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Samen werken aan de grote transitie

Een duurzame en solidaire economie is een
economie die voorziet in de behoeften van de
huidige generatie, zonder daarmee voor
toekomstige generaties de mogelijkheden in
gevaar te brengen om ook in hun behoeften
te kunnen voorzien. Ieder heeft daarbij recht
op een gelijk deel van de natuurlijke
hulpbronnen, dus laat voldoende over voor
anderen, van vergelijkbare kwaliteit.

Negen clusters voor een Duurzame en Solidaire Economie
Platform Duurzame Solidaire Economie
Inleiding
Het beweegt en het zetelt in Den Haag. Politieke
partijen zijn zich aan het bezinnen en heroriënteren
want men beseft dat ‘business as usual’ een
gepasseerd station is en het op veel terreinen nooit
meer zal worden als het was. Stappen naar een
duurzame en solidaire economie (DSE) kunnen en
moeten worden gezet. Het uitwerken van een transitie
vereist een breed gedragen politieke steun. De snelle
verschuivingen in prioriteiten en politieke positionering
laten zien dat duurzaamheid en solidariteit breed
gedragen politieke idealen zijn. De verkiezingen voor
de Tweede Kamer zijn een uitgelezen kans om de
economie te transformeren en daarvoor een brede
basis te organiseren.
Wij zijn van mening dat er een basisprogramma DSE te
maken is van 9 clusters van onderwerpen die samen
een forse stap betekenen op weg naar een DSE.1
Deze clusters en bijbehorende punten zijn ontleend
aan eerdere standpunten van politieke partijen, aan
voorstellen van de Britse denktank New Economics
Foundation en aan de teksten van het Platform DSE.2

Het is van belang om in de hele maatschappij, in
gemeenten, bedrijven en uiteenlopende organisaties
met een ‘boost’ van duurzaamheid aan de gang te
gaan. De beweging hiervoor groeit enorm. We denken
aan Transition Towns en de Occupybeweging; aan
grote bedrijven als Unilever, Akzo-Nobel en DSM, maar
ook aan de beweging voor ander en beter voedsel
(stads- en biolandbouw). Zelf verantwoordelijkheid
nemen en eigen veerkracht3 ontwikkelen zijn daarbij
sleutelbegrippen. Deze bewegingen kunnen de politiek
versterken en de politiek deze bewegingen.
We roepen op tot discussie over dit basisprogramma
omdat het bieden van een reëel perspectief op een
duurzame en solidaire een enorme wervende kracht
heeft. Onze definitie van zo’n economie luidt:
Een duurzame en solidaire economie is een
economie die voorziet in de behoeften van de
huidige generatie, zonder daarmee voor
toekomstige generaties de mogelijkheden in
gevaar te brengen om ook in hun behoeften te
kunnen voorzien. Ieder heeft daarbij recht op
een gelijk deel van de natuurlijke hulpbronnen,
dus laat voldoende over voor anderen, van
vergelijkbare kwaliteit.

1

We beperken ons tot de belangrijkste sociale en economische punten. Het is dus beslist niet een compleet politiek
(verkiezings)programma.
2

Zie o.a.: http://www.platformdse.org en Lou Keune en John Huige, Plan voor een Duurzame en Solidaire Economie, Jan van
Arkel 2011.
3

Veerkracht, Engels: resilience is ook het kernwoord in de nieuwe strategie van de VN door duurzaamheid. Zie het rapport:
Resilient people, Resilient planet.
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Voortgaande crisis óf duurzaam & solidair
Duurzaam inrichten
Werk en inkomen
Regionale economie vormt de basis
De financiële wereld
Sterkste schouders de zwaarste lasten
en belasting-vergroening
7. Internationale economie en eerlijke
wereldhandel
8. Innovatie en wetenschappelijk onderzoek
9. Eerlijk meten
In negen clusters hebben we hieronder de belangrijkste afnemende midden- en lagere inkomens leidt tot
onderwerpen samengebracht:
onvrede en het zoeken naar zondebokken. Er is een
tendens gaande dat de winsten steeds meer worden
1. Voortgaande crisis óf duurzaam & solidair
geprivatiseerd (aandeelhouders, investeerders en
2. Duurzaam inrichten
managers van bedrijven) en dat de kosten worden
3. Werk en inkomen
afgewenteld op de samenleving als geheel, die dan óók
4. Regionale economie vormt de basis
opdraait voor de ecologische en sociale schade.
5. De financiële wereld
Het laatste is vooral zichtbaar in het Zuiden, maar ook
6. Sterkste schouders de zwaarste lasten en
meer en meer in het Noorden.
belastingvergroening
7. Internationale economie en eerlijke wereldhandel
Een duurzame en solidaire economie kan voor
8. Innovatie en wetenschappelijk onderzoek
iedereen aantrekkelijk zijn en biedt betere
9. Eerlijk meten
perspectieven. Dit is het uitgangspunt. Er zijn
geloofwaardige alternatieven. Niets doen is geen optie.
De grote transitie naar een DSE kost tijd en geld. Er
We willen de kracht van Nederland mobiliseren. We
moet geïnvesteerd worden in nieuwe systemen; er
willen voorrang geven aan de ‘kerneconomie’ en aan
moet gereorganiseerd worden. Dit zijn noodzakelijke
de ‘waarde’ die daarmee geschapen wordt. De
hervormingen. Om dit alles in gang te kunnen zetten is kerneconomie bestaat uit die activiteiten die gericht zijn
er maatschappelijk draagvlak nodig. Ook dat kost
op het overeind houden van de maatschappij en haar
overleg en hervormingen. We spreken dan van
gemeenschappen (zorg voor ouderen, opvoeding,
maatschappelijke voorwaarden. Daarnaast zijn er
vrijwilligerswerk etc.). Waardevol is niet alléén wat we
diverse mogelijkheden die nu al toegepast kunnen
voor ons zelf willen, maar ook datgene wat beschikbaar
worden. Dat zijn de concrete acties. Hieronder komen
moet zijn voor alle leden van de gemeenschap, zoals:
elk van die drie processen (hervormingen, voorwaarden een gezond ecosysteem, veilig onderdak, schoon water
en acties) terug. We geven in elke clusterparagraaf een en goed voedsel, en uiteindelijk welzijn.
algemeen deel, gevolgd door de meest pregnante
wensen.
Particulier initiatief waar dit kan; overheid waar dit
moet
neoliberale wind van de afgelopen decennia heeft
1. Voortgaande crises óf duurzaam & De
ervoor gezorgd dat de marktwerking het leidende
organisatiebeginsel van onze huidige samenleving is
solidair
geworden. Kerntaken van de overheid zijn de
afgelopen jaren op grote schaal uit handen gegeven.
We putten in hoog tempo de wereld en ons zelf uit. We Delen van het onderwijs, de zorg, de huisvesting, maar
gebruiken (in termen van grondstoffen, natuur en
ook de energievoorziening en het openbaar vervoer zijn
landbouwgrond) reeds een tweede Aarde. We
overgelaten aan oncontroleerbare zelfstandige
consumeren maar raak. Het dogmatisch beleid van
bestuursorganen, maatschappelijke instellingen en
blinde economische groei is obsoleet. Economische
private partijen. De afstand tussen beleid maken en
groei gaat steeds vaker ten koste van milieu, welzijn,
beleid uitvoeren is steeds groter geworden. In weerwil
gezondheid en de groene ruimte.
van het streven bureaucratie te verminderen heeft dit
Het is tijd niet alleen de financiële en economische
eerder geleid tot een toename van de controle-,
crisis aan te pakken, maar ook de klimaatcrisis, de
verantwoordings- en toezichtbureaucratie (met ook nog
milieuvervuiling en de dreigende schaarste aan
als belangrijk nadelig neveneffect een afname van de
voedsel, drinkwater, energie en grondstoffen. De
motivatie en arbeidsvreugde van veel werknemers).
gerichtheid op het bevorderen van de markt in alle
Energieproductie is bijvoorbeeld te belangrijk voor een
maatschappelijke sectoren heeft geleid tot steeds
duurzame samenleving om aan winstmaximalisatie
grotere verstoringen van het sociaal evenwicht; een
over te laten.
snelle stijging van topinkomens bij gelijkblijvende of
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Dat de overheid minder efficiënt zou zijn dan
de markt is vooral een ideologische stelling
die in de praktijk vaak wordt gelogenstraft.
Het introduceren van commerciële motieven
bij publieke diensten die voor iedereen
toegankelijk moeten zijn is onacceptabel.
Anderzijds moet de overheid zich alleen daar
laten gelden waar haar optreden effectief is.
Iets pretenderen te beschermen of te
beïnvloeden, en dat vervolgens niet
waarmaken, schaadt het vertrouwen in haar
functioneren. Het is daarom zaak veel
scherper te onderscheiden tussen wat zich
leent voor particulier initiatief en waar de
overheid leidend moet zijn. Dat kan door zelf
sommige ‘goederen’ te leveren zoals
veiligheid, maar dat kan ook door de regie te
voeren en zo gewenste ontwikkelingen te
realiseren.
De economische crisis heeft ons nog eens
goed duidelijk gemaakt dat een fundamentele
herbezinning op de verhouding tussen
overheid, markt en toezicht hard nodig is. Bij
dit alles moeten we ons realiseren dat de
overheid geen bedrijf is. Niet kille cijfers,
maar zorgvuldigheid, zeggenschap,
dienstbaarheid en effectiviteit moeten
centraal staan in de publieke sector. We
hebben een actieve overheid nodig, die de
publieke zeggenschap herstelt over taken als
zorg, onderwijs en huisvesting. Maar
tegelijkertijd ook een overheid die selectief is
en ruimte geeft aan mensen om zelf actief te
zijn.

2. Duurzaam inrichten: energie
en grondstoffen
De planeet raakt uitgeput. We zijn te
afhankelijk van een eindige voorraad
grondstoffen. We produceren te veel
afvalstoffen en belasten zo bodem, water en
lucht. Het wil maar niet lukken om op
wereldschaal het klimaatprobleem, de
opwarming van de Aarde, dichter bij een
oplossing te brengen. Dit vraagt om grote
aanpassingen in economie, politiek en
samenleving. Een kwestie van solidariteit
tussen onze generatie en de generaties na
ons, maar ook tussen ons en mensen in
ontwikkelingslanden.
Aanpassingen die bepaald niet pijnloos zullen
zijn: aanpassingen in consumptiepatronen,
aanpassingen in prijzen, aanpassingen in
waar we ons geld mee verdienen. De eerste
grote stap zullen we de komende jaren
moeten zetten. De transitie naar een
duurzame en solidaire economie duurt veel
langer dan de gemiddelde tijd die
verkiezingsprogramma’s meegaan. Daarom
is het van belang dat er een visie ontwikkeld
wordt voor een duurzame en solidaire
maatschappij die een breed draagvlak heeft.

Energiepolitiek
Centraal onderdeel van iedere visie op
duurzaamheid is de energiepolitiek. In de
afgelopen tien jaar zijn we in Nederland dertig
procent meer energie gaan gebruiken. Wij
Zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven
moet transparantie prioriteit hebben. Er dient willen in 2020 de duurzaamste
effectievere controle en handhaving te komen energievoorziening van Europa hebben. Zo
op mensenrechten, het geven of aanvaarden leveren we onze bijdrage aan een houdbaar
van steekpenningen, fraude, witwassen e.d., klimaat. Een dergelijk streven prikkelt tot
innovatie en ondernemerschap en draagt bij
zowel in binnen- als buitenland. Zolang dit
aan onze welvaart. Het geeft de natie trots en
nog niet het geval is, moeten klokkenluiders
zelfvertrouwen als het lukt. En het maakt ons
beter beschermd worden.
minder afhankelijk van olie en gas uit
windstreken met politieke instabiliteit en
Concrete stappen
dubieuze regimes. We gaan dat bereiken met
• Er komt een maatschappelijk debat over de een verdere vergroening van de belastingen,
mogelijkheden van duurzame of groene
groei en de gevolgen daarvan voor de hele door subsidies toe te spitsen op
duurzaamheid, en door grote investeringen in
maatschappij.
een duurzame energievoorziening. We
• Daarbij komt de vraag aan de orde hoe we stellen strakke milieuwetten op en maken
de kerneconomie kunnen versterken.
ruim baan voor ‘groen’ ondernemerschap.
• Er komt een heroverweging van alle
privatiseringsplannen.
Cruciaal is dat de vervuiler gaat betalen, dat
• Er komt een breed maatschappelijk debat
er een eerlijk speelveld is en dat de eisen aan
over de noodzakelijke onderdelen van het
producten en productieprocessen worden
publiek bezit.
opgeschroefd. Pas dan veroveren groene
• Die onderdelen die we tot het publiek bezit voorlopers sneller de markt. Zo ontstaat
rekenen, en al geprivatiseerd zijn, worden
nieuwe werkgelegenheid. In Duitsland heeft
weer in publiek bezit gebracht.
alleen al de omschakeling naar hernieuwbare
• Controle en handhaving van
energie (met hulp van het feed-in tarief)
mensenrechten.
honderdduizenden banen opgeleverd.
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Het is doodzonde dat Nederland de eerste slag heeft
gemist. Als we nu het geld en de daadkracht opbrengen
voor groene investeringen, kan de aanpak van de
klimaatcrisis tevens de weg uit de economische crisis
zijn. Nederland maakt zich sterk voor strenge Europese
voorschriften voor producten en productieprocessen,
die aanzetten tot een zuinig gebruik van energie, water
en grondstoffen. Bedrijven worden gestimuleerd om
warmte, proceswater en restproducten uit te wisselen
voor hergebruik.
Aan energieleveranciers wordt de verplichting opgelegd
om een (jaarlijks stijgend) percentage hernieuwbare
elektriciteit te leveren.
Er zijn goede redenen om de landelijke netbeheerder
(Tennet) verantwoordelijk te maken voor de planning,
aanleg en beheer van de transmissie-infrastructuur op
zee, dus in de gehele Exclusief Economische Zone
(EEZ). Met een uitbreiding van het nu geldende regime
voor het landelijke hoogspanningsnet naar de
Nederlandse EEZ, kunnen dezelfde vereisten voor
betrouwbaarheid en kwaliteit van levering, transparantie
en toezicht ook van toepassing worden bij het net op
zee. Een wettelijke taak voor Tennet is ook van belang
voor de coördinatie van planologische processen (incl.
het aantal duindoorsnijdingen). Door deze coördinatie
zullen betere afwegingen over de ruimtelijke inpassing
van het net op zee kunnen worden gemaakt. Tevens
wordt het investeringsklimaat voor duurzame energie
gunstig beïnvloed, omdat het de ambitie verankert om
daadwerkelijk 6.000 MW (of meer) windenergie op zee
te realiseren.
Op dit moment is het leveren van stroom voor eigen
gebruik (bijvoorbeeld via zonnepanelen op je dak)
vrijgesteld van energiebelasting. Maar als je –
bijvoorbeeld in coöperatief verband samen met
anderen- een zonne-energie-installatie op een
gezamenlijk dak of elders neerzet en de stroom zelf
gebruikt, moet je opeens wel energiebelasting betalen!
Dat is merkwaardig. Er is immers ook geen onderscheid
tussen een bloemkool die je in je achtertuin voor eigen
gebruik kweekt en eentje in een volkstuin verderop. Op
beide betaal je geen belasting. Hetzelfde zou moeten

gelden voor duurzame energieopwekking voor eigen
gebruik. De belastingvrijstelling kan een enorme impuls
geven aan de installatie van zonnepanelen. Dat is goed
voor de economie, de werkgelegenheid en goed voor
onze energievoorziening op langere termijn. Biogas is
in opkomst door de toegenomen mogelijkheden van covergisting waar dierlijke mest met andere gewassen
wordt vergist tot ruw biogas. Tot nu toe wordt deze
productie voornamelijk omgezet in elektriciteit. Het is
echter veel effectiever om het gas direct in te zetten in
het gasnet.
Nederland streeft naar 5 procent energiebesparing per
jaar. Via kredietgaranties wordt het
besparingspotentieel in de industrie benut. Een
uitvoerig isolatieprogramma voor en duurzame
renovatie van bestaande woningen en gebouwen wordt
opgezet. Alle subsidies die niet bijdragen aan een
duurzame economie worden afgebouwd.
Duurzaamheid-bevorderende subsidies krijgen een
langjarige stabiele basis zodat bedrijven beter kunnen
plannen.
Mobiliteit
Ruim baan voor fietsverkeer, openbaar vervoer en
andere vormen van collectief vervoer in plaats van
meer en bredere wegen. Het is efficiënter en beter voor
het milieu om automobilisten te laten betalen per
kilometer. Betaalbaar openbaar vervoer heeft voorrang;
voor snelwegen geldt een spitsheffing; vliegen wordt
duurder. De implicaties van quotering van vliegreizen
worden onderzocht.
Grond en grondstoffen
Bedrijven willen steeds meer maatschappelijk
verantwoord ondernemen, consumenten willen
bewuster kiezen. Soms gaat dat vanzelf, vaak is de
overheid nodig om onbewandelde paden begaanbaar te
maken. Voor brood heb je graan nodig en voor een
volle tank olie. Maar grondstoffen worden schaarser.
Een quotering van sommige grondstoffen en daarvan
afgeleide producten zal in de toekomst nodig zijn om tot
een eerlijke verdeling te komen en zo conflicten en
rellen te voorkomen.
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Laten we ons hierop voorbereiden. In 2040 zijn er
- Grootschalige duurzame renovatie van
negen miljard mensen op de wereld, die allemaal brood
bestaande woningen tot label A-niveau.
op de plank willen en waarvan er steeds meer auto
- Er komt een leveranciersverplichting voor een
willen rijden. Dat terwijl grondstoffen als aardolie in
groeiend aandeel van hernieuwbare energie in
hoog tempo opraken. Zelfs landbouwgrond en zoet
het aanbod.
water worden schaarser. Grondstoffen krijgen een
- Zo spoedig als mogelijk is wordt een begin
steeds grotere strategische waarde, wat alleen maar tot
gemaakt met de aanleg van een
meer conflicten zal leiden over de toegang tot en
elektriciteitsinfrastructuur op zee.
zeggenschap over grondstoffen. Mensen worden zich
- Kleinschalige elektriciteitsopwekking wordt via
bewuster van waar grondstoffen van mobieltjes en
fiscale voordelen bevorderd.
palmolie in hun eten vandaan komen. Zij willen
- Exploratie van nieuwe fossiele energiebronnen,
bewuster kiezen en eisen terecht meer transparantie.
zoals schaliegas en steenkoolgas, wordt
Te vaak echter is onvoldoende helder hoe de producten
stopgezet.
in onze schappen zijn gekomen.
• Er wordt ruimte geschapen buiten de bestaande
regelgeving voor experimenten.
De kopgroep van bedrijven die maatschappelijk
• Openbaar vervoer krijgt voorrang; voor snelwegen
verantwoord ondernemen (MVO) serieus neemt, doet
geldt een spitsheffing. Vliegen wordt duurder en
het uitstekend. Tussen hen en de achtervolgers zit
quotering daarvan wordt onderzocht.
echter een gapende kloof, waardoor de kopgroep tegen • We gaan ons voorbereiden op schaarste van diverse
de grenzen van het mogelijke aan loopt:
grondstoffen. De overheid neemt daarin een leidende
maatschappelijk verantwoord ondernemen kan te duur
rol.
worden als het te moeilijk wordt. De Kamer stemde in
• De EHS wordt ten volle en met vaart uitgevoerd.
2009 in met een voorstel voor verplichte, volledige
• Zowel bij de EHS als in het waterbeheer dient
transparantie van productieketens in 2020. Dat besluit
rekening te worden gehouden met
moet dit kabinet uitvoeren. De Europese Commissie
klimaatverandering .
dient met een voorstel te komen om transparantie van
financiële stromen tussen grondstofdelvende bedrijven
en productielanden te waarborgen.

3. Werk en inkomen

Natuur
De achteruitgang van de biodiversiteit is extreem groot
in Nederland. Volgens berekeningen van het
Planbureau voor de Leefomgeving is de achteruitgang
tussen 1900 en 2000 opgelopen tot niet minder dan
30%. De uitvoering van de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) wordt met kracht ter hand genomen. Waar
mogelijk worden particuliere grondeigenaren gesteund
in hun natuurbeheer. Nederland is als deltaland zeer
kwetsbaar voor de toenemende regenval (en afvoer via
de rivieren) en de stijgende zeespiegel.
Bij de te nemen maatregelen worden de aanbevelingen
van de Deltacommissie als uitgangspunt genomen.
Zowel in de plannen voor de EHS als in het
waterbeheer dient de verwachte klimaatverandering te
worden geïncorporeerd.

Iedereen gaat de komende jaren zijn of haar bijdrage
leveren, groot of klein, aan het oplossen van de grote
problemen van deze tijd. Dat vraagt om perspectief en
om de zekerheid dat, in goede en slechte tijden, de
lusten en lasten eerlijk verdeeld worden. Werkloosheid
leidt tot uitsluiting van mensen. Werk leidt tot meedoen.
De economische crisis maakt werkloosheid weer tot
een tastbare realiteit. Daarom kiezen we voor een
betere verdeling van de betaalde arbeid, waardoor er
een kortere werkweek voor allen komt. Een hoge
arbeidsparticipatie zorgt voor een betere benutting van
talent en een geringer beroep op uitkeringen. Een
moderne arbeidsmarkt vereist meer zekerheden voor
flexwerkers, betere sociale bescherming voor
zelfstandigen en forse investeringen in om- en
bijscholing. Tegelijk moeten we vaststellen dat betaalde
arbeid geen fetisj-karakter moet krijgen. Werk moet
Concrete stappen
zinvol zijn. Het hoeft niet altijd fulltime te zijn.
Een
nieuw
kabinet
ontwikkelt
(met
gebruikmaking
•
van nieuwe democratische mogelijkheden) een visie Bovendien is er ook een grote behoefte aan
voor een duurzame en solidaire maatschappij die een vrijwilligersarbeid. We zullen creatieve oplossingen
moeten bedenken om de mensen die maatschappelijk
breed draagvlak heeft.
nuttige arbeid verrichten ook inkomenszekerheid te
Er
wordt
een
plan
ontwikkeld
om
Nederland
in
2020
•
verschaffen. Sociale zekerheid is in meerdere
de duurzaamste energievoorziening van Europa te
opzichten wederkerig.
laten hebben. We mikken op een energiebesparing
van 5% per jaar en groei van duurzame energie van
De omslag in beprijzing van energie, consumptie en
20% per jaar. Onderdeel van dit plan zijn o.m.:
mobiliteit is niet alleen goed voor het milieu. Het zorgt
- Afschaffing van alle subsidies op onduurzame
ook voor nieuwe groene banen, omdat het innovatie in
energie.
schone en zuinige productietechnologie stimuleert. De
- De vaststelling van een regeling voor een feedbevordering van een reparatie-economie (niet
in-tarief voor hernieuwbare energie.
weggooien, maar repareren) is eveneens prima voor de
- Biogas rechtstreeks koppelen aan het gasnet.
werkgelegenheid en voor het milieu (minder
- Een isolatieprogramma voor bestaande
grondstoffengebruik, bewuster consumeren).
woningen en bedrijfsgebouwen.
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Door de belasting op arbeid steeds meer te
verschuiven naar belasting op goederen (en dan weer
met name op het grondstoffengebruik) scheppen we
werk. Van de klassieke verzorgingsstaat moeten we toe
naar een participatiemaatschappij. Daarin zijn de
rechten van ZZP-ers en andere werkenden in
evenwicht en krijgen werkenden sneller recht op een
vaste aanstelling. Werkloosheid geeft ook recht op (bij-)
scholing.

capaciteiten aangewend kunnen worden voor de eigen
binnenlandse behoeften. Door regionale
afzetcoöperaties zijn efficiënte vormen van
samenwerking tussen stad en platteland te realiseren.

Terwijl de grootste aandacht het afgelopen decennium
vooral naar de globalisering ging, ontwikkelde zich een
heel nieuwe trend: regionalisering. De ontwikkeling van
een regionale economie, van een regionale energie- en
voedselvoorziening, van een regionale infrastructuur en
van een sterkere regionale bestuurlijke oriëntatie
verloopt al snel en kan verder gestimuleerd worden.
Veel producten kunnen veel beter regionaal gemaakt
worden. Dat geldt zeker (maar niet alleen) voor de
productie van voedsel. De voorziening daarvan moet
maximaal geregionaliseerd worden dus in de eigen
regio voortgebracht. Dat maakt de keten korter, maakt
de productie direct zichtbaar voor de consumenten,
maakt het sluiten van de mineralenkringloop mogelijk
en leidt tot besparingen op vervoer en eerlijker prijzen
voor boeren. Bovendien zal ontkaveling en biologische
landbouw bijdragen aan de biodiversiteit.
Tot slot verkleint het de druk op ontwikkelingslanden
om “voor ons” te produceren, waardoor daar meer

Concrete stappen
• De ontwikkeling van de regionale economie met
zoveel mogelijk sluiting van kringlopen krijgt prioriteit.
• De juiste/optimale schaalgrootte en het
subsidiariteitsbeginsel voor de (nieuwe vormen van)
besluitvorming zijn leidende beginselen.

Ook de energieproductie kan goed de regio als basis
hebben. Hetzelfde geldt voor ruimtelijk beleid, de
organisatie van de zorg en het sluiten van kringlopen
(afval, materiaalgebruik). Regionaal economisch beleid
speelt in op de kansen van krimp, met name in
Onderzoek heeft aangetoond dat minder
sectoren als natuur, recreatie, zakelijke dienstverlening,
inkomensongelijkheid leidt tot een stabielere
creatieve industrie en zorg. Complementaire
samenleving. De huidige enorme verschillen tussen
geldsystemen met een regionale basis kunnen de
hoge en minimuminkomens zijn bepaald niet solidair en regionalisering van de economie faciliteren.
leiden ook niet tot stabiliteit. Extreem hoge inkomens
en het verstrekken van hoge bonussen zijn
Kortom, zoveel mogelijk lokaal produceren en
onverdedigbaar. Een duurzame en solidaire economie
organiseren volgens het subsidiariteitsbeginsel (besluit
vraagt meer solidariteit. Daaraan dienen juist de hoge
en uitvoering van zaken zo dicht mogelijk bij de
inkomens bij te dragen. Onderzoek zal gedaan worden mensen die het aangaat). Het gaat om het bepalen van
naar de effecten en de mogelijkheden van een
de juiste/optimale schaal en niet om zo klein of zo groot
basisinkomen (waarin alle huidige regelingen met
mogelijk. Criteria om de schaalgrootte te bepalen zijn:
inkomensoverdrachten opgenomen worden). Tevens
feitelijke behoefte, de grootte van de noodzakelijke
dienen er experimenten te komen met een
markt, de impact op de lokale economie en sociale
basisinkomen.
verhoudingen, aansluiting op klimaatbeleid, regionale
ecosystemen en de beschikbaarheid van natuurlijke
Concrete stappen
hulpbronnen. We noemen dit de grote relocatie; de
• Betaald werk wordt beter verdeeld, waardoor we naar vergroting van de betrokkenheid van mensen bij het
een 20 – 25-urige werkweek groeien.
lokale politieke en economische leven. Zoals het
subsidiariteitsbeginsel geldt voor economische
• Meer aandacht voor maatschappelijk nuttige arbeid.
besluiten, zou het ook moeten gelden voor de publieke
• Andere beprijzing, hernieuwbare energie, reparatieeconomie en een verschuiving van de belasting op
sfeer bij besluitvorming en bij budget-beslissingen.
arbeid naar de belasting op goederen scheppen vele
nieuwe en nuttige banen.
Er zijn nieuwe methoden ontwikkeld om lokale
• Betere rechten voor zowel ZZP’ers als voor reguliere besluitvorming te organiseren. Hierin staat de
werknemers staan tegenover een kortere WW mét
uitwisseling van argumenten centraal en niet de
recht op scholing.
meerderheidsstemmen. Lokale issues als vervoer,
• Hoge inkomens dragen extra bij aan de duurzame en huisvesting en gezondheidszorg kunnen met deze
solidaire economie.
methode goed besproken en besloten worden. Ook de
mobiliteit kan het beste een regionale basis hebben.
• Doe onderzoek naar en experimenteer met een
basisinkomen.
Pensioenfondsen die investeren in regionale en
duurzame projecten kunnen een enorme ‘boost’ geven
aan de regionale economie en zijn niet langer
4. Regionale economie
afhankelijk van rendementen op financiële markten.

5. De financiële wereld
Stabiliteit van het financiële systeem is een publiek
goed. Financiële instellingen dienen ten dienste te
staan van een duurzame en solidaire maatschappij. De
huidige financiële crisis laat zien hoever wij van deze
situatie zijn afgedwaald. Het neoliberale marktdenken is
failliet. Maximaal winstbejag, absurde bonussen en
minimaal toezicht, dat moest wel misgaan.

6

PLATFORM DSE 11 mei 2012

Samen werken aan de grote transitie
Grote solide lijkende banken die allemaal
meedoen in een piramidespel; financiële
producten die vrijwel niemand meer begrijpt,
maar die wel verkocht worden.
Banken dienen terug te keren naar hun
oorspronkelijke functie van intermediair
tussen spaarders en investeerders. De
geldcreatie moet aan banden gelegd worden
en in dienst staan van de reële economie.
Een streng toezicht is nodig op het
functioneren van banken en hun producten.
Het streven naar superwinsten werkt
onduurzaam gedrag in de hand. Een
bescheiden rente en langdurige participaties
zijn betere uitgangspunten.
Zulke banken zijn ook nodig voor een
duurzame doorbraak. Het scheiden van nutsen zakenbankieren is een goed begin.
Invoering van een nieuwe nationalisatiewet
moet de overheid in staat stellen om in
uitzonderlijke omstandigheden banken te
nationaliseren, bijvoorbeeld als de rekening
voor de belastingbetaler te hoog dreigt op te
lopen. En als de kredietverlening door de
banken niet goed werkt, moet de overheid
zelf een fonds oprichten om dat doel te
realiseren. De overheid richt in elk geval een
Groene Investeringsbank op, die gunstige
kredieten beschikbaar stelt voor groene
investeringen en duurzame woningbouw en
renovatie.

Belastingen in de financiële sector
Banken betalen geen BTW, terwijl de
financiële sector goed is voor ongeveer 8%
van ons BBP. Nu de belastingbetaler is
bijgesprongen om de banken te redden, is
het redelijk dat deze relatief onderbelaste
sector een significante bijdrage gaat leveren.
Dat kan het beste gebeuren via een belasting
op financiële transacties (FTT), waarmee
tegelijk flitskapitaal transacties, waarvan de

“Als je geen geld meer hebt,
moet je betalen om geld te
lenen bij mensen die wel geld
hebben. Zo krijgen mensen
met geld alleen maar meer
geld”
Bernard Lietaer tijdens de conferentie van
het platform DSE op 23 maart 2012
maatschappelijke meerwaarde dubieus is,
worden ontmoedigd. Ook kan gedacht
worden aan een Financiële Activiteiten Tax
(FAT) of het toepassen van de BTW. Tevens
kan ongewenst flitsgedrag via regulering
(verboden) worden teruggedrongen.

Concrete stappen
De bankencrisis kwam voort uit de financiële • De geldschepping wordt ondergeschikt
gemaakt aan de behoeften van de reële
sector, maar de tweede crisis, die in de
economie.
Eurozone, is ook vervlochten met de bancaire
Scheiding van nuts- en zakenbanken en
•
sector: het toezicht op banken is primair
invoering van een nationalisatiewet voor
nationaal geregeld, en het 'redden' van
banken.
banken was in de eerste plaats een nationale
De oprichting van een Groene
•
taak, terwijl tegelijk de muntunie een
Investeringsbank.
Europese unie is. Die situatie is op den duur
Solidaire verdeling van risico’s in Europa.
•
niet stabiel: tenzij men terug zou willen naar
Verscherpt toezicht of zelfs een verbod op
•
nationale munten en nationale centrale
venturekapitalisten.
banken, dient het bankentoezicht werkelijk
Invoering van een FTT en eventuele
•
Europees te worden. Dit brengt met zich mee
andere belasting op banken en
dat de risico’s ook worden gesolidariseerd,
bankactiviteiten. Banken betalen op zijn
dus worden gedeeld tussen de lidstaten. Dat
minst evenveel belasting als andere
kan pas wanneer alle banken in de Eurozone
bedrijven.
voldoende gekapitaliseerd zijn, onder effectief
Verbieden van excessieve bonussen en
•
toezicht staan en geen onverantwoorde
complexe financiële producten.
risico's nemen of anderszins onwenselijk
Diversiteit binnen het financiële systeem
•
gedrag vertonen.
wordt bevorderd. Verschillende banken en
verschillende munten zullen bijdragen aan
Veel bedrijven worden overgenomen door
stabiliteit.
venturekapitalisten; zij zadelen deze
Geen aftrek deelnemingsrente.
•
bedrijven vervolgens op met dure onnodige
leningen waarmee ze de bedrijven leeg
zuigen. De zogenaamde deelnemingsrente
die bij deze financiële constructies wordt
gebruikt kan niet langer worden afgetrokken.
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6. Sterkste schouders de zwaarste
lasten en belastingvergroening

Hogere BTW en/ of heffingen op milieubelastende
goederen, te beginnen met fossiele energie (ook voor
vliegtuigen) en vlees.

Concrete stappen
• Hogere belasting op grondstoffen en afvalstoffen en
lagere belasting op arbeid is het algemene
uitgangspunt.
• ‘De vervuiler betaalt’ wordt streng toegepast.
• Afschaffing milieuschadelijke subsidies, zoals op
Vergroening van de belasting, ook op gemeentelijk en
fossiele brandstoffen.
provinciaal niveau, kent als algemeen uitgangspunt dat
De armoedeval aan de onderkant van de
•
er een verschuiving moet plaatsvinden van een
arbeidsmarkt wordt aangepakt.
belasting op arbeid naar een belasting op grondstoffen.
Stop belastingparadijs Nederland; uitvoering van de
•
Dit heeft als gevolg dat arbeid goedkoper kan worden,
resolutie van het Europees Parlement tegen
waardoor sectoren als zorg, persoonlijke
belastingontwijking.
dienstverlening, cultuur en reparaties goedkoper
Alle fiscale regelingen worden in lijn gebracht met
•
worden. Deze sectoren zijn in het algemeen
inkomenshoogte (dus ook AOW en Kinderbijslag).
bevorderlijk voor meer duurzaamheid. Het belasten van
Belastingverhoging voor inkomens boven de
•
het gebruik van grondstoffen leidt tot het toepassen van
Balkenendenorm.
Cradle to Cradle- ontwerpen, reparatie, hergebruik en
Snelle invoering van de vettax.
•
zorgvuldiger gebruik. Verder betekent dit vooral op het
gebied van energie een verschuiving van belastingen
en subsidies. Het streng toepassen van ‘de vervuiler
betaalt’ is uitgangspunt. Daarbij horen ook
7. Internationale economie en
emissierechten, ecotaxen en soms quota. Dat betekent
wereldhandel
o.m. afschaffing van milieuschadelijke subsidies; een
belangrijke stap voor de juiste beprijzing van het
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling.
Het project van een verenigd Europa kan alleen maar
Verschillende vrijstellingen zoals voor kolencentrales en verder gaan. Dat is goed voor de solidariteit, voor de
de glastuinbouw verdwijnen.
vrede en voor de duurzaamheid. Transparantie en
democratische instituties dienen wel verbeterd te
Met de opbrengsten van de vergroening worden deels
worden. Het streven van de EU-landen naar financiële
het overheidstekort en deels de lasten op arbeid
soliditeit is op zich juist.
verlaagd. Nog steeds is er sprake van een armoedeval Als echter een stimuleringspolitiek leidt tot meer
onderaan de arbeidsmarkt. Aan de onderkant van de
duurzaamheid en meer solidariteit, dan mag een
arbeidsmarkt moeten de tarieven omlaag en de
dergelijke politiek niet door al te strikte regels om zeep
belastingkortingen omhoog. Ook zullen bestaande
geholpen worden. Nederland heeft baat bij een
fiscale regelingen (zoals de hypotheekrenteaftrek) in lijn krachtige internationale aanpak van falende markten,
gebracht worden met het principe dat de sterkste
mensenrechtenschendingen en de roofbouw op de
schouders de zwaarste lasten moeten dragen.
Aarde. Op internationale conferenties en in
Fiscalisering van kinderbijslag en AOW dragen ook bij
internationale instellingen zullen we ons met Europa,
aan de uitvoering van dit beginsel.
maar als het moet in ons eentje inzetten voor deze
krachtige aanpak. We zijn een wereldland.
Een eerlijke globalisering blijft een illusie zolang we met
de ene hand afpakken wat we met de andere geven. Er Onze economie draait op energie, grond en
is momenteel sprake van omgekeerde
grondstoffen van elders. De inwoners van de Europese
ontwikkelingshulp. Rijke landen staan toe dat
landen gebruiken nu gemiddeld drie keer meer van de
multinationals hun winsten wegsluizen uit
mondiale gebruiksruimte dan er per wereldbewoner
ontwikkelingslanden, zonder er daar belasting over te
beschikbaar is. Gezien de mondiale schaarste is dit
betalen. Zo lopen arme landen veel meer inkomsten
een kwestie van mensenrechten geworden, want ieder
mis dan zij via ontwikkelingshulp ontvangen. Deze
mens heeft recht op een eerlijk aarde Aarde-aandeel.
belastingroof moet stoppen, om te beginnen in
Daarom zal de Europese voetafdruk een heel stuk
Nederland. Nederland mag geen belastingparadijs
kleiner moeten worden. Het Europees Parlement heeft
meer zijn voor multinationals. Het Europees Parlement al gepleit voor een halvering in 2030. Dat is een goed
heeft in april met grote meerderheid een resolutie
begin. Afspraken over internationale hulp dienen niet
aangenomen die de Commissie vraagt
alleen te worden gehandhaafd en nagekomen (de 0,7%
belastingontduiking en belastingontwijking tegen te
Official Enveloppe Assistance) maar zelfs uitgebreid
gaan; vrijwel alle Nederlandse partijen waren voor.
(vooral voor samenwerking betreffende de grote
Nederland moet zich er nu voor inspannen dat de
duurzaamheidsproblemen zoals klimaat, energie, water
resolutie ook wordt uitgevoerd, en moet zelf al vast
en voedsel; en voor een universeel
belastingregels aanpassen in de geest van deze
bestaanszekerheidssysteem).
resolutie. Een forse verhoging van de
inkomstenbelasting boven de Balkenendenorm.
De hier genoemde maatregelen zijn deels al eerder
genoemd, maar omwille van het verduidelijken van de
solidaire uitgangspunten en groene belastingen nog
eens bij elkaar gezet.
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De wereld-inkomensverdeling moet
rechtvaardiger worden. Dat vraagt, naast
hulp, ook om kwijtschelding van schulden, en
een nieuw financieel stelsel dat het landen
mogelijk maakt om in tijden van nood terug te
kunnen vallen op nieuwe wereldwijde
reserves. Het is zaak koopkracht te krijgen
waar die het meest nodig is.
Daarom pleiten we voor een ‘vereerlijking’
van het (internationale) handelsbeleid.
Rechtvaardige internationale handels- en
klimaatverdragen, evenals eerlijke
belastingverdragen dragen hier aan bij.
Prijzen van producten uit ontwikkelingslanden
dienen alle sociale en ecologische kosten en
schaarsten weer te geven, ook die waarvoor
nog niet met geld betaald wordt.

financiële sector heeft aangericht in de
economie. Met gelijkgezinde landen bekijken
we of we de opbrengsten kunnen toerekenen
aan budgetten voor de Millennium
Ontwikkelingsdoelstellingen. Ook vanuit
andere bronnen (als verzwaring van de
belasting op de hoge inkomens) moeten
fondsen gevormd worden om
bestaanszekerheid (basisbehoeften) voor
iedereen op deze Aarde te garanderen.
De overbelasting van de Aarde wordt
veroorzaakt door het product van het aantal
mensen op Aarde en de gemiddelde
mondiale voetafdruk van de mensen.

Aan beide factoren – omvang van de
bevolking en grootte van de mondiale
voetafdruk – moet dus de nodige politieke
Nederland moet zich inzetten om in Europees aandacht geschonken worden. Daarom wordt
een duurzaam bevolkingsbeleid ontwikkeld,
verband afspraken te maken waardoor het
zowel ten bate van ons eigen land als voor
niet langer mogelijk is dat multinationale
gebruik in het buitenlandbeleid.
ondernemingen winsten onbelast uit
ontwikkelingslanden wegsluizen. Minimaal
moeten multinationals per land hun resultaten Concrete stappen
• Versterk het democratische systeem van
rapporteren ('country-by-country reporting'),
Europa.
zodat vast te stellen is of betaalde
• Krachtige Nederlandse inspanning bij de
belastingen daarmee overeenstemmen. En
internationale aanpak van internationale
ook andere vormen van “omgekeerde
problemen.
ontwikkelingshulp” moeten worden
Versterk internationale hulp (vooral ook
•
bestreden. Handelsakkoorden dienen een
gericht op klimaat, energie, water en
sociale paragraaf te bevatten en
voedsel) en zet een universeel
daadwerkelijk bij te dragen aan lokale en
bestaanszekerheidssysteem op de agenda.
regionale ontwikkeling. De onderhandelingen
Internationale handel moet eerlijker
•
van deze verdragen moeten op een
worden, o.a. door toevoeging van sociale
gelijkwaardige manier worden gevoerd.
paragrafen aan handelsverdragen.
Nederland brengt zo snel mogelijk mensen bij
• Europa gaat een volumebeleid voeren om
elkaar om voorstellen te doen voor de
het te grote beslag op de mondiale
procedures die we daarvoor nodig hebben.
gebruiksruimte te verkleinen; om te
beginnen een halvering van de mondiale
Wij gaven hiervoor al aan dat we ons in
voetafdruk in 2030.
internationaal verband voor een
Gebruik de opbrengst van de FTT voor het
•
internationale heffing op financiële transacties
realiseren van millenniumdoelen.
(FTT) moeten inzetten. Complexe financiële
• Een duurzaam bevolkingsbeleid wordt
producten waarop toezicht onmogelijk is
ontwikkeld.
dienen te worden verboden. De opbrengsten
Ontwikkel procedures voor gelijkwaardiger
•
van een FTT kunnen ten goede komen aan
internationale onderhandelingen.
het herstel van de schade die de crisis in de
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8. Scholing, innovatie en
wetenschappelijk onderzoek
Bij een economie in transitie naar een DSE is het nodig
om nieuwe vaardigheden aan te leren.
Gemeenschappen en regio’s moeten opnieuw leren
zichzelf te organiseren, lokale producten te maken
(voedsel, energie), en combinaties te vormen van
lokale productie en handel met niet-marktgerichte ruil.
Lokaal beroepsonderwijs, inclusief stages en
gekoppeld aan lokale bedrijven, zijn hierin belangrijk.
Niet marktgerichte ruil, gebaseerd op wederkerigheid,
onderlinge hulp en giften zijn voorwaarden voor
bloeiende gemeenschappen die onmisbaar zijn in de
kerneconomie.
Belangrijk is ook de rol van creativiteit en creatieve
beroepen. Zij kunnen een doorslaggevende bijdrage
leveren. Historische voorbeelden van grootschalige
ingrepen in de economie laten zien dat innovatie en
wetenschappelijk onderzoek hierin een vitale rol
kunnen spelen. Door wetenschap in duurzame
ontwikkelingen te stimuleren via
onderzoeksopdrachten, stimuleren we ook een
toekomstgerichte en innovatieve kenniseconomie.
Aandachtspunten zijn daarbij de toegang van het MKB
tot kennisinstellingen, de focus op duurzame energie
en op energiebesparing, biologische en duurzame
landbouw, duurzamer gebruik van water,
voedingsstoffen, energie en grond. De (in)koopkracht
van de overheden moet worden gebruikt om innovatie
aan te jagen.
Concrete stappen
• Nieuwe vaardigheden zijn nodig in een lokaal
georiënteerde duurzame en sociale economie.
• Aandacht voor de kerneconomie vergt andere
attitudes.
• Wetenschap, kunst en de creatieve industrie vormen
de ideeënmotor van deze innovatieve economie.
• De inkoopkracht van overheden wordt ingezet om
innovatie aan te jagen.

We moeten toe naar een dashboard met indicatoren
die deels een aanvulling geven op het BBP zoals de
Human Development Index (HDI), ontwikkeld door het
UNDP of de Ecologische Voetafdruk en de Living
Planet Index (ook wel Biodiversiteitsindex genoemd)
van het Wereldnatuurfonds. Andere indicatoren zoals
de Index for Sustainable Economic Welfare, en het
Duurzaam Nationaal Inkomen kunnen het BBP
corrigeren. Het gaat bij deze indicatoren niet alleen om
anders meten maar om een meer integrale kijk op
economie, op welvaart en op andere waarden. Wie
goed bij zichzelf te rade gaat, weet dat welvaart, welzijn
en geluk vooral in andere zaken schuilen dan de
hoeveelheid geld en materiële bezittingen waarover
men beschikt.
Als iedereen gaat leven zoals de gemiddelde
Nederlander, hebben we aan één aardbol lang niet
meer genoeg. Het behoud van natuurlijke hulpbronnen
voor toekomstige generaties vraagt om een grote
omwenteling. Elk jaar uitstel leidt tot meer vervuiling,
minder leefbaarheid, minder dieren- en plantensoorten.
We moeten nu de uitstoot van broeikasgassen
verminderen, bossen beschermen en de visvangst
beperken. Als het klimaat echt op hol slaat en de natuur
is uitgeput, dan is de mensheid pas echt duur uit. Dan
jagen voedseltekorten, watergebrek en onbewoonbare
kuststreken miljoenen mensen op de vlucht. Hoe hoog
we de dijken ook maken, de klimaatcrisis gaat aan ons
land niet voorbij.
Concrete stappen
• Implementeer een dashboard met meetinstrumenten
die meer recht doen aan de kerneconomie, die een
andere kijk op de economie bevorderen en die
rekening houden met onze mondiale voetafdruk4.
• Overheid en maatschappelijke partijen stimuleren
een doorgaande, brede maatschappelijke bezinning
op wat we ons voorstellen bij welvaart, welzijn en
geluk, om zo via wervende toekomstbeelden
veranderingsprocessen te faciliteren.

9. Meten van welvaart en welzijn
Het is tijd voor een andere kijk op welvaart en welzijn.
Cijferfetisjisme vertroebelt de blik op de toekomst. Van
alles meer produceren levert voor korte tijd mooie
groeicijfers op, maar op termijn een uitgeputte Aarde.
Door het Centraal Planbureau en meer nog door het
Planbureau voor de Leefomgeving worden plannen
ontwikkeld voor andere manieren van meten die meer
recht doen aan de realiteit. Een belangrijke reden
daarvoor is de kritiek op de dominantie van het BBP in
het publieke debat en bij het bepalen van het
overheidsbeleid.

Informatie
Meer informatie over
het Platform DSE
vindt u op internet:
www.platformdse.org
U kunt ons ook per
email bereiken:
info@platformdse.org

4

Zie uitgebreide informatie: de brochure “Beter Meten van Welvaart en Welzijn – Indicatoren voor een Duurzame en Solidaire
Economie” van het Platform DSE.
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