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Het Nederlandse armoedebeleid kan een stuk eff ectiever. Minder 
mensen in de inkomens ondersteuning, meer geld naar de specifi eke 
doelgroepen. Aldus Koen Caminada, hoogleraar aan de Universiteit 
Leiden en lid van de belastingcommissie-Dijkhuizen. 
TEKST: DORINE VAN KESTEREN, BEELD: JEROEN POORTVLIET

PROFESSOR KOEN CAMINADA:

‘ Armoedebeleid kan eff ectiever’ 

 I
n zijn onderzoek heeft 
Koen Caminada verschil-
lende Europese landen met 
elkaar vergeleken. Hoeveel 
euro geeft een land uit aan 
inkomensondersteuning en 
hoeveel mensen haalt het 
daarmee uit de armoede? Met 

andere woorden: hoe zinvol is het 
armoedebeleid? Hierbij gaat het om 
armoede volgens de Europese defi -
nitie: alle mensen die leven van een 
inkomen van minder dan 60 procent 
van het gemiddelde inkomen in een 
land. Caminada concludeert dat de 
Nederlandse overheid relatief veel 
geld rondpompt. “Ook de mensen 
met een laag inkomen moeten belas-
ting en premies betalen, maar krijgen 
via de zorg- en huurtoeslag weer geld 
terug. Al met al is de eff ectiviteit van 
het Nederlandse armoedebeleid de 
afgelopen jaren teruggelopen.”

Weg met de toeslagen dus?
“Nee. Het betekent vooral dat we het 
geld preciezer moeten richten op de 
mensen die het nodig hebben. 
We halen belastinggeld op, om het 
vervolgens weer aan 5,5 miljoen 
mensen terug te geven. Maar die zijn 
lang niet allemaal arm. Een typisch 
Nederlands verschijnsel: we geven 
iedereen wat. Het is beter om minder 
mensen in de inkomensondersteu-
ning te hebben en meer geld te geven 
aan de specifi eke doelgroepen.”

Van generiek naar specifi ek armoede-
beleid?
“Ik wil niet af van het generieke 
beleid. Mensen met een minimum-
inkomen, die zomaar duizenden 
euro’s aan toeslagen en kortingen 
krijgen, kunnen echt niet zonder. 
Daar komt bij dat de Belastingdienst 
een massaal administratief proces 
uitvoert, waardoor de kosten per 
toeslag laag zijn. Bij een specifi ek be-
leid zou de overheid met 5,5 miljoen 
mensen in gesprek moeten gaan 
over hun noden. Dat kan natuurlijk 
niet. Ik constateer alleen dat het 
beleid in Nederland de laatste jaren 
generieker is geworden en dat we dat 
nu moeten bijbuigen.”

VVD-fractievoorzitter Zijlstra wil het 
toeslagenstelsel, een ‘fraudegevoelige 
moloch’, afschaff en en ter compensatie 
de inkomstenbelasting voor de lagere 
inkomens verlagen. 
“De commissie-Dijkhuizen heeft 
getest wat er gebeurt als de toeslagen 
verdwijnen en de laagste belasting-
tarieven omlaag gaan. Nou, dat heeft 
dramatische inkomensgevolgen, tot 
min 30 procent. Dat is ook logisch, 
want die toeslagen, hoe wijdverbreid 
we ze ook geven, zijn toch meer 
gericht op de onderkant. En van zo’n 
tariefverlaging hebben ook mensen 
voordeel die op dit moment geen 
of weinig toeslagen hebben. Zo’n 
uitruil kan dus niet: toeslagen zijn 

gelukkig nog iets gerichter dan belas-
tingtarieven. Maar Zijlstra heeft wel 
een punt dat het aantal mensen dat 
recht heeft op een toeslag, zonder 
grote inkomensgevolgen omlaag 
kan.”   

Moeten we het recht op zorg- en huur-
toeslag dan beperken?
“Het recht op huurtoeslag niet, 
het recht op zorgtoeslag wel. De 
zorgtoeslag moet wegvallen voor 
mensen met een (meer dan) modaal 
inkomen. Daardoor gaat er minder 
geld in het systeem rond en kunnen 
de belastingtarieven voor iedereen 
omlaag. De (boven)modale groep 
verliest dan weliswaar een stukje van 
de zorgtoeslag – ze hadden immers 
al geen recht op de volledige toeslag 
– maar dit nadeel weegt op tegen 
het voordeel van een lager tarief. 
We hebben uitgerekend dat voor 95 
procent van de belastingplichtigen 
het inkomenseff ect van deze ingreep 
verwaarloosbaar is: tussen de plus 1 
en min 1 procent.”     

Waarom kunnen de tarieven bij dit 
scenario omlaag?
“Minder mensen in het systeem be-
tekent minder systeemkosten. Daar-
naast is er minder kans op fraude. 
Omdat er nu zo veel mensen in het 
systeem zitten, iedereen een toeslag 
kan aanvragen en er pas achteraf 
wordt gecontroleerd of je er wel recht 

op hebt, is het risico op fraude groot. 
Kijk maar naar de Bulgarenkwes-
tie. Daarom stelt de commissie-
Dijkhuizen voor om de zorgtoeslag 
voortaan rechtstreeks uit te keren 
aan de zorgverzekeraar, die het saldo 
van de zorgpremie en -toeslag dan 
weer overmaakt aan het huishouden. 
Op die manier reduceren we de 5,5 
miljoen mensen in het systeem naar 
1,4 miljoen. Want dan blijft alleen de 
huurtoeslag over.”    

Is er ook sprake van onderbenutting 
van toeslagen?
“Onderbenutting komt doordat men-
sen niet weten dat ze in aanmerking 
komen voor bepaalde faciliteiten van 
de overheid. Er zijn tot nu toe weinig 
gegevens bekend over de onderbe-
nutting van toeslagen. Iets anders 
is dat huishoudens met de laagste 
inkomens steeds vaker een verzil-
veringsprobleem hebben: ze zijn zo 
weinig inkomensbelasting verschul-
digd dat zij niet langer van de fi scale 
kortingen kunnen profi teren. Een 
voorbeeld: iemand die 3.000 euro 
belasting moet betalen en recht heeft 
op kortingen van 6.000 euro, kan 
daarvan maar de helft verzilveren. 
Op papier staat zo’n belastingvoor-
deel heel mooi, maar in de praktijk 
hebben mensen er dus niets aan. 
De totale verzilveringsproblematiek 
bedraagt volgens het CBS 2 miljard 
euro.”

‘ Een typisch Neder-
lands verschijnsel: we 
geven iedereen wat’
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Hoe valt dit probleem op te lossen?
“Dat kan op twee manieren. Ten eer-
ste: het teveel toch uitkeren, als een 
soort negatieve inkomstenbelasting. 
Maar dat kost 2 miljard, dus dat doet 
het kabinet niet. De tweede optie is 
om heel goed in kaart te brengen 
welke doelgroepen de verzilverings-
problematiek precies raakt. Onder 
de ‘slachtoffers’ zijn bijvoorbeeld 
ouderen met een klein aanvullend 
pensioen, maar ook studenten die 
een paar weken per jaar werken 
– en dat is natuurlijk minder erg. 
Vervolgens keer je het geld alleen uit 
aan de groepen voor wie de kortin-
gen echt bedoeld waren. Ik schat 
dat je dan ongeveer op 700 miljoen 
uitkomt.”
 
Hoe ziet u de rol van sociale diensten?
“Met generieke inkomensondersteu-
ning blijven er toch veel groepen in 
de kou staan. Vooral grote gezin-

nen – kinderen komen veel vaker in 
aanraking met armoede dan 65-plus-
sers – en immigrantengezinnen in 
de grote steden. Als we het beleid 
een beetje specifieker willen maken, 
moeten de individuele karakteristie-
ken van mensen beter in beeld ko-
men. Ga rond de tafel met iedereen 
die in de problemen zit of raakt. Dat 
moeten de sociale diensten doen. En 
volgens mij willen ze dat ook.” 

En de financiering?
“Bovenop het generieke toeslagen-
stelsel moet er geld komen voor spe-
cifieke noden. Denk bijvoorbeeld aan 
een subsidie voor schoolboeken voor 
de lage inkomens. Door te snoeien 
in het toeslagenstelsel, creëer je geld 
om dit te doen. Bovendien heeft 
het kabinet nog 250 miljoen euro 
beschikbaar gesteld voor de sociale 
agenda.” *

Wie is 
Koen Caminada? 
Prof. dr. Koen Caminada (1966) studeerde 
Economie aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en de Katholieke Universiteit Leu-
ven. In 1997 voltooide hij zijn proefschrift 
over de progressie van het belastingstelsel. 
Op dit moment is hij hoogleraar Empirische 
analyse van sociale en fiscale regelgeving 
aan de Universiteit Leiden. Hij verricht 
onder andere onderzoek naar de effecten 
van veranderingen in de sociale zeker-
heid en pensioenen voor verschillende 
sociaaleconomische groepen. Caminada is 
lid van de commissie-Dijkhuizen, die het 
kabinet adviseert over herziening van het 
belastingstelsel.  

SiedS RienKS,
oud-directeur Sociale Zaken  
Leeuwarden, directeur De Friese 
Wouden Huishoudelijke Hulp

“Ik ben opgevoed met het 
principe dat je geen geld kunt 
uitgeven dat je niet hebt. Als 
je iets wilt hebben, spaar je 
ervoor. Behalve voor het huis 
heb ik geen geleend geld. Maar 
de praktijk leert dat dit niet 
voor iedereen vanzelfsprekend 
is. Volgens mij zijn we met z’n 
allen een beetje doorgeschoten 
in het consumeren. Daarom 
denk ik dat het geen kwaad kan 
om meer voorlichting te geven 
over geldzaken. Wat mij betreft 
al op de basisschool, dan raak 
je er net als ik van jongs af aan 
vertrouwd mee. 
Voor veel onvoorziene uitgaven 
kun je je trouwens verzekeren. 
Als je er in een buitenlands 
ziekenhuis achterkomt dat je 
voor die zorg niet verzekerd 
bent, is het te laat. Dus weet hoe 
je ervoor staat. Tegelijkertijd kan 
oververzekeren juist problemen 
veroorzaken of ze verergeren. 
Als ik met een tegenvaller van 
30.000 euro geconfronteerd 
werd, dan zou ik eerst aanklop-
pen bij familie of vrienden. Daar-
voor moet je je wel kwetsbaar 
opstellen en eerlijk zijn over je 
problemen. Heb ook begrip voor 
anderen als zij hulp nodig heb-
ben. Een laatste tip: moet je geld 
lenen, doe het dan bij voorkeur 
bij een pessimist. Die verwacht 
het niet terug!” 

STEL, EEN 

TEGENVALLER 

VAN 30.000 EURO

‘ Er blijven toch nog 
veel groepen in  
de kou staan’ 


