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Stop uitrol van 5G
Jammer dat in het artikel over 5G
van 21 januari wederom de bewe-
ring wordt gedaan dat ‘er voorlo-
pig geen bewijs bestaat dat mo-
biele straling schadelijk is’. Dat be-
wijs is er immers wél. Weten-
schappelijke literatuur laat een
duidelijke relatie zien tussen de
blootstelling aan straling en de
toename van onder andere kanker
en de achteruitgang van de men-
tale gezondheid. Niet voor niets
roepen honderden wetenschap-
pers en artsen via het 5G Space
 Appeal op tot een stop van de uit-
rol van het 5G-netwerk, en benoe-
men zij dit als een experiment op
de mensheid en het milieu. Want,
zo blijkt ook uit uw artikel, de ge-
volgen van 5G zijn onbekend. Een
ding is wel zeker: ontsnappen aan
de veel grotere hoeveelheid stra-
ling zal onmogelijk zijn. Laten we
massaal ons protest laten horen!

Marte Rodenburg
Den Bosch

Vinden van levensgeluk
Tegen fraude moet je optreden,
maar ik geloof niet dat iemand
voor zijn plezier langdurig in de
bijstand of in de Wajong zit met
een inkomen op minimumniveau,
of liever in een sociale werkplaats
actief is dan in het reguliere ar-
beidsproces. En als dat wel zo is, is
er echt iets mis met deze personen
en is de voorziening terecht. Het
proberen te (re)activeren van
mensen heeft grenzen. En die
hebben te maken met fatsoen en
respect en met hoe je zelf behan-
deld zou willen worden. In het in-
terview in het BD van 17 januari
zegt Tamara van Ark, staatssecre-
taris van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid onder andere: ‘Uit-
eindelijk gaat het om een waar-
dendebat, mag je meedoen?’ Ta-
mara lijkt aanvankelijk vooral te
willen ontkrachten dat er in de
nieuwe voorstellen nog steeds
sprake is van een verplichte tegen-
prestatie. Maar ze spreekt zichzelf
tegen. Ten aanzien van onder an-
dere de verplichte tegenprestatie
zegt Tamara: ‘Nee, mijn voorstel is
echt anders’. Maar verderop in het
interview komt de VVD-aap uit de

mouw. Bij onvoldoende tot geen
medewerking kun (lees: moet) je
de uitkering verlagen en/of bege-
leiding opleggen en/of tot een te-
genprestatie verplichten. 
In ons schatrijke Nederland dient
voor mensen die een (ernstige)
beperking hebben, dan wel voor
wie het leven incidenteel dan wel
structureel is ontwricht en die
bivakkeren aan de onderkant van
de samenleving, het (her)vinden
van levensgeluk het uitgangspunt
en het doel te zijn. En als een te-
genprestatie daar onderdeel van
uitmaakt is dat prima. Maar die
mag en moet niet, onder de drei-
ging van een sanctie, verplicht
worden. Ook in de nieuwe plan-
nen lijkt dat helaas weer wel het
geval. De verplichte tegenprestatie
hangt weer als een zwaard van Da-
mocles boven alle gesprekken die
gevoerd zullen gaan worden. 
Kortom: oude wijn in nieuwe
 zakken.

Hans Bekkers
Tilburg

Met trekkers naar Rutte
In het BD van 23 januari lees ik dat
het pensioenfonds Zorg en Wel-
zijn in 2019 maar liefst 40 miljard
verdiende aan beleggingen. Mijn
ABP zag het vermogen oplopen
met 67 miljard euro. De economie
draait al jaren als een tierelier,
maar de gepensioneerden hebben
inmiddels al 22 procent koop-
kracht moeten inleveren. Ook
overweegt men de pensioenpre-
mie te zullen verhogen. De pen -
sioenen konden ook in 2020 niet
worden verhoogd door de nega-
tieve rekenrente. De gepensio-
neerden worden al jaren voor de
gek gehouden, het is tijd voor ac-
tie. Ik stel voor dat de gepensio-
neerden alle trekkers van de boe-
ren moeten lenen en in optocht
naar Den Haag gaan. Ik hoop dat
dit bericht ook minister Wouter
Koolmees en minister-president
Mark Rutte bereikt.

Jan Poppelaars
Tilburg

10 jaar kommer en kwel
Naar aanleiding van het artikel
‘Borgdorffs vingers jeuken om

pensioengelden uit te keren’ [BD
23 januari] het volgende: een pen-
sioeninstelling die vorig jaar veer-
tig miljard winst maakte is, met
haar enorme juridische kennis in
huis, niet in staat aan deze pen -
sioengerechtigde deelnemer (en
zijn collega’s) ook maar een dub-
beltje te betalen van de 130 maan-
delijkse betalingen die deze deel-
nemer nog van de instelling te-
goed heeft? Schande! En dan ook
nog lachend op de foto gaan. Voor

de pensioengerechtigden is het al
tien jaar kommer en kwel, mijn-
heer Borgdorff!

Jos Smits
Waspik

Palmolie en diesel
In de Zo-bijlage van het BD van 25
januari wordt uitgebreid aandacht
aan palmolie geschonken. Milieu-
defensie en Greenpeace zijn terug-
houdend omdat bossen worden
gekapt om de oliepalm te planten.

Anderzijds wordt aangegeven dat
in heel veel producten palmolie
zit. Zo ook in dieselolie. Je spreekt
dan van biodiesel en dat heet
duurzaam. Dat het gebruik van
 biodiesel minder efficiënt is en er
daardoor niet minder CO2 wordt
uitgestoten, is dan niet van belang.
Bovendien leidt biodiesel tot meer
slijtage aan de motor. Zo worden
we steeds weer voor de gek gehou-
den.

Theo van Eekelen
Berkel-Enschot

Patrick  Stewart
In het BD van dinsdag 28 januari
schrijft Abt Zagt dat Patrick
 Stewart deel uitmaakte van de  
X-Men filmserie als de intrige-
rende Magneto. Dit is niet juist: de
rol van Magneto werd gespeeld
door Ian McKellen als Erik Lehns-
herr; Patrick Stewart speelde pro-
fessor Charles Xavier.

Henry Duisters
Nuland

Dakar Rally
Bij de ingezonden stukken van 27
januari in het BD stelde P.A. van
Bloois, dat tochten zoals de Dakar
Rally in de toekomst verboden
zouden moeten worden. Er zou
niet zoveel aandacht aan besteed
moeten worden. Daarbij doelt P.A.
van Bloois op journalisten, die ei-
genlijk selectiever moeten zijn
over welke feiten ze verslag doen.
Alles met het oog op een beter mi-
lieu. Maar hoe moet zo’n journalist
dan te werk gaan? Die zou alles af
moeten wegen. Het zou dan ook
beter zijn om niet te veel aandacht
aan de Olympische Spelen te ge-
ven. Als je gaat kijken naar de gi-
gantische verplaatsingen van deel-
nemers, begeleiding, supporters,
huisvesting, dan zal dit wellicht
veel belastender voor het milieu
zijn dan de Dakar Rally.
Ik denk dat het beter is om de
Olympische Spelen in de toekomst
ook maar te verbieden. Of er in ie-
der geval niet te veel over naar bui-
ten te brengen. Of ben ik nu net zo
ver aan het doorslaan als P.A van
Bloois?

Ad Ketelaars
Vught

Norbert Verbraak 

Het ingezonden opiniestuk
van Roelof Jan Mulder ver-
dient bijval [BD 28 januari].
Dat de ‘gepensioneerden in
Nederland door de overheid
bestolen worden’, is ook in
de letterlijke zin waar. Het
meest schrijnende voor-
beeld is de leegroof van het
eigen overheidspensioen-
fonds ABP in de jaren 80 en
90 van de vorige eeuw. On-
der het motto ‘er is geld ge-
noeg en de pensioenen zijn
toch gegarandeerd’ werd in
die jaren zo’n 30 miljard af-
gepakt om de rijksbegroting
te spekken. Als dat niet ge-
beurd was, zou het fonds nu

zo’n 80 miljard meer in kas
hebben. Ruimschoots vol-
doende om de overigens on-
nodige kortingen te voorko-
men en de indexering te
herstellen.  
De gepensioneerden heb-
ben sinds 2008 bijna 20 pro-
cent koopkracht verloren.
Zij zoeken naar actiemidde-
len. Voor de deelnemers aan
het ABP wordt de gelegen-
heid daartoe nu geboden.
Met de Vereniging Pen -
sioenverlies kunnen de
deelnemers een serieuze
poging doen het gestolen
geld terug te halen. Bij vol-
doende deelname van jon-
gere en oudere ABP’ers
heeft dit de potentie van

een megaclaim. 
De crisis waarin het pen -
sioenstelsel door de over-
heid is gebracht, vindt zijn
oorsprong in de bankcrisis
van 2008. Toen spande de

overheid en de Centrale
Bank zich in om de rekening
bij de belastingbetaler te
leggen. Eigenlijk gebeurt dat
nu met het nulrente-beleid
van de ECB weer. De ECB
maakt zo de herfinanciering
van de foute bankleningen
aan de schuldlanden lekker
goedkoop. Dat het ten koste
gaat van de spaarders en het
Nederlands pensioenver-
mogen interesseert ze niets.
De nulrente is voor de rijks-
begroting immers een groot
voordeel. 
Anders dan in IJsland zijn er
in Europa geen bankiers
vervolgd. Dat is illustratief
voor de verwevenheid van
het financiële complex van

(centrale) banken en de
staat. Het verklaart de hard-
nekkigheid waarmee de
voortgezette pensioenroof
wordt georkestreerd.
De Nederlandsche Bank, de
Europese Centrale Bank en
vooral ook de Staat der Ne-
derlanden hebben hierin ie-
dere aanspraak op moreel
leiderschap verloren. Een
verontrustende conclusie
waar deze instituties alleen
met voorbeeldgedrag en on-
kreukbaarheid hun taak
kunnen legitimeren.

n Norbert Verbraak uit Haa-
ren was jarenlang actief bij
de Rijksoverheid en is thans
afdelingsvoorzitter bij KBO. 

Gepensioneerden verloren 20 procent koopkracht sinds 2008

INGEZONDEN

▲ FOTO MARCEL VAN HOORN /ANP

▲ In biodiesel zit palmolie. FOTO SHUTTERSTOCK
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atypisch land geworden. Dat is echter
geen natuurverschijnsel, maar een
direct gevolg van keuzes en niet-keu-
zes in het verleden. Aan die keuzes
heeft iedereen bijgedragen: de poli-
tiek, werkgevers en hun organisaties
en vakbonden. Nederland heeft in de
afgelopen twintig jaar het vaste con-
tract steeds minder aantrekkelijk ge-
maakt voor werkgevers en tegelijker-
tijd volop ruimte geboden aan een
creatieve flexmarkt met een scala van
goedkopere constructies en contrac-
ten. Daardoor zijn werkgevers mas-
saal ‘by-passes’ gaan zoeken rond het
als zeer risicovol en duur be-
schouwde vaste contract. 

De analyse en voorstellen van de
Commissie-Borstlap en de WRR
wijzen in dezelfde richting: we moe-
ten werkenden gelijk gaan behande-
len en meer investeren in duurzame
arbeidsrelaties en in de ontwikkeling
van mensen. Ook moet het sociale -
zekerheidsstelsel meer pro-actief
worden dan nu. De strekking van
deze conclusies is niet nieuw. Veel
ervan is de afgelopen twintig jaar aan
de orde gesteld in nationale en inter-
nationale rapporten, aanbevelingen
en manifesten. Ik heb daar zelf ook
behoorlijk aan bijgedragen, onder
meer door in Europees verband be-
ginselen van ‘flexicurity’ mee te ont-
wikkelen, die in 2007 door alle Euro-
pese landen, dus ook door Nederland,

zijn onderschreven. De boodschap is
steeds: flexibiliteit is op zich niet
slecht, maar deze moet wel gepaard
gaan met nieuwe zekerheden, waar-
door mensen werk- en inkomensze-
kerheid kunnen behouden.

Dat betekent twee dingen. Ener-
zijds lijkt er in algemene zin overeen-
stemming te zijn bij beleidsmakers
en experts over het feit dát we in Ne-
derland iets moeten doen (al hadden
moeten doen) en we weten ook
wáárom. Anderzijds worden we het
in de Nederlandse politiek en polder
al twintig jaar niet eens over hóe we
dat dan voor elkaar krijgen en doen
we óf niets, óf alleen in naam, of de
verkeerde dingen, waardoor het pro-
bleem nog groter wordt. Vanaf ja-
nuari is alweer de derde ‘flexwet’ van
kracht, de Wet arbeidsmarkt in ba-
lans. De twee vorige wetten, die ver-
gezeld gingen van een sociaal ak-
koord, hebben er in de praktijk niet
voor gezorgd dat Nederland tot een
win-winuitkomst is gekomen.

Zekerheid in contracten
De eerste reacties op het rapport van
Borstlap zijn gemengd. De lezing van
werkgevers is dat flexwerk princi -
pieel als negatief wordt gezien en dat
steekt ze. Vakbonden zijn iets posi-
tiever maar vrezen dat aan het ont-
slagrecht wordt gemorreld en dat
vaste mensen zekerheid verliezen.

De lange wegnaar
rechtszekerheid

Ton Wilthagen
OPINIE 

E
r is momenteel veel
beroering en discussie
over de arbeidsmarkt
als gevolg van het ver-
schijnen van twee rap-
porten. Twee weken

geleden bracht de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR) haar rapport ‘Het betere
werk’ uit. Vorige week volgde het
eindverslag van de door het kabinet
ingestelde commissie Regulering van
werk (Commissie-Borstlap) met als
titel ‘In wat voor land willen wij wer-
ken?’ [BD 23, 24 januari].

Het gaat in dit debat om twee kan-
ten van de medaille. De ene kant
daarvan glanst. Er zijn nog nooit zo-
veel mensen in Nederland op de ar-
beidsmarkt geweest als nu. De werk-
loosheid is de laagste van deze eeuw
en we zijn de meest concurrerende
economie van Europa en nummer
vier van de wereld. We kennen in de
ogen van internationale commenta-
toren de beste werk-privé-balans en
Nederlandse werknemers zijn (zoals
Nederlanders in het algemeen) ge-
middeld gelukkig.

De andere kant van de medaille is
echter dof. In Nederland is vier op de
tien werknemers een flexwerker of
zzp’er, een groei die nergens in Eu-
ropa zo sterk is geweest. Deze men-
sen hebben doorgaans slechtere ar-
beidsvoorwaarden dan vergelijkbare
werknemers met een vast contract.
Dat betreft niet alleen lager loon,
maar ook minder toegang tot scho-
ling en geen ondersteuning bij het
vinden van nieuw werk. Daardoor
hebben flexwerkers een groter risico
om werkloos te worden. Het niet
hebben van een vast contract is bo-
vendien nog vaak een belemmering
bij het krijgen van een hypotheek of
een huurcontract.  

Niet duurzaam
Nederlanders zijn wereldkampioen
deeltijdwerken, maar we hebben
daardoor ook het laagste aandeel eco-
nomisch zelfstandige vrouwen in
Europa. Daarnaast doet Nederland
het relatief slecht wat betreft het op-
nemen in de arbeidsmarkt van men-
sen met beperkingen, ouderen en
migranten. In vergelijking met buur-
landen investeren we heel weinig in
het bij- en opscholen van mensen die
zonder werk zitten. De werkloosheid
mag dan laag zijn, er staan in totaal
nog steeds 1,1 miljoen mensen langs
de kant. Dat is niet duurzaam en niet
houdbaar.

Al met al is Nederland een typisch

Borstlap en de
WRR wijzen in
dezelfde
richting: we
moeten
werkenden
gelijk gaan
behandelen

We worden het in de politiek en polder al twintig jaar niet eens over hóe
we flexibele werknemers meer rechtszekerheid kunnen bieden.
De Commissie-Borstlap legt nogmaals de vinger op de zere plek. 

▲ Een steeds groter
deel van het perso-
neelsbestand bestaat
uit flexwerkers. 
FOTO GETTY IMAGES

Kenmerkend voor Nederland is dat
in men in het rapport de zekerheid in
(vaste) contracten blijft zoeken. In
Zweden kunnen werkgevers tamelijk
makkelijk reorganiseren, maar wordt
ingezet op werkzekerheid in de vorm
van van-werk-naar-werk voorzie-
ningen en investering in scholing en
training. De ‘job security councils’, ge-
organiseerd door de sociale partners,
werken in sectoren voor alle bedrij-
ven en werknemers en brengen in
acht maanden 80 tot 90 procent van
de mensen naar een nieuwe (en
goede) baan in het geval van overtol-
ligheid.

Om een win-winresultaat te berei-
ken is het urgent dat we nu wél de
goede discussie gaan voeren en de
goede zaken doen, hoe complex dit
ook is. Dat moet en mag niet alleen
in Den Haag, zoals Borstlap bena-
drukt. Ik pleit ervoor om de regio in
te gaan (ook de Haagse) en met ‘ge-
wone’ bedrijven en werkende/niet-
werkende mensen te praten: open en
eerlijk. Nee, het gaat niet makkelijk
worden, ja het is erg laat, maar Ne-
derland moet uiteindelijk in staat
zijn om zowel dynamiek als duur-
zaamheid op de arbeidsmarkt te faci-
literen en deze arbeidsmarkttransitie
te maken.

n Ton Wilthagen is hoogleraar
 Arbeidsmarkt aan Tilburg University.

Nederland is een typisch
 atypisch land geworden

Ton Wilthagen


