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BOX 3
D66-fractieleiderRob Jettenbe-
pleit inhet FDeen zwaarderebox
3-heffing voor ‘superrijken’ (FD,
16maart).Dat box 3 toe is aan
verdere renovatiewordt breedge-
dragen, vaakop sterk verschillen-
demotieven.

Wat vaakover het hoofdwordt
gezien: hetmerendeel vande
ruim1miljoen zzp’ersheeft geen
werkgever (meer) die pensioen-
aansprakenheeft toegekend.
Hunspaarpot is hunoudedags-
voorziening.Dat geldt ook voor
werknemersdie geen volledig
pensioenopbouwen.Beidenheb-
benhunspaarpot opgebouwduit
wat er netto overbleef na inkom-

stenbelasting en levensonder-
houd.Dewaarde vanpensioen-
kapitalen vanwerknemerswordt
niet belast inbox 3.

Ikpleit daaromvoor eenextra
vrijstelling inbox3 voor iedereen
met eenpensioentekort.Omhet
systeemeenvoudig tehouden
zoueen vaste vrijstellinghet bes-
te zijn, bijvoorbeeld zohoogals
het berekende, gemiddeldepen-
sioenvermogen vanwerknemers
met een volledigpensioen. Via
hetUniformPensioenoverzicht
(upo) is dehoogte van een indivi-
dueel pensioentekortmakkelijk
te zien, ook voordeBelasting-
dienst. Koppelingmetde tevoren
ingevulde aangifte inkomsten-

belasting lijkt nietmoeilijk.De
bedoelde vrijstellingmoet bij
de aangifteworden verminderd
methet bedragdat door zzp’ers
enwerknemersmet eenpensi-
oentekort blijkenshunupoal is
opgebouwd.

Tot slot: lijfrente sparenvia
verzekeraarsbiedtonvoldoende
rendement,mededoorde forse
kosten. Sparenuithetnetto in-
komen ismeestalhetbeste voor
ondernemersenwerknemersmet
eenpensioentekort. Een redelijke
forfaitaire vrijstelling inbox3 ter
hoogte vanhet gemiddeldepen-
sioenvermogenvanwerknemers
hoortdaargewoonbij.
Gerard vanWesten, Leiden

BELASTINGAANGIFTE
Het artikel ‘De aangifteregeling
vereist niet alleen vakmanschap,
maarookempathisch vermogen’,
vanLeoStevens, doet het voorko-
mendat er alleen eenelektroni-
sche aangifteplicht bestaat (FD,
19maart).

Maardewerkelijkheid is dat
er nog steeds eenpapierenaan-
gifte kanwordenaangevraagd en
ingevuld.Hoewel het natuurlijk
een stuk lastigerwordt voorde
invuller endeBelastingdienst om
dit te verwerken.Mijwerdook
vertelddat defiscus er tochdrie
jaar overmagdoenbij een simpel
ingediendeaanslag.
Emil Broekman, Zeist

GEVAAR
Demandie als verdachte van
de terreuraanslag opde tram in
Utrechtwordt gezienheeft al een
ellenlang strafblad. Een tijdje
terug stondhij al terecht voor ver-
krachting. Enhij loopt gewoon
weernaarbuiten! Verderheeft hij
onder invloedgereden, eenagent
bespuugd.

Hoe is hetmogelijk dat deze
manniet allang indegevangenis
zat?Net alsNieuw-Zeelandmoet
Nederlandook zijnwetgeving
herzien.

Onze rechtsstaat laatmensen
vrij rondlopendie eengevaar zijn
voorde samenleving!
Aafke Klopman, Leeuwarden

ARBEIDSMARKT

WW-uitkeringna éénmaand voor
arbeidsmigranten? Eenmythe!

Poolse arbeiders tijdens de aardbeienoogst FOTO: REUTERS
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MarianneThyssen isEuropees
commissaris voorwerk,
sociale zaken, vaardigheden
enarbeidsmobiliteit.

D
ezeweekbereikte
deEuropeseCom-
missie eenakkoord
methet Europees
Parlement ende
lidstaten,waarmee

deEuropese coördinatie vanna-
tionale sociale zekerheidssyste-
menduidelijk, eerlijker enbeter
afdwingbaar zalworden.

Arbeidsmobiliteit is een vande
grootste troeven vandegemeen-
schappelijkemarkt, ook voorNe-
derland.Maardiemobiliteit vergt
duidelijke regels die arbeids-
mobiliteit vergemakkelijkenén
misbruik tegengaan.Dat is pre-
cieswatwij voor ogenhadden
toenwe twee jaar geledenons
voorstel op tafel legden.

Denegatieve ruchtbaarheiddie
ronddit akkoord is ontstaan is
onterecht. Laat ikmeteenenkele
mythenontkrachten. Teneerste:
mensen trekkennaar eenander
landomtewerken, niet omaan
uitkeringstoerisme tedoen.

Ten tweede: het kloptniet dat
iemanddienaarNederlandkomt
enwerklooswordtna eenmaand
direct eenuitkeringkrijgt.

Arbeidsmigrantenmoeten vol-
doenaandezelfde voorwaarden
alsNederlanders, dus zemoeten
eenzelfde aantal dagenhebben
gewerkt enhebbenbijgedragen
aande sociale zekerheid. Volgens
denieuwe regels gaat buitenland-
sewerkervaringpasmeetellen
alswerknemersminstens één
maandhebbengewerkt inNeder-
land.Dit is dus zeker geen vrij-

geleide voorwelvaartstoerisme.
Tot slot: demogelijkheidom

gedurende zesmaandeneen
werkloosheidsuitkering te expor-
terennaar eenander land isniet
gecreëerdomvakanties te spon-
soren.Werkzoekendenmoeten
zichnet als iedereen inschrijven
bij de arbeidsdienst vandat ande-
re landenactiefwerk zoeken.

Metdenieuwe regels gaanwij
strengere controles opleggen.De
arbeidsdienst zalmaandelijks
het land vanherkomstmoeten
inlichtenover de inspanningen
vandewerkzoekendeomwerk te
vinden. Zijndeze inspanningen
onvoldoende, dan verliest die-
gene zijn of haar uitkering.

Het is aande lidstatenmethun
arbeidsinspecties tewaarbor-
gendat de regels door iedereen

wordennageleefd.
DeEU laat hendaarinniet

alleen. Enkelewekengeleden
hebbenwij eenakkoordbereikt
omdeEuropeseArbeidsautori-
teit op te richten.Die zal natio-
nale dienstenhelpende regels
af te dwingen, dooruitwisseling
van informatie te bespoedigen
engezamenlijke inspecties te
ondersteunen.

Ikbenervanovertuigddat
onze inspanningen vande voor-
bije jaren rondarbeidsmobiliteit
hun vruchten zullen afwerpen.
Mobielewerknemers zullen
beter beschermdzijn, de regels
zullenduidelijker zijn ennatio-
nale administraties zullenbeter
kunnencontroleren.

Eerlijke arbeidsmobiliteit, dat
blijftmijnuitgangspunt.

Werknemers moeten
minstens één maand
gewerkt hebben in
het land waar zij een
uitkering aanvragen

De spectaculaire electorale doorbraak van
ThierryBaudet leverdewoensdaghet bewijs
dat het rechts-populisme inNederlandnog
springlevend is. ForumvoorDemocratie (FvD)

denderdedeProvinciale Staten endeEersteKamer
binnenenkroonde zich tot grootste politiekepartij van
ditmoment.Dekiezer gaf deklassiekemiddenpartij-
en eenoptater. PolitiekDenHaagbleef verbouwereerd
achter.Direct drongde vergelijking zichopmetde
stormachtige opkomst in 2002 vandie andereflamboy-
ante,welbespraakte rechts-populist: PimFortuyn.Ook
toenwasdegevestigdepolitiekmet stomheid geslagen.

Baudets zege laat ziendat de traditionelemiddenpar-
tijenbijna twintig jaarna ‘Fortuyn’ opnieuwde ruimte
hebbengebodenaaneenbewegingdie geheel in lijn
metdepopulistische logicade stemvandeonvrede ver-
tolkt.Dat geeft te denken.Wienaarde electorale kaart
vanNederlandkijkt, ziet dat FvD inheel het land voet
aandegrondkreeg.Hetwegzetten vanFvD-stemmers
als simpelwegontkenners vanklimaatverandering,
nexitaanhangers of zelfs racisten, ismisplaatst.Het zou
voorbijgaanaande reële zorgen vandezekiezers.

Zorgenover dekosten vandenoodzakelijke klimaat-
maatregelen enmigratie bijvoorbeeld, volgensonder-
zoeksbureau Ipsosdebelangrijkste beweegredenen
waarommensenopForumstemden.

Deklimaataanpak is het belangrijkste speerpunt
vanRutte III,maarde coalitie bleekhet afgelopen jaar
eenmeester inhetwegtrekken vanhet draagvlakonder
haar eigenklimaatbeleid. Politici voeddenhetwantrou-
wenmet onjuiste verhalenover de stijging vande ener-
gienota,waarschuwingen voor een ‘Fortuyn-revolte’ en
gedraai over debijdrage vangrotebedrijven.

Metdeze verkiezingsuitslag indehand ishet tijd voor
eenpasopdeplaats.Nederlandmoethet streven los-
laten inEuropa voorde troepenuit tewillen lopenen
zichprimair richtenophet draagvlak in eigen land.De
politiekmoetde regie pakken, burgers overtuigendat
het zinheeft iets te doen tegenklimaatverandering en
dekosten eerlijk verdelen.

Ookeenduidelijker en toekomstgerichtmigratie-
beleid zouburgersmeerhouvast kunnengeven, oor-
deelde vorig jaar een rapport vandeWetenschappelijke
Raad voorhetRegeringsbeleid.Daarin steldepublicist
Paul Scheffer dat regie overmigratie helpt bij de in-
tegratie enacceptatie vannieuwkomers.Hij verwees
naarCanada,waarde regeringhelderedoelen stelt voor
arbeids- engezinsmigratie éndeopvang van vluchte-
lingen.Deopdracht aandepolitiekeopponenten van
FvD ishelder: ga aande slagmetde geuite onvrede en
geef niet toe aande verleidingBaudetweg te zetten als
opportunist.Datwerkt averechts en vergroot dekansop
eennieuweelectorale afstraffing.
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