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Politiekepartijenwillendeuitwassenvanhet
kapitalismeaanpakken, zo valt inbijnaalle
programma’s te lezen.Hetbedrijfsleven lijkt
degebetenhond.Maardeopvattingenoverwat
erpreciesmoet gebeuren, lopennogaluiteen.

Hogere lasten voorbedrijven, kritiek opdoorge-
schotenmarktwerking, een eerlijkere verdeling
vandewelvaart en eengrotere rol voor deover-
heid. Politiekepartijen zijn inde aanloopnaar
de verkiezingenopvallendeensgezind: het kapi-
talisme is toe aangroot onderhoud.

Zinnenals ‘het kapitalismeheeft somsbijstu-
ringnodig’ en ‘deoverheid zal de rafelranden
vanhet kapitalismeactief bijmoeten schaven’
komenniet uit het verkiezingsprogrammavan
GroenLinks of SP,maar vandeVVD. ‘Een sterke
overheid grijpt soms in inde economie’, schrijft
departij vanpremierMarkRutte.

Dat álle partijendiehunplannendoorhet
Centraal Planbureau (CPB) lietendoorrekenen
de lasten vanbedrijvenflinkwillen verhogen,
deedafgelopenweek veel stof opwaaien.De
plannen staanniet op zichzelf,maar zijn onder-
deel van een veranderdeblik opde economie en
de rol vandeoverheid.

Noemhet gerust een zwaai naar links.Het
denkenwerd sindsde jaren tachtig bepaald
doorbegrippenals deregulering,marktwerking
enprivatisering.Deoverheidmoest kleiner, be-
lastingen lager.Ook veel linksepolitici omarm-
dendie ideeën.

Het resultaat vandie ontwikkeling is een ‘ver-
minkt soort kapitalisme’, zoals hoogleraar eco-
nomie enoverheidsfinanciënBas Jacobs vande
ErasmusSchool of Economicshetnoemt. ‘Het
receptenboek vanhet kapitalismewerdgoed
gevolgd.Dat hadmoeten leiden totmeer groei,

productiviteit en innovatie.Dat gebeurde alleen
niet enondertussenwerdendeuitwassengro-
ter.’

Definanciële crisis van2008 legdedegeva-
ren vaneengebrek aan regels pijnlijk bloot.De
Franse econoomThomasPiketty bekritiseerde
in 2013degroeiendeongelijkheid in zijnboek
Kapitaal inde21eeeuw. Ookhet gemoroverhet
fiscale trapezewerkwaarmeegrotebedrijvenbe-
lastingen tot eenminimumwisten tebeperken,
namtoe.

Jacobs: ‘Goedwerkendkapitalismebeloont
hardwerk, ondernemerschapenhetnemenvan
risico,maarmonopolievorming,windhandel
in onroerendgoed, afschuiven van risico’s en
milieuvervuiling juist niet.Dankrijgenmensen
onverdiend inkomenwaar zeniks voorhebben
gedaanendraaien anderen voorde rekening
op.Dat is schadelijk voorde economie engeeft
maatschappelijk ongewenste uitkomsten zoals
grotere ongelijkheid enklimaatproblemen.’

Degroeiendemaatschappelijke onvrede zet-
te politici aanhet denken—ookde liberalen.
‘Geenenkelepartij kan zich aande tijdgeest
onttrekken’, zegt hoogleraar politiekefilosofie
eneconomische ethiekRutgerClaassen vande
UniversiteitUtrecht. ‘Maarhet heeft nadefinan-
ciële crisis nog langgeduurd.De zorgenworden
nupasdoorvertaald inplannen voorbeleid.’

KIEZERS
Het eerste kabinet-Rutte (2010-2012),waarin
VVDenCDA regeerdenmet steun vandePVV,
was volgensPeterKanne vanonderzoeksbureau
I&OResearch een ‘conservatief-culturele correc-
tie’ opdeperiodedaarvoor. ‘Het sociaal-econo-
mischebeleid vandat kabinetwas voordekiezer
eigenlijk te rechts’, zegtKanne.

Sindsdien zijndekiezers opdat vlaknog ver-
dernaar links opgeschoven. ‘Kiezers, ook veel
VVD-stemmers, zijnbehoorlijk eensgezindover
bepaalde sociaal-economischekwesties: eenho-
germinimumloon, goede zorg,meer investeren
indepublieke sector en een lagereAOW-leef-
tijd. Rutte zei vorig jaarnogdatwe indekern
een “diep socialistisch land” zijn.’

Inmiddels staanhet aanpakken vanbelas-
tingontwijking, kritischkijkennaarmarktwer-
king, een sterkere rol voordeoverheid eneen
eerlijkere verdeling vandewelvaart bij demees-
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te partijenopdepolitieke agenda.
Zowil hetmerendeel vandepartijen—ook

deVVD—hetminimumloon verhogen.Doorde
coronacrisis is ookhet politieke verzet tegeneen
hogere staatsschuld verdwenen.Nadefinancië-
le crisis ende eurocrisis zetten alle partijennog
alles opalles omde fors gestegen schuld snel te
verlagen.

Maar of er nu concrete stappenwordengezet,
zal afhangen vande formatie. Politiekepartijen
doen inhunprogramma’s veel voorstellen.De
meestewillen zoals gezegdde vennootschaps-
belasting (vpb) verhogen,maar voor veel plan-
nen is er volgensClaassen zoophet ooggeen
meerderheid.De vraag is, kortom,wat er van
alle ideeënuiteindelijk inhet regeerakkoordbe-
landt.

Claassengeeft een voorbeeld: ‘VVDenD66

willen voorkomendat bedrijven te veelmarkt-
machthebben. Ze vindendat deoverheid stren-
germoet kunnenoptreden. Anderepartijen
hebbendaar inhunprogramma’snauwelijks
aandacht voor.Maar ik verwacht tochdatVVD
enD66daardehandenwel voor opelkaar krij-
genals ze ernade verkiezingenwerk van zouden
maken.’

‘SYMPTOOMBESTRIJDING’
Bij veel andereplannen is dat onzeker en zal
het afhangen vandeonderhandelingen.Claas-
sen: ‘Linksepartijenwillenwerknemers instem-
mingsrecht gevenbij belangrijkebesluiten in
eenbedrijf enwerknemers latenmeedelen inde
winst.Daar is bij demidden- en rechtsepartijen

geenenkele animovoor.’
Alles overziend vreest Jacobsdat dehuidige

plannenweinig oplossen. ‘Het is symptoombe-
strijdingdie alleendeuitwassenmaarniet het
onderliggende falen vandemarkt aanpakt.On-
derwerpenalsmededinging eneerlijke concur-
rentie zijnpolitiekniet sexy.’

Dehoogleraar is uitgesprokenkritischover
een verhoging vande vpb. ‘Dewinstbelasting is
economischde schadelijkste belasting inons
stelsel. Uiteindelijkwordt die altijd betaalddoor
mensen: de aandeelhouder,werknemerof con-
sument.’ Aandeelhouders zwaarder belasten
is volgens Jacobsop zich een legitiempolitiek
doel,maarhet is beter omdiedirect aan te slaan
viade inkomstenbelasting.

OokClaassen vindthet te vroegomte spreken
vaneenommekeer. ‘Hetmoet zichnogbewij-
zen. Vergeet ookniet: er is al heel veel geprivati-
seerd endatwordt allemaal niet opeens terug-
gedraaid.’ Kanne ziet nog een risico: ‘De slinger
kanook te ver doorslaan: naar eenoverheiddie
met veel geld vanalles probeert te reparerenen
daardoorweer problemenveroorzaakt.’

Of er concrete stappen
worden gezet, hangt
af van de formatie.
Voor veel plannen lijkt
nu geenmeerderheid
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