

Ons uitgangspunt is dat de PvdA, als sociaaldemocratische en solidaire partij, naar 
volledige reparatie behoort te streven, maar dan wel binnen een redelijke termijn, 

bijvoorbeeld binnen acht jaar na de komende Kamerverkiezingen en op zo doelmatig 
mogelijke wijze en dus tegen relatief lage kosten. Tevens is ons uitgangspunt dat eerst en 
vooral reparatie nodig is voor diegenen die door de geschetste achterstandsituatie het 
hardst getroffen zijn.
De koppeling uit het conceptprogramma en een eventuele extra verhoging van (bruto) 
uitkeringen en de AOW vormen een (bruto) poging tot (gedeeltelijke) reparatie van de 
achterstandsituatie aan de inkomenskant. 
Het gaat echter om verbetering van de mogelijkheid om van het netto-inkomen na aftrek 
van woonlasten en zorgkosten de overblijvende kosten van een volwaardig 
levensonderhoud te kunnen betalen. 

Maatregelen die gericht zijn op vermindering van de prijs van een zeer beperkt aantal 
(soorten) voor het levensonderhoud noodzakelijke goederen of diensten die het meest 
ervoor in aanmerking komen om de mogelijkheid te vergroten om van een minimumloon of 
– uitkering rond te komen zijn zeer effectief omdat zij de rechtstreeks de koopkracht van 
genoemd netto-inkomen ter bekostiging van voor het levensonderhoud nodige goederen 
te verhogen. 
Verlaging van BTW is een geschikt middel om de prijs van die goederen te beïnvloeden, 
mits “met beleid” toegepast. 

Van genoemd netto-inkomen moet vooral betaald worden: voeding, vervanging van 
kleding, matrassen, beddengoed en voor een huishouding noodzakelijke huishoudelijke 
apparaten.

De BTW op voeding, die onder het lage BTW-tarief valt, is al minimaal.
Goederen die onder het hoge BTW-tarief vallen en die dus wel voor BTW verlaging in 
aanmerking zouden kunnen komen, zijn:
* (bepaalde soorten) matrassen, beddengoed, huishoudelijke apparaten en bovenkleding 
waar geen bont in is verwerkt; 
* verder zou de BTW op verandering van kleding en herstel van fietsen kunnen worden 

verlaagd.
*
Manieren om de BTW verlaagd te krijgen zijn:
a. plaatsing op de lijst van goederen en diensten met het lage BTW-tarief;
b. instelling van een nieuwe BTW-tariefgroep met een tussen het lage en hoge tarief 
liggend tarief. In België bestaat er zo’n BTW-tariefgroep;
c. verlaging van het hoge BTW-tarief. Dit is echter zeer duur omdat het alle goederen 
betreft die niet onder het BTW nultarief of lage BTW-tarief vallen.


