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Introductie

De leden van D66 Regio Buitenland komen in 
aanraking met allerlei beleidsideeën in hun woonland 
die in Nederland weinig bekend zijn, maar wellicht 
succesvol kunnen worden toegepast. Hieruit is het 
idee ontstaan onze (voormalige) leden uit te nodigen 
hun ideeën uit hun woonland aan ons te melden.

We zijn positief verrast door de vele inzendingen die we 
hebben mogen ontvangen. De ideeën zijn veelzijdig, 
sommige kort en beknopt, andere juist uitgebreid en 
gedetailleerd. Toch zien we dat een aantal thema’s 
onze leden in het bijzonder bezighoudt:
 · Kwaliteit en toekomst van de democratie
· Belastingen
 · Kinderopvang, kinderbijslag, ouderschapsverlof
 · Milieu
 · Innovatie

Regio Buitenland wil alle inzenders hartelijk bedanken voor hun bijdrages, met bijzonder veel 
dank aan Gerjan van der Laan voor zijn grote inzet.

NB: alle inzenders hebben op persoonlijke titel geschreven, de ideeën in deze bundel zijn 
niet per se ook de standpunten van D66.
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1. Versterking van burgerrechten en 
vrijheid van meningsuiting
Luuk Ament, Verenigde Staten

D66 kan het voortouw nemen om een maatschappelijk instituut à la de American 
Civil Liberties Union (ACLU) op te richten.

Wat is de ACLU?
● De ACLU vecht actief voor burgerrechten in de VS door middel van het
aanspannen van rechtszaken en het uitoefenen van druk op politici door het mobiliseren
van de grass roots.
● Het is in principe een a-politieke organisatie.
● De ACLU speelt een grote rol in het beschermen van de vrijheid van meningsuiting 
in de VS en bij de emancipatie van minderheden (African- & Native Americans, LGBTQ
etc.).
● In tegenstelling tot Amnesty International is de ACLU een luidruchtige organisatie.
Ze hebben een luide stem in het publieke debat en voeren high-profile rechtszaken.
Na de ‘muslim ban’ stonden er bijvoorbeeld binnen een paar uur ACLU-advocaten op
Amerikaanse vliegvelden om immigranten en reizigers te helpen.

Waarom heeft Nederland een ACLU nodig?
● Net als in Amerika kan er in Nederland een anti-liberaal regime aan de macht
komen. De PVV is al jaren met een opmars bezig. In de strijd tegen anti-liberale krachten
kan een sterke maatschappelijke organisatie zoals de ACLU meer doen dan liberale
politieke partijen.
● De burger- en mensenrechten in Nederland zijn over het algemeen goed
gewaarborgd, maar niet voor iedereen en niet altijd:
o anti-terrorismewetgeving bedreigt onze vrijheden. Een Nederlandse ACLU kan
daar de schijnwerpers op richten en een rem zijn op de politieke dynamiek na een
grote terroristische aanslag;
o duizenden vreemdelingen worden voorafgaand aan hun uitzetting opgesloten
of niet meer opgevangen door de staat;
o allochtone Nederlanders worden door de politie vaker staande gehouden dan
autochtone Nederlanders;
o burgemeesters falen regelmatig om de vrijheid van meningsuiting te waarborgen.
Demonstranten worden soms onterecht opgepakt, denk aan demonstraties tegen het
koningshuis en Zwarte Piet;
o de vrouwenemancipatie is nog lang niet voltooid.

Wat kan D66 leren van de USA?
● Grass roots campagnes beïnvloeden de politiek in sterke mate. Burgerrechten

1



● De ACLU enthousiasmeert mensen voor de liberale zaak, ook in verkiezingstijd.
Ze zijn goed in marketing: ze publiceren over de rechtszaken die ze voeren, mobiliseren
een grote groep vrijwilligers (bijvoorbeeld om Congressleden te bellen), delen behaalde
successen en betrekken mensen bij de politiek.
● In de VS is de strijd voor burgerrechten gekoppeld aan de emancipatie van
minderheden, wat de integratie van immigranten helpt.
● De ACLU inspireert tot donaties: hun budget is circa $100 miljoen per jaar.

Wat kan D66 doen?
Samen met andere politieke partijen (liefst uit het gehele politieke spectrum) en 
maatschappelijke organisaties (vakbonden, werkgeversorganisaties, academia etc.) 
kan D66 bijdragen aan de vorming van een Nederlandse ACLU. Benodigd zijn: geld, 
netwerk en enthousiastelingen. De laatste twee kan D66 leveren.

Noot: Onlangs is Kompass opgericht dat vergelijkbare idealen en doelstellingen heeft, 
zie http://kompass.ngo/ons-verhaal.
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2. Frisdrankbelasting tegen overgewicht
Arthur van Benthem, Verenigde Staten 

Overgewicht is een wereldwijde epidemie en een van de meest serieuze 
gezondheidscrises van de 21e eeuw. Dit probleem begint vaak al op jonge leeftijd: 
het percentage kinderen met overgewicht is de laatste decennia verdrievoudigd. In 
de Verenigde Staten is een op de vijf kinderen in de leeftijd van 6-19 jaar te dik. 
Ook Nederland ontsnapt niet aan deze trend. In 2016 had dertien procent van de 
kinderen tussen 4 en 20 jaar een ongezond gewicht en dit percentage blijft toenemen. 
Suikerhoudende frisdranken en vruchtensappen dragen in belangrijke mate bij aan dit 
probleem.

Het overgewichtdossier is niet aan de aandacht ontsnapt, en steden als Amsterdam 
zijn actief met allerlei initiatieven om gezond eten en drinken te promoten. Veel van 
deze maatregelen zijn echter nogal indirect, zoals het aanbieden van kooklessen en 
investeringen in extra drinkfonteintjes. De stad Philadelphia heeft onlangs een duidelijke 
en directe maatregel getroffen: maak suikerhoudende dranken in de supermarkt een 
stuk duurder via een suikerbelasting.
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Het idee is simpel. Sinds begin dit jaar is er een belasting van ongeveer 40 eurocent 
per liter op de meeste suikerhoudende dranken. De belasting wordt betaald door 
de producenten die vervolgens hun prijzen aanpassen en een deel van de kosten 
doorrekenen aan consumenten. 

Grofweg is het idee hetzelfde als dat van een belasting op sigaretten; bedoeld om 
consumenten tegen hun eigen ongezonde gedrag te beschermen en om de enorme 
maatschappelijke, medische en psychologische kosten in te perken. De belasting is 
geen verbod, maar raakt je wel in de portemonnee.

Is dit idee wel sociaal? Suikerhoudende dranken worden buitenproportioneel 
geconsumeerd in achterstandswijken. En zeker, hoewel de gezondheidsvoordelen 
juist ook in die wijken meetellen, worden deze families het hardste geraakt. Daarom 
heeft burgemeester Kenney besloten om de belastingopbrengsten te besteden aan 
kinderopvang in achterstandswijken.

Is het idee meteen geliefd? Zeker niet. Bedrijven als Coca-Cola klagen. Consumenten 
zien meteen de prijsverhoging, maar de voordelen komen pas op langere termijn. 
Bovendien werkt de belasting eigenlijk té goed: er is zoveel minder frisdrank verkocht 
dat de opbrengsten achterblijven bij de prognoses. Dat betekent niet dat de belasting 
een flop is, integendeel. Maar het betekent uiteraard wel dat investeringen in onderwijs 
in arme wijken niet alleen via een frisdrankbelasting kunnen worden gefinancierd.

Verder is er natuurlijk meer nodig dan alleen een suikerbelasting om obesitas op te 
lossen. Minder reclame gericht op kinderen, gezondere schoolmaaltijden, minder 
vruchtensap voor jonge kinderen, en andere initiatieven kunnen ook een nuttige rol 
spelen.

Ondanks de kritiek wint het idee van een suikertaks flink aan invloed. In de VS heeft Cook 
County in Chicago (5,2 miljoen inwoners) in augustus 2017 een suikertaks ingevoerd. 
Berkeley in Californië heeft al sinds 2015 een soortgelijke belasting. In andere steden 
zoals San Francisco, Oakland en Boulder is het idee kortgeleden per referendum 
aangenomen. Ook Mexico heeft een suikerbelasting. Het Verenigd Koninkrijk voert het 
in 2018 in. Kortom, het idee is de status van ‘proefballon’ allang gepasseerd.
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3. Het succes van Scandinavië
Heino Blanckaert, Noorwegen

Hier een bijdrage aan voorbeelden van beleid in andere landen die wellicht interessant 
kunnen zijn voor D66. Ik woon in Noorwegen en heb hier dus voornamelijk mijn 
inspiratie vandaan gehaald. Maar eerst nog wat over Scandinavië in het algemeen.

Er wordt vaak gewezen naar Scandinavië als voorbeeld van landen met goed 
functionerende samenlevingen. Hoewel er overeenkomsten zijn, zijn er ook grote 
verschillen tussen de landen. En ieder land heeft typische punten waar ze zich positief 
onderscheiden van andere landen. Enkele voorbeelden:
● Finland: bekend om goede schoolresultaten.
● Zweden: goed op weg om onafhankelijk te worden van olie en gas.
● Noorwegen: nummer 1 in veel lijsten van de Verenigde Naties, zoals beste land
om in te wonen, gelukkigste mensen, enz.

Het zou interessant zijn om eens dieper in te gaan op het succes (stabiliteit, welvaart) 
van deze landen ondanks de verschillen die er zijn.
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Elektrische auto’s
De nieuwe Noorse regering is van plan om de verkoop van nieuwe auto’s met 
benzine- of dieselmotor vanaf 2030 te verbieden. Om de klimaatdoelen in 2030 te 
halen zal vernieuwing van het autopark nu al gestimuleerd moeten worden en kunnen 
maatregelen zoals in Noorwegen zijn ingevoerd helpen. Noorwegen is nu het land met 
relatief de meeste elektrische auto’s (17% van de nieuwe verkochte auto’s in 2016). De 
maatregelen voor elektrische auto’s op een rijtje:

Nationale regels:
● Geen extra kosten bij aankoop (er geldt een eenmalige heffing bij de aankoop
van een nieuwe benzine/dieselauto).
● Vrijstelling btw.
● Halve bijtelling leaseauto.
● Sterk gereduceerde motorrijtuigenbelasting.

Lokale regels (kunnen variëren per gemeente):
● Gratis parkeren gemeentelijke parkeerplaatsen.
● Geen of lagere tol (er zijn veel tolwegen in Noorwegen).
● Gebruik mogen maken van busbanen.
● Gratis met of korting op veerboten.
● Gratis laden op de meeste publieke laadstations.

Elektrisch rijden is populair en door de goede ervaringen overwegen steeds meer 
mensen om over te stappen op een elektrische auto. De stimuleringsmaatregelen 
zullen niet onbeperkt geldig kunnen zijn, maar de overheden kunnen zekerheid bieden 
door een garantie te geven voor het aantal jaren dat de regelingen gelden. Bijkomend 
voordeel is dat vernieuwing van het autopark vaak ook een bijdrage kan leveren aan 
de verkeersveiligheid. Dit zal verder onderbouwd moeten worden met cijfers (to be 
continued).

Kinderopvang
Volgens het nieuwe regeerakkoord lijkt het erop dat in Nederland het kraamverlof 
uitgebreid gaat worden en er flink geïnvesteerd gaat worden in het onderwijs. Een 
mogelijke volgende stap zou kunnen zijn het verder verbeteren en toegankelijk maken 
van kinderopvang. In Noorwegen heeft men met name heeft veel geïnvesteerd in 
dagopvang van kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Kinderopvang is op 
zo’n grote schaal uitgebouwd dat er plaats is voor alle kinderen tussen 1 en 6 jaar, 
de leeftijd waarop ze naar de basisschool gaan. Hetzelfde geldt voor de naschoolse 
opvang. Gelijke mogelijkheden in Noorwegen voor ouders door ook nadat het 
kraamverlof is opgenomen, maar voordat het kind op de basisschool begint, de opvang 
voor kinderen goed te regelen en toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen.
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In Nederland is kinderopvang ondergebracht bij het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. In Noorwegen is het ondergebracht bij hetzelfde ministerie als dat 
voor onderwijs, het zogenaamde ‘Kennisministerie’. Op lokaal niveau zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor de kinderopvang.

Financiering is een combinatie van subsidiëring en een maandelijkse ouderlijke 
bijdrage. De kinderopvanginstellingen krijgen een vast bedrag per kind. Nationaal is 
er een maximaal bedrag vastgesteld per kind voor de ouderlijke bijdrage. De ouders 
betalen direct aan de instelling. De maximale prijs voor een voltijds plaats is momenteel 
2.730 Nok (€ 290) per maand. Dit geldt zowel voor gemeentelijke opvang als voor 
privé-opvanginstellingen die een overeenkomst hebben met de gemeente. Daar komt 
bij dat families niet meer dan 6% van het totale familie-inkomen per jaar moeten 
betalen. Dit betekent dat families met een inkomen van minder dan 500.000 Nok 
recht hebben op verminderde ouderbijdrage. Families met een totaal inkomen onder 
450.000 Nok hebben ook nog recht op gratis ‘kerntijd’ en betalen maximaal 3% van 
hun totale inkomen. Families met een lager inkomen dan 187.268 Nok zijn vrijgesteld 
van de ouderbijdrage. Er geldt ook een extra korting als meerdere kinderen per gezin 
van kinderopvang gebruikmaken. (Alle bedragen zijn in Noorse kronen en zijn bruto 
inkomsten, loon + kapitaalinkomsten. Gemiddeld ligt het Nederlandse loon een factor 
0,8 onder het Noorse loon. Valutakoers Nok/eur ca. 9,4 in 2017).

Om de capaciteit uit te bouwen, heeft de gemeente opvanglocaties gebouwd, 
gecombineerd met het toelaten van ondernemers die opvang mogen aanbieden. 
Gemeentelijke en private aanbieders met een overeenkomst krijgen dezelfde 
compensatie per kind. Capaciteit aangeboden door ondernemers is noodzakelijk 
gebleken om genoeg opvangplaatsen voor alle kinderen te kunnen garanderen. In 
de beginfase werden ook leegstaande panden en goedkope oplossingen (tijdelijke 
gebouwen) gebruikt om de capaciteit te vergroten.
Waar vroeger kinderen vaak naar oppasmoeders gingen, hetgeen in Noorwegen 
voornamelijk in het zwarte circuit werd geregeld, kunnen dezelfde mensen nu in de 
kinderopvang werken. 

Algemene toegankelijkheid van kinderopvang heeft als voordeel dat alle kinderen 
dezelfde mogelijkheid krijgen om met andere kinderen om te gaan en zich te ontwikkelen, 
en dat kinderen de Noorse taal kunnen leren. Voordeel voor ouders/verzorgers bij dit 
systeem is dat beide gelijke kansen krijgen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt 
of zich op andere manieren te ontplooien. Landelijk gelden dezelfde kwaliteitseisen, 
gemeenten zijn verantwoordelijk om deze te handhaven.

Hetzelfde geldt voor naschoolse opvang. Dit valt onder dezelfde verantwoordelijkheid 
die gemeenten hebben voor basisscholen. Alle scholen bieden dit aan. Ouders betalen 
een vaste maandelijkse bijdrage.
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Opvang is natuurlijk niet verplicht. Ouders/verzorgers die ervoor kiezen om hun kind 
vanaf 2 jaar naar kinderopvang te sturen kunnen 1 jaar (tussen leeftijd 1 en 2 jaar) een 
bijdrage krijgen om voor het kind te zorgen.

Zorg / garantie
Om patiënten meer zekerheid te bieden voor en tijdens een behandeling zijn er in 
Noorwegen garanties ingevoerd voor bepaalde ziektes.

Als een huisarts bij een patiënt een ernstige diagnose vermoedt en de patiënt 
doorverwijst naar een specialist, heeft de patiënt recht op een snelle en professionele 
beoordeling. Dit houdt in dat de verwijzing binnen 10 dagen na ontvangst moet zijn 
behandeld. Bij een vermoeden van een ernstige of levensbedreigende situatie moet de 
verwijzing sneller worden behandeld. 

Samen met de diagnose door de specialist moet de patiënt ook geïnformeerd worden 
over wanneer en waar het eerste bezoek aan ziekenhuis/dokter zal plaatsvinden, 
alsmede de maximale tijd waarbinnen verder onderzoek of behandeling zal starten.

Bank-ID
Iedereen die een bankrekening heeft kan een bank-ID aanvragen. Een bank-ID maakt 
het mogelijk om met dezelfde login-gegevens, in combinatie met een random code, in 
te loggen bij websites van overheidsinstellingen, verzekeraars, financiële instellingen 
etc. De bank-ID bestaat uit het geboortenummer (vergelijkbaar met BSN in Nederland), 
een persoonlijk password en een derde code die wordt aangemaakt door een ‘random 
number generator’. Het grote voordeel is dat men voor verschillende instellingen 
dezelfde passwords heeft.

Belastingaangifte
De belastingaangifte wordt elektronisch verstuurd. Met behulp van de bank-ID kan 
iedereen zijn aangifte bekijken in een bepaalde site van de overheid.

De aangifte is ingevuld met alle gegevens die de belastingdienst heeft die betrekking 
hebben op de aangifte van het betreffende jaar. Onderaan de streep staat hoeveel 
belasting er te veel of te weinig is betaald in het voorgaande jaar. Er is dan ongeveer 
een maand om de aangifte aan te passen met gegevens die missen of gecorrigeerd 
moeten worden. Als alles klopt, hoeft er verder niets gedaan te worden. Bij geen 
actie wordt aangenomen dat de gegevens kloppen. Het systeem is overzichtelijk en 
‘klantvriendelijk’. Nadeel kan zijn dat het te gemakkelijk is en mensen te snel aannemen 
dat alle gegevens kloppen en daarmee te veel belasting kunnen betalen. Er blijft een 
eigen verantwoordelijkheid die minder duidelijk is in dit systeem. Toch is er tevredenheid 
over het systeem omdat het begrijpelijk is en er vertrouwen is dat de belastingdienst 
goed werk levert.
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4. Integratieaanpak in Barcelona
Friso Bonga, Nederland

Van ontvangst naar integratie
Ik heb wel iets dat ik graag wil delen. In 2015 was ik bij een presentatie van de afdeling 
Immigratie van de gemeente Barcelona. Hun aanpak is om immigranten na een korte 
welkomstcursus zo snel mogelijk als inwoners van Barcelona te behandelen. Geen 
speciale integratieprogramma's, maar meteen meedoen. Naar hun zeggen zorgde 
dat voor een probleemloze integratie van duizenden nieuwkomers per jaar, en breed 
draagvlak bij bewoners.
Barcelona heeft twee grote immigratiegolven gezien in de twintigste eeuw. Tussen 1930 
en 1970 kwamen vooral Spanjaarden, later kwamen mensen uit alle vijf de continenten. 
De volgende cijfers laten zien hoe de immigratie sinds 2000 is toegenomen:
● Maart 2000: 53.428 inwoners met immigratieachtergrond
● Januari 2004 202.489 inwoners met immigratieachtergrond
● Januari 2009 294.918 inwoners met immigratieachtergrond

De gemeenteraad van Barcelona besloot in 2012 dat de beleidsprioriteit moest 
verschuiven van de ontvangst van immigranten naar aanpassing en integratie. Hun 
doelstelling was om van Barcelona een stad te maken van sociale cohesie en gelijke 
kansen, met een positief beeld van immigratie en de menselijke, sociale en economische 
voordelen die dit biedt. Met andere woorden: de acceptatie van de sociale verandering 
die het gevolg is van immigratie.
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Door de demografische verandering in Barcelona (eerst door arbeidsmigranten, later 
door gezinshereniging) moest er beleid komen dat bijdraagt aan echte integratie in 
de gemeenschap, waarbij alle bewoners in Barcelona dezelfde rechten en plichten 
hebben. Ongeacht waar hun wieg stond.

Immigratieplan 2012-2015
Het Barcelonese Immigratieplan 2012-2015 gaat uit van twee interessante gedachten: 
‘Neither individuals nor public policies ought to regard being an immigrant as a 
permanent status that justifies an exemption’ en het ‘interculturele model’. Dit model 
moet voorwaarden creëren voor positieve interactie, contact, dialoog en gedeelde 
familiariteit tussen burgers, waarbij de voordelen van diversiteit worden gecombineerd 
binnen een gemeenschappelijk ‘frame of reference’. Tegelijkertijd moeten negatieve 
vooroordelen worden vervangen, diversiteit moet de norm worden. Immigranten zijn in 
het plan niet alleen het onderwerp, maar ook het doel van sociaal beleid. Ze moeten 
- door persoonlijke inzet en vooral door gelijke toegang als andere bewoners tot
gemeentelijke voorzieningen - zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun situatie.

Het plan stelt dat Barcelona meer is dan een gemeenschap met verschillende culturen 
bij elkaar, het beoogt een gemeenschap van mensen te zijn die met elkaar zijn verweven 
omdat zij dagelijks met elkaar te maken hebben. Door diversiteit het uitgangspunt te 
maken van gemeentebeleid voor ontwikkeling, creativiteit, innovatie, sociale cohesie, 
gelijkheid en samenleven, wil het stadsbestuur diversiteit laten uitgroeien tot dé kracht 
van de stad.

PS: Over de rol van migranten in Catalonië: http://www.politico.eu/article/catalonia-
independence-spain-immigration-the-new-catalans/.

PPS: In Palermo is een soortgelijke aanpak. Burgemeester Leoluca Orlando verwelkomt 
persoonlijk de vluchtelingen die aankomen en maakt ze tot ‘burger van Palermo’. Zie de 
Tegenlicht-uitzending ‘Italiaanse lente’: https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/
kijk/afleveringen/2016-2017/italiaanse-lente.html.
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5. Subsidie voor hightech startups en 
schoolkantines
Nadine Bongaerts, Frankrijk 

#Innovatie #bedrijfsleven
Het onderzoeksbelastingkrediet in Frankrijk, in het Frans ‘Crédit d'Impôt Recherche’ 
(CIR), is een fiscale maatregel die een deel van de financiering van onderzoek, 
ontwikkeling en experimenten (R&D) voor bedrijven mogelijk maakt. 

In Nederland hebben we weliswaar vergelijkbare subsidieregelingen voor innovatieve 
bedrijven, maar wat met name interessant is binnen deze regeling is de financiële 
support die aangeboden wordt om net-afgestudeerde PhD-studenten aan hun eerste 
industriebaan te helpen.

Om me heen zie ik dat deze regeling beginnende hightech startups in staat stelt om 
gespecialiseerd personeel aan te nemen die hun kans op succes verhoogt. Tegelijkertijd 
is deze overheidsmaatregel een stimulering voor internationale startups om zich in 
Frankrijk te vestigen. 

Ik denk dat Nederland ontzettend veel te bieden heeft op het gebied van innovatie. 
De kwaliteit van Nederlandse wetenschap / technologieën / tech startups is hoog 
en behoort tot de wereldtop. Zelf ben ik vice-voorzitter van een internationale non-
profit voor science entrepreneurship die in Parijs gevestigd is, dus ik zie een hoop 
voorbijkomen. Echter is er steeds meer internationale concurrentie om bedrijven naar 
een bepaalde regio te halen. Daarom denk ik dat het belangrijk is voor een land als 
Nederland om op de hoogte te zijn van maatregelen die werken.

Zie voor meer informatie deze Engelse pdf: 
h t tps : / /cache.med ia .ense ignementsup- recherche.gouv. f r / f i l e /C IR/18/1/
CIRanglais08_33181.pdf 

Of de volgende Franse referentie: 
http://www.sogedev.com/blog/2015/05/19/cir-et-recrutement-de-jeunes-docteurs/

Schoolkantines
Een heel ander idee, maar het valt me echt op hoeveel aandacht er in Frankrijk is 
voor gezonde voeding op school. Elke school heeft een diëtist die samen met het 
kantinepersoneel het menu voor de komende weken doorspreekt en ervoor zorgt dat 
kinderen de juiste balans aan voedingsstoffen binnenkrijgen.
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Ik hoor van mijn collega’s met kinderen op de basisschool hier, dat kinderen elke dag 
leren over het eten dat ze voorgeschoteld krijgen. Kinderen krijgen zelfs meerdere 
gangen tussen de middag.

Toen ik op de middelbare school in Nederland zat (en ik denk dat dit nog steeds het 
geval is op de meeste scholen) kon je eigenlijk bijna niks anders kopen dan junkfood.
Nederland kan hier echt nog wat van leren. Ik denk dat beter onderwijs (niet alleen 
theoretisch, maar vooral ook alledaags) over voedsel kan helpen om het toenemende 
probleem van overgewicht / diabetes te bestrijden.
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6. Over milieu en bouwen
Frans van Dijen, België

Het passiefhuis
De technologie voor het passiefhuis (https://nl.wikipedia.org/wiki/Passiefhuis) werd in 
het begin van de 90’er jaren van de vorige eeuw in Duitsland ontwikkeld. Via EU-
wetgeving zal dit ook naar Nederland komen. Eerder invoeren van deze standaard 
mag. Het is de standaard in Brussel en Wallonië, maar ook bijvoorbeeld in Zwitserland 
en Denemarken. Veel commerciële bedrijven, zoals Tractebel Engineering, bieden deze 
standaard aan voor nieuwe gebouwen. En het kan nog beter: het nul-energie huis of 
gebouw. 

Veel meer bouwgrond voor particulieren plus bouwen in opdracht van 
particulieren
In België worden ongeveer 50% van de huizen gebouwd in opdracht van de eigenaar 
/ toekomstige bewoner. Inmiddels zijn er wat meer regels, en zijn er ook goede 
voorbeelden in Nederland, bijvoorbeeld in IJburg, Amsterdam. In Nederland wordt dit 
succes niet of nauwelijks gekopieerd, omdat het niet overeenkomt met het belang van 
grote projectontwikkelaars = het grote geld.

Industriële archeologie = behoud van waardevolle industriële complexen en 
gebouwen + onderzoek; experimentele archeologie, ook voor vakantiegangers
Experimentele archeologie is begonnen met Thor Heyerdahl. In Nederland bekend 
door de bouw van kopieën van oude schepen, zoals de ‘Stad Amsterdam’. Door 
dingen opnieuw te doen, leer je veel en krijg je antwoorden op archeologische vragen.
Andere voorbeelden:
● Bouw van een kasteel of een kathedraal, op oude wijze (in Frankrijk).
● Transport en oprichten van een grote steen (Stonehenge, VK).

Meer heggen en bomen in agrarische gebieden = meer dieren voor natuur
In Nederland zijn er onder meer door ruilverkaveling grote landbouwgronden ontstaan. 
Deze zijn ecologisch dood. Door het plaatsen van heggen en bomen, en randjes 
natuur, is er meer plaats voor bloemen, kruiden, vogels, konijnen, hazen, enzovoort. 
Dit is beter voor de natuur, en voor jagers. Dit wordt gesubsidieerd in Wallonië, en 
gemeenten en provincies geven het goede voorbeeld, bijvoorbeeld langs wegen en 
waterlopen. De boeren willen er nog niet aan. Vroeger kregen deze boeren subsidies 
voor het verwijderen van heggen en bomen. Erosie door regen en wind nam zo sterk 
toe in heuvelachtige regio’s. In Nederland is er beleid om de randen van agrarische 
percelen niet te gebruiken voor landbouw, dit geeft plaats voor de natuur en vermindert 
het uitspoelen van mest naar oppervlaktewater. Het plaatsen van heggen, bomen, 
enzovoort, komt niet/nauwelijks voor.
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7. Stimulering van innovatie
Rob van Essen, Verenigde Staten

Nederland schiet ernstig tekort wat betreft disruptieve innovatie, waarbij het gaat om 
totaal nieuwe concepten die vaak bestaande concepten overbodig maken, het gaat 
hier dus niet om het ontwikkelen van de volgende generatie wasmachines. Dit wordt 
gepoogd te veranderen door grootschalige overheidsinitiatieven met een top-down-
benadering, die tot nu toe echter voornamelijk falen of ineffectief zijn. Andere delen van 
de wereld slagen er wel in om te innoveren. Met name Silicon Valley is hier een goed 
voorbeeld van, een groot deel van de innovatie in de wereld komt hier vandaan. 

Het idee is de innovatie in Nederland te stimuleren door de voorwaarden te realiseren 
die in Silicon Valley tot succes leiden, en hierbij te concentreren op het makkelijker 
beschikbaar maken van investeringskapitaal voor jonge innovatieve bedrijven. Dit kan 
door het belastingvrij maken van investeringen in deze bedrijven. Ter compensatie 
kunnen winsten die uit deze investeringen voortvloeien belast worden. Natuurlijk moet 
aandacht worden besteed aan het voorkomen van fraude.
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Pitch
Disruptieve innovatie leidt tot welvaart in de betrokken regio. Nederland schiet te kort 
wat betreft het vermogen tot disruptieve innovaties, en dit zal zich op de middellange 
termijn uiten in een verminderde welvaart van de Nederlandse bevolking.

Het bestaan van een achterblijvende innovatie en de problematische gevolgen daarvan 
worden gedeeld door opeenvolgende regeringen in Nederland. Ter stimulering van de 
innovatie is er daarom een aantal beleidsinitiatieven gelanceerd. Voorbeelden hiervan 
zijn het topsectorenbeleid en de aanstelling van een innovatieambassadeur. Al deze 
initiatieven worden gekenmerkt door een sterke top-down benadering, een hoge mate 
van overheidsingrijpen en bestuur door leden van het Nederlandse ‘old-boys’ politieke 
netwerk. Resultaten blijven tot op heden vrijwel uit.

De overheidsbemoeienis met de innovatie in Silicon Valley is compleet verschillend van 
die in Nederland. Deze bestaat uit het ontwikkelen van innovatieve basistechnologie 
in grootschalige ontwikkelingsprogramma’s die vervolgens per wet, en om niet, 
ter beschikking van iedereen wordt gesteld. Voorbeelden zijn projecten van het 
Amerikaanse leger (ARPA (internet)), DARPA (zelfrijdende auto’s) en Navstar (GPS), en 
van de ruimtevaartorganisatie NASA (zonnecellen en vele andere). En hiermee houdt 
het op. De disruptieve innovatie vanuit Silicon Valley wordt gecreëerd door bedrijven 
die deze basistechnologie gebruiken om nieuwe innovatieve producten te ontwikkelen.

Het is niet realistisch en niet verstandig om van de Nederlands overheid te verwachten 
gelijksoortige programma’s op te zetten. Het is ook niet nodig; de in de VS ontwikkelde 
technologie staat net zo goed ter beschikking van Nederlandse bedrijven. Veel beter 
is om te kijken naar de voorwaarden waaronder de Amerikaanse bedrijven innovatie 
realiseren. 

Algemeen wordt verondersteld dat bij de innovatie in Silicon Valley de volgende 
randvoorwaarden essentieel zijn:
●Een uitstekende en flexibele (meer ruimte voor student-ondernemers)
onderwijsinfrastructuur.
● Een meer ondernemende houding bij Amerikaanse bevolking en een meer
geaccepteerd ‘right to fail’.
● De beschikbaarheid van voldoende risicodragend kapitaal.

15



Van deze voorwaarden wordt de eerste al voldoende benadrukt door D66, en ligt 
realiseren van de tweede waarschijnlijk ook, althans gedeeltelijk, in aanpassingen 
van het onderwijs. Dit idee heeft daarom betrekking op het realiseren van de derde 
voorwaarde.

Het idee is om de beschikbaarheid van voldoende risicodragend kapitaal te vergroten 
door investeringen in kleine innovatieve bedrijven belastingvrij te maken; uitsluitend 
in kleine en nieuwe bedrijven omdat disruptieve innovatie alleen vanuit dit soort 
bedrijven komt. Om het geheel budgetneutraal te maken, kan het rendement van deze 
investeringen worden belast. De grote uitdaging ligt in het beperken van bureaucratie 
en het voorkomen van fraude.

Het beperken van de bureaucratie vereist dat gekozen wordt voor een andere invulling 
dan die bijvoorbeeld is gecreëerd voor liefdadigheidsschenkingen (ANBI). Het is niet 
reëel en niet verstandig van start-ups te verwachten dat zij zich eerst laten certificeren 
als innovatieve start-up. Aan de andere kant zal het niet reguleren van het proces tot 
wildgroei en fraude leiden. Een mogelijkheid om dit te voorkomen, is aansluiting te 
zoeken bij de manier van financieren die gebruikelijk is bij start-ups in Silicon Valley (de 
zogenaamde seed funding en A-, B- en C-rounds), die sterk gereguleerd zijn vanuit de 
investeerders (en dus niet door de overheid). Met enige creatieve financial engineering 
moet het mogelijk zijn om de voorgestelde belastingvrije investeringen mogelijk te 
maken, zonder dat deze op grote schaal misbruikt worden. Tevens kan dan gezorgd 
worden voor het voldoen aan de Brusselse regels voor overheidssteun aan bedrijven. 
Deze zaken zijn belangrijk maar geen onderdeel van het idee, en laat ik daarom graag 
over aan de experts.

Ter aanvulling: in Denemarken is een staatsfonds dat investeert in start-ups. De winst 
die daarmee wordt gemaakt blijft in het fonds om nieuwe start-ups te helpen innoveren: 
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2015-2016/de-slimme-staat.html.
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8. Gelijke kansen voor alle kinderen
Gerjan van der Laan, België

Oorsprong
Dit idee komt uit de koker van de jongerenafdeling van Open VLD, namelijk Jong VLD. 
Het betreft een visionair idee om het huidige stelsel van kinderbijslag om te vormen tot 
een effectiever en socialer beleid op de lange termijn. Hiervoor wordt de kinderbijslag 
afgeschaft, maar wordt het vrijgekomen geld gericht ingezet voor gelijke kansen voor 
alle kinderen. Dit punt is ingediend en aangenomen op het Jong VLD zomercongres 
van augustus 2017.

Situatie België
Op dit moment kan een Belg, woonachtig in Vlaanderen, kinderbijslag aanvragen 
waarvan de hoogte contextafhankelijk is. Een alleenstaande ouder met een salaris 
gelijk aan of onder de € 2.432,97 heeft recht op € 170,96 kinderbijslag per maand. 
Een alleenstaande die € 2.432,97 of meer verdient, kan aanspraak maken op een 
bedrag van € 108,13 kinderbijslag per maand. Samenwonende ouder(s), ongeacht 
inkomen, hebben recht op € 108,13.

Volgens de Belgische CBS telde België op 1 januari 2017 in totaal 2.294.639 kinderen. 
Aangezien mijn Franstalige kennis (lees: informatie over Wallonië en Brussel) gebrekkig 
is, gebruik ik voor het gemak dezelfde bedragen voor Brussel en Wallonië.
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Het gemiddelde van € 170,96 en € 108,13 is € 139,55 kinderbijslag per maand, oftewel 
€ 1.674,60 kinderbijslag per jaar per kind. Door dit bedrag te vermenigvuldigen met 
het totaal aantal kinderen in België komt het jaarlijkse bedrag dat gespendeerd wordt 
aan kinderbijslag uit op ruim € 3,8 miljard. Dit is een gigantisch bedrag.

Situatie Nederland
In Nederland zijn de bedragen hoger en afhankelijk van de leeftijd van het kind. De 
volgende bedragen gelden voor Nederland in 2018: leeftijd en bedragen per kind
0 t/m 5 jaar: €201,05
6 t/m 11 jaar: €244,13
12 t/m 17 jaar: €287,21

Rang van het kind
Daarnaast is er nog een belangrijk verschil tussen Nederland en België. In Vlaanderen 
stijgt het bedrag met de rang van het kind, oftewel hoe meer kinderen hoe hoger het 
bedrag voor dat kind. In overzicht: aantal kinderen en bedragen per maand
1e kind: €92,09
2e kind: €170,39
3e kind en alle volgende: €254,40

Voorbeeld
Ter illustratie een gezin met twee kinderen van 3 en 7 jaar: dit gezin ontvangt in 
Vlaanderen €92,09 voor het eerste kind plus €170,39 voor het tweede kind, in totaal 
dus €262,48. In Nederland bedraagt de kinderbijslag voor dit gezin €445,18. Ongeacht 
welk systeem en/of de hoogte van de bedragen, er komt een enorm bedrag vrij door 
de kinderbijslag af te schaffen en te vervangen door gerichte investeringen en gelijke 
kansen voor elk kind. 

In principe komt de huidige situatie erop neer dat iedere ouder, ook degene met een 
Porsche voor de deur en een jacuzzi in de tuin, recht heeft op kinderbijslag, of hij dit 
nodig heeft of niet. Dat gigantische bedrag wordt blind uitgegeven en niemand weet 
of het geld daadwerkelijk in het kind geïnvesteerd wordt. Dit geld kan beter besteed 
worden in gelijke kansen voor alle kinderen, in maatregelen die kinderen daadwerkelijk 
vooruithelpen, zoals gratis opvang of kleinere klassen in het onderwijs.

Beperkingen
In de berekening is rekening gehouden met kinderen die geen fysieke of geestelijke 
handicap hebben. Deze kinderen worden volgens het systeem in Vlaanderen 
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ingedeeld in aantal punten. De kinderbijslag voor een kind met een beperking kan 
bijvoorbeeld voor samenwonende ouder(s) oplopen tot € 668,68 per maand. Doordat 
deze bedragen buiten beschouwing zijn gelaten, is het altijd nog mogelijk om voor de 
kinderen met een beperking de extra toelage (bv. € 668,68 - € 108,13 = € 560,55) te 
behouden. Ook zijn juist deze kinderen extra gebaat bij gerichtere investeringen, zoals 
rolstoelvriendelijke gebouwen of docenten met extra expertise.

Conclusie
Het betreft een revolutionair idee dat zeker op de lange termijn zal moeten worden 
geplaatst. Als men politiek dit punt zou willen aanpakken, zal er allereerst moeten 
worden gekeken naar het draagvlak onder de bevolking. Daarnaast zou er praktisch 
gezien gekeken kunnen worden naar de uitfasering van de studiefinanciering in 
Nederland. Doordat de omvorming van de basisbeurs niet gold voor de huidige 
studenten, bleek er relatief weinig weerstand voor deze beleidskeuze. Door deze 
techniek toe te passen op het uitfaseren van de kinderbijslag zal het dus minstens gaan 
over een beleidsverandering voor 18 jaar, aangezien men tot deze leeftijd kinderbijslag 
ontvangt. Met het geld dat per jaar vrijkomt kunnen al de nodige investeringen in 
gang worden gezet, denk hierbij aan de bouw van sporthallen of het aannemen van 
cultuurcoaches in gemeenten.

Politiek gezien zou men voor dit idee steun kunnen krijgen van zowel links als rechts. 
Door de gerichte investeringen en bijvoorbeeld het behouden van de extra toelage 
voor kinderen met een beperking is het een zeer sociaal beleid. Aan de andere kant 
verdwijnt er een extra toelage, wat ook weer voor minder bureaucratie zorgt.

Verder contact
Voor meer informatie kan contact worden gezocht met:
- Aimé Schrauwen
- Maurits Vande Reyde

19



9. Directe democratie op lokaal niveau
Elsje Moulijn, Zwitserland

Federalisme, neutraliteit en (half-)directe democratie bepalen de identiteit van de 
Zwitsers. Stemmen is hier een deel van het leven, Zwitsers stemmen drie tot vier 
maal per jaar op lokaal, kantonaal en nationaal niveau. De Zwitsers zijn zich over het 
algemeen bewust van de gevolgen die stemmen kan hebben, en nemen hun taak dan 
ook serieus. Als de rechts-radicale populistische SVP er toch in slaagt een volksinitiatief 
over migratie te winnen – zoals bij het ‘Masseneinwanderungsinitiative’ het geval was 
– sluiten de parlementariërs vervolgens een compromis waarmee de grootste schade
wordt afgewend. Dit politieke proces heeft er ook toe geleid dat Zwitserland geen lid
is geworden van de EU, maar wel intensief samenwerkt en EU-wet- en regelgeving
naadloos invoert. Zoiets als een ‘harde Brexit’ is hier niet goed denkbaar, in dat opzicht
lijken de Zwitsers wel op ons polderaars.

Maar wat mij het meeste aanspreekt in het Zwitserse systeem is de directe democratie 
op lokaal niveau. De gemeentes hebben een grote autonomie en de burgers voelen 
zich hierdoor betrokken bij hun leefomgeving. Niet ‘wij-zij’, maar ‘wij samen’. Drie 
voorbeelden.
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Meer belasting voor een mooie brug
Tussen de gemeenten Andelfingen en Kleinandelfingen in het Zürcher Wijnland loopt 
de rivier de Thur. Toen de oude stalen brug moest worden vervangen, stelden de Bond 
en het kanton Zürich voor om een moderne betonnen brug te bouwen. Robuust, veilig 
en betaalbaar. De Gemeindenversammlungen van beide gemeentes, de burgers dus, 
wezen het plan echter af: men wilde een mooie brug, een overdekte houten brug. 
De Bond en het kanton waren niet bereid de extra kosten te betalen, en daarom 
moesten de burgers dit zelf doen, wat alleen kon door het tijdelijk verhogen van de 
lokale belastingen. Als Nederlanders zijn wij verbaasd dat burgers instemmen met 
hogere belastingen, maar precies dit gebeurde. In het voorjaar van 2017 is het 25-jarig 
bestaan van de houten brug feestelijk gevierd. De toenmalige Minister van Verkeer, 
Moritz Leuenberger, kwam langs en prees de langetermijnvisie van de burgers van 
Andelfingen en Kleinandelfingen, die al 25 jaar genieten van hun prachtige houten 
brug.

Waterkrachtcentrale kiezen
Langs het bergdorp Tschiertschen in Graubünden loopt een bergbeek, die naar 
het Schanfiggdal stroomt. Onder in het dal staat een waterkrachtcentrale; met een 
opvangbekken en een pijp naar het dal kan de gemeente zijn eigen - en meer - elektriciteit 
opwekken. De gemeente vraagt en krijgt hiervoor vergunning, waarna twee aanbieders 
een voorstel maken dat voldoet aan de door de Bond en het kanton Graubünden 
vastgestelde voorwaarden. Beide gedetailleerd uitgewerkte plannen met budget 
worden huis-aan-huis in de gemeente verdeeld. Tijdens de Gemeindeversammlung 
wordt uitgebreid gediscussieerd over de voor- en nadelen van beide plannen, waarna 
wordt gestemd en gekozen. De burgers kennen hun omgeving, de beek, de lokale 
omstandigheden veel beter dan de ambtenaren in Chur en Bern, en kiezen zo de 
oplossing die het beste bij hun dorp en bij de beek past.

Geen klachten over straatlantaarns
In Praden in Graubünden moet de straatverlichting worden vervangen. Praden is een 
lintbebouwing, waardoor veel huizen direct voor de deur een straatlantaarn hebben 
staan. Te veel verlichting, te weinig verlichting, het kan allemaal ergernis geven. 
Er zijn vier opties die voldoen aan de normen die het kanton heeft gesteld: allemaal 
energiezuinige LED-lampen, maar wel van verschillende sterktes en kleuren. De 
vier varianten worden gedurende drie maanden in vier lantaarns aangebracht, alle 
inwoners krijgen documentatie met de voor- en nadelen van de verschillende varianten 
en kunnen zien en ervaren hoe de verlichting werkt. Na afloop van deze drie maanden 
worden de verschillende varianten in de Gemeindeversammlung besproken waarna 
wordt gestemd welke verlichting wordt aangebracht. De meerderheid bepaalt, de 
discussie is gesloten, en iedereen is tevreden. In Zwitserland beslissen burgers op 
lokaal niveau over zaken die hen direct aangaan. Hierdoor zijn mensen zich bewust dat 
elke keuze voor- en nadelen heeft, maar ook dat er keuzes moeten worden gemaakt. 
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Relevantie voor Nederland
Het Zwitserse systeem is niet één-op-één overdraagbaar naar Nederland, maar ik denk 
wel dat de oplossing voor de verwijdering van burger en politiek in eerste instantie op 
lokaal niveau ligt. In Nederland is al een en ander gaande op dit gebied, onder andere 
via ideeënwebsites, spreekuren en dergelijke, maar het is vooral belangrijk dat de 
politieke discussie zo breed mogelijk is en plaatsvindt in de publieke ruimte, op straat, 
in het café, op de sportclub. Iedereen moet betrokken worden, ook of misschien wel 
juist de mensen die beweren dat politiek de ‘ver van mijn bed show’ is. Verder moeten 
burgers een stem hebben in de beslissing, de uitslag van een lokaal referendum 
moet bindend zijn. Raadgevende referenda zijn niet alleen zinloos, ze ondermijnen de 
geloofwaardigheid van de democratie. 

Door het invoeren van lokale directe democratie komt er een leerproces op gang, 
waarmee de acceptatie van politieke beslissingen groeit en het op den duur mogelijk 
wordt ook nationale referenda te organiseren, waarin wordt gekozen voor de beste 
oplossing en niet langer vooral wordt geprotesteerd tegen het zittende kabinet of de 
EU.
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10. Transitie volledig elektrisch vervoer
Lars Peters, Verenigde Staten

Context
Nederland en Californië zijn beide internationaal voorlopers in het bevorderen van 
elektrisch vervoer. De stimuleringsmaatregelen zijn erg verschillend. Waar Nederland 
met fiscaal beleid voor leaserijders elektrisch rijden stimuleert, heeft Californië een 
dwingende maatregel voor fabrikanten, het zogenaamde Zero Emission Vehicle (ZEV) 
mandate. Het ZEV mandate in het kort: alle fabrikanten die in Californië auto’s verkopen 
zijn verplicht een jaarlijks oplopend percentage van die auto’s emissievrij te maken. Dit 
percentage loopt op tot 15% in 2025.

Implementatie
● Een puntensysteem met ZEV credits afhankelijk van het soort auto. Een Plug-In
Hybrid (Transitional ZEV or TZEV) krijgt een fractie van een punt, een volledig elektrische
auto (ZEV) een vol punt.
● Credits zijn spaarbaar (‘banked’) en verhandelbaar. Autofabrikanten hebben
dus de keuze: of zelf elektrische auto’s maken, of credits kopen van fabrikanten met
een overschot.
● Bij een tekort aan credits is er een boeteclausule.

Impact
● Veel fabrikanten lanceren hun elektrische auto’s eerst in Californië. Sommige
van die auto’s zijn alleen in zogenaamde ‘ZEV states’ leverbaar en worden ‘compliance
vehicles’ genoemd. Denk aan de elektrische versies van bestaande modellen.
● Fabrikanten met een tekort kopen grote aantallen credits van met name Tesla.
● Tien staten hebben de California mandates overgenomen, waaronder New
York.

Voor Nederland
Het nieuwe kabinet heeft bepaald dat vanaf 2030 alleen nog elektrische auto’s mogen 
worden verkocht. Om dit proces geleidelijk te laten verlopen en marktpartijen de 
mogelijkheid te geven naar deze ambitie toe te groeien, is een ZEV mandate een 
uitstekende optie.
● Fiscaal neutraal voor individuen en de overheid - i.t.t. de huidige bijtelling,
vrijstelling.
● Efficiënt – verhandelbaarheid beloont specialiseren op volledig elektrische auto’s
(Tesla) en geeft andere fabrikanten meer tijd om hun portfolio aan te passen. Daardoor
is de impact op de gemiddelde koopprijs beperkt.
● Geleidelijk en voorspelbaar – investeringen in de laadinfrastructuur kosten tijd
en geld. Een big bang in januari 2030 zou het politieke en implementatierisico voor
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11. Een frisse blik op algemeen erkende 
feestdagen
Joost Röselaers, Nederland 

In mei 2017 schreef ik in NRC Handelsblad een pleidooi om Tweede Pinksterdag in te 
leveren als algemeen erkende feestdag voor het Suikerfeest. Het pleidooi leverde een 
stroom aan reacties op, waaronder een aantal kritische. Teneur van de kritiek: met dit 
pleidooi werk ik mee aan de ondergang van de Nederlandse beschaving, want Tweede 
Pinksterdag hoort onlosmakelijk bij Nederland. 

In geen enkel argument van de tegenstanders van mijn pleidooi kwam een christelijk 
argument naar voren. Tweede Pinksterdag hoort bij Nederland, maar het staat nergens 
voor. Hooguit voor een bezoek aan de meubelboulevard of aan Pinkpop. Er wordt ook 
geen enkele poging gedaan om de achtergrond van het feest te herontdekken (iets 
wat ik in mijn artikel wel deed). Het feest is kortom betekenisloos geworden voor velen. 

Naar aanleiding van de diverse gesprekken die ik vervolgens over dit onderwerp voerde, 
groeide bij mij het besef dat het in de geseculariseerde Nederlandse context niet 
wenselijk is om opnieuw te kiezen voor een feestdag met een religieuze achtergrond 
(zoals het Suikerfeest). Onze seculiere tijd vraagt om feesten die verschillen juist 
overstijgen, en het vraagt bovenal om een proces om betekenis te geven aan onze 
algemeen erkende feestdagen.

Voorstellen
Ik wil daarom het volgende voorstellen:

• De verdeling van feestdagen wordt kritisch bekeken en er wordt overgegaan tot
herstructurering. Bij deze herstructurering moeten de (nieuwe) feestdagen een zinvolle
betekenis krijgen. Ik onderscheid twee soorten feestdagen. Een aantal feestdagen
versterkt onze identiteit. Andere feesten bieden ruimte voor persoonlijke bezinning.
Bij dit gesprek over een zinvolle betekenis worden schrijvers, filosofen en theologen
betrokken.
• Bij feestdagen om onze nationale identiteit te versterken valt allereerst te denken
aan 5 mei als vaste vrije dag. Maar er zijn meer dagen mogelijk: dag van de democratie,
een dag van Europa. Binnen deze context dient er ook een diepere betekenis gegeven
te worden aan Koningsdag.
• Kerstmis en Pasen blijven vaste vrije dagen, en aan deze dagen wordt een
algemene zinvolle betekenis gegeven. Hemelvaart en Pinksteren vervallen als vaste
vrije dagen.
• De overheid stelt een vaste vrije dag ter beschikking, die bijvoorbeeld gelovigen
op eigen wijze kunnen invullen.
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12. Ouderschapsverlof en sociale 
mobiliteit
Afdeling Verenigd Koninkrijk, gebundeld door Bas van Schaik

Ouderschapsverlof
Nederland loopt vreemd genoeg ver achter op andere landen in Europa als het om 
ouderschapsverlof gaat. Zelfs in het VK zijn de rechten van ouders beter: 12 maanden in 
totaal, die ouders kunnen delen naar eigen inzicht (maar wel in een aaneengesloten blok). 
Het salaris wordt deels doorbetaald, de hoogte is mede-afhankelijk van de werkgever. 
In Nederland hebben met name vaders een slechte positie: slechts twee dagen verlof. 
D66 Londen ziet graag een gelijkwaardige relatie tussen man en vrouw; het is aan de 
ouders om het verlof naar eigen voorkeur te verdelen. Merk op dat onderzoek (o.a. 
van de Nationale Denktank) heeft uitgewezen dat juist in de formatieve periode van het 
kind de aanwezigheid van beide ouders van groot belang is.

Sociale mobiliteit: durf te meten, want meten = weten
In Nederland wordt vrijwel geen onderzoek gedaan naar sociale mobiliteit in het 
onderwijs: we houden niet bij welke kinderen, van welke achtergrond, van welke 
etniciteit terechtkomen op verschillende soorten vervolgopleidingen.
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We weten bijvoorbeeld niet hoeveel kinderen uit de Haagse Schilderswijk naar de 
universiteit gaan. Het onderwijssysteem in Nederland is ongetwijfeld een stuk beter 
dan in andere landen, maar we durven niet te meten of alle kinderen wel dezelfde 
kansen hebben. De Britten doen dat wel, dus hier weten beleidsmakers waar de 
pijnpunten zitten.

Gratis musea (of hoge kortingen)
In het VK is het bezichtigen van de vaste collectie van vrijwel alle musea gratis. Dit 
betekent dat veel mensen af en toe gewoon even naar binnenlopen voor een halfuurtje, 
zonder dat ze daarbij het gevoel hebben geld te verspillen aan een toegangsbewijs. 
In zekere zin is dit een ‘middle class perk’, maar het werkt zeker voor de jongere 
generatie. Voorstel: t/m 18 jaar iedereen gratis musea binnen, en ouders van kinderen 
met grote korting. Lost ook de overhead van CJP-passen op.

Ondernemerschap hoeft niet ingewikkeld te zijn
In het VK is het veel eenvoudiger om een zzp'er te zijn. In Nederland moet je je 
registreren bij de Belastingdienst en de KvK, maar dat levert niets op aan bescherming 
van arbeidskrachten. Nederland maakt het de zzp'ers nodeloos ingewikkeld. Natuurlijk 
moeten arbeidskrachten beschermd worden, maar dat kan bij wet; daar heeft de 
Belastingdienst of KvK niets mee te maken.

26



13. Het Politieke Spreekuur
Juliette Schuurmans, Verenigd Koninkrijk

Waar ik direct aan moest denken is een idee om politiek en burger dichter bij elkaar 
te brengen. Ik las onlangs de biografie van een Britse Labour-politica en daaruit 
bleek hoeveel contact de Britse parlementariërs (MP’s) hebben met hun achterban 
('constituents') en hoeveel verantwoordelijkheidsgevoel ze hebben ten opzichte van 
de burgers in hun constituency. Dit is iets wat inherent is aan het districtenstelsel in 
het VK.

In Nederland hebben we het vaak over de burger die meer in contact moet komen met 
de politiek, maar je kunt het ook andersom zien: de parlementsleden zouden ook meer 
gestructureerd het land in kunnen om het beleid aan de burgers uit te leggen. Daarom 
stel ik ‘Het Politieke Spreekuur’ voor, dat de politiek terugbrengt naar de burger.

Vaak wordt gesproken van een kloof tussen politiek en burger, of ‘het vertrouwen van de 
burger in de politiek is weg’. Deze kloof wordt ten dele veroorzaakt doordat de burger 
te weinig inspraak heeft in wat er in Den Haag gebeurt. Door het districtenstelsel in het 
VK hebben alle parlementariërs die verkozen zijn er direct belang bij zich in te zetten 
voor de burgers van hun district. Dit is tweeledig: MP’s moeten landelijk beleid in het 
district verdedigen, en burgers kunnen bij hen terecht met vragen en problemen over 
dit beleid, waar de parlementariers dan weer mee terug kunnen naar Westminster. Dit 
gebeurt deels in de zogenoemde ‘constituency surgeries’ (district-spreekuren). 

In Nederland hebben we een kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging en een 
meerpartijensysteem waardoor er geen directe band is tussen burgers, bijvoorbeeld 
uit een bepaalde regio, en een specifieke parlementariër. Om de invloed van de 
burger op een andere manier te bereiken, stel ik voor om Tweede-Kamerleden 
gestructureerd ‘spreekuur’ te laten houden in alle Nederlandse gemeenten. Dit zou 
een laagdrempelige manier zijn om de politiek dichter bij alle burgers te brengen. Ook 
worden parlementariërs zo meer gestimuleerd om verantwoording af te leggen voor 
landelijk beleid. Dit idee kan op verschillende manieren worden uitgevoerd.

Bijvoorbeeld, elke laatste vrijdagmiddag/avond van de maand gaan leden van de Tweede 
Kamer het land in. Er zijn 150 Tweede-Kamerleden en 388 Nederlandse gemeenten. 
Dit betekent dat in elke gemeente ongeveer eens per twee maanden een Kamerlid 
aanwezig kan zijn. Er kan een vast Kamerlid worden aangewezen per gemeente, of een 
vast Kamerlid van elke partij, zodat alle partijen per gemeente rouleren. Om niet alleen 
de Nederlanders te bereiken die van huis uit geïnteresseerd zijn in politiek, kunnen 
deze ‘spreekuren’ op verschillende manieren worden georganiseerd.
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Een vragenuurtje in een café of een buurthuis, een thema-avond over een nationaal 
thema dat specifiek in deze gemeente leeft, of een innovatieve of creatieve manier 
bedacht door de inwoners zelf.

Met behulp van interactieve media zoals apps kan de input van inwoners over wat 
er leeft worden geïnventariseerd. Deze middagen/avonden kunnen ook worden 
gecombineerd met online-consultaties of vragenwebsites, iets wat in het VK eerder 
al met succes is uitgevoerd [1]. Hiermee kan van tevoren worden gepeild wat er leeft 
en waar men vragen over heeft. Na afloop kunnen hiermee concrete plannen worden 
verwezenlijkt en kan de effectiviteit worden getoetst. Met deze Politieke Spreekuren 
kan de kloof tussen nationale politiek en burger worden verkleind en kan het vertrouwen 
van de burger in de politiek worden vergroot.

1: Edwards, A.R & D. de Kool, Kansen en dilemma’s van digitale democratie - Wat kan 
digitale burgerbetrokkenheid betekenen voor het Nederlandse parlement? Den Haag, 
Rathenau Instituut 2015.
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14. Transparantie bij belastingen
Jos Sparreboom, Zweden

Belastingen in Zweden
Bijna alles wat de overheid van de burger aan Kronen hebben wil, staat op het 
belastingbiljet van de belastingdienst. Het belastingbiljet is een kantje A4 en meer 
niet! Het bedrijfsleven en de daarmee vergelijkbare toko's geven alles door aan de 
belastingen en zodoende staat het meeste reeds voorgedrukt op dat ene kantje A4. 
Dus je hoeft niet in te vullen hoeveel hypotheekrente je betaald hebt, want dat staat 
er al op. En ook de OZB, ook zelfs schenkingen aan goede doelen staan er op als 
aftrekpost. Het enige wat je zelf moet invullen zijn aftrekposten die de belastingdienst 
niet weet en zo nodig correcties. Ook de ziektenkostenverzekeringspremie en alle 
sociale lasten zijn een onderdeel van de belasting.

Onroerende zaakbelasting
Ik kan mij nog levendig de heftige reacties voor de geest halen over de OZB-taxaties. 
Logisch, want de hele procedure is mistig en geheimzinnig. Dit is de oplossing. 
Eigenaren maken hun eigen taxatie!

In Zweden doet men dit al jaren. Het werkt als volgt. Direct bij de oplevering van 
nieuwbouw wordt de kruisjeslijst primair ingevuld: alles wat er in en op en aan een 
huis zit, wordt aangekruist. De bouwer is de eerste die de kruisjes zet, de opvolgende 
eigenaren nemen het van hem over.

Elk kruisje heeft een bepaalde waardering. Die waarderingen staan op het internet en 
zijn ter inzage. Alle waarderingen bij elkaar opgeteld geeft het totaal van het huis. De 
gemeente hangt daar een prijskaartje aan. De prijs per punt is voor iedere inwoner 
hetzelfde. De gemeentes zijn vervolgens goed vergelijkbaar. 

In de komkommertijd staan er vaak van dat soort vergelijkingen in de krant: wie is het 
duurst en wie het goedkoopst. Hopelijk staat jouw gemeente ergens onderaan.
Uiteraard is men eens begonnen met de bestaande bouw, dat was een hele klus. Maar 
men is wel af van het gezeur, in dit systeem geldt namelijk gelijke monniken, gelijke 
kappen.
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15. Ideeën voor zorg, democratie en 
innovatie
Robert Wintraecken, Denemarken 

Sociaal/zorg
● Haal de sociale wetgeving naar de 21e eeuw: opbouw AOW tijdens werk in het
buitenland/omzetten of combineren premies uit vergelijkbare landen; er gaat nu te veel
verloren door gebrek aan compatibiliteit (interoperabiliteit/interfunctionaliteit).
● Verlaag de zorgpremies. Ondanks ‘marktwerking’ is er sinds de invoering van het
nieuwe stelsel sprake van een niet-aflatende stijging van de premies. Dit kan bijvoorbeeld
door het opzetten van een nationaal zorgfonds/lagere zorgverzekeringspremies zoals
in het VK.
● Vaste contracten, voltijdbanen voor jongeren (ook in verband met het verkrijgen
van hypotheek, het hebben van zekerheid voor chronisch zieken). De huidige situatie
getuigt niet van inzicht dat de twintigers en dertigers van nu die over 10 à 20 jaar de
kar moeten trekken, nú een bestaan willen opbouwen (dat zich niet langer alleen op
Nederland focust).
● Betere toegang tot psychologische zorgverlening, ook met oog op radicalisering,
zie VK.
● Volledige decriminalisering en legalisering van softdrugs cannabis, LSD, etc.
zoals in Portugal, afhankelijk van onderzoek naar medische baten.
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Overheid en democratie
● Subsidieer nationale en internationale rechtstoegang zoals in het VK, waar het
mogelijk is voor een maximum van 35 GBP een procedure te beginnen.
● Eén toegangspunt voor overheidsdiensten, zoals in Georgië.
● Creëer vaste punten waar burgers met ideeën terecht kunnen om (internationale)
systemen structureel te verbeteren, zie ook: VS, Obama Foundation.
● Opzetten overheidsnetwerk voor Nederlanders in het buitenland, zoals in
Zwitserland, Auslandschweizer. Den Haag ziet Nederlanders in het buitenland te
vaak als last. Sommige mensen die emigreren worden door de huidige wetgeving
gedwongen Nederlander te blijven, dat wil zeggen dat zij onder de huidige wetgeving
niet kúnnen integreren in ander land zonder verlies van Nederlandse identiteit.
● Meer betrokkenheid bij Nederlanders in het buitenland. Zo heeft Canada
telefoonnummers die je direct kunt bellen voor hulp. Nederland heeft doorgaans geen
idee wie in welk land woont en laat zijn burgers aan hun lot over. In vergelijking met
andere EU-lidstaten geeft de Nederlandse ambassade gebrekkig advies inzake Brexit.
Stembiljetten voor TK-verkiezingen 2017 zijn in veel gevallen te laat verstuurd. Sterk
contrast met binnenlandse controlerings- en registratiedrift.
● Bied daadwerkelijk hulp aan Nederlanders in het buitenland met problemen; nu
verwijzen ambassades onverschillig door naar (zeker in buitenland niet altijd vereiste)
verzekeraars; overweeg bijvoorbeeld introductie van standaardmogelijkheid van
repatriëring na een ongeluk.
● Zet een internationale ombudsman/klachtenpunt op voor Nederlanders in
geschillen met andere overheden alvorens door te verwijzen naar bijvoorbeeld het Hof
van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU).
● Stel één prijs vast voor overheidsproducten (paspoort, rijbewijs, etc.). Nu betalen
Nederlanders in het buitenland aanzienlijk meer voor hetzelfde (verplichte) product dan
Nederlanders in Nederland (een paspoort aanvragen in Nederland kost € 64,76, bij de
ambassade in Londen circa € 100).
● Invoering dubbele nationaliteit.
● Digitaal stemmen zoals in Estland, en periodieke digitale referenda, zie ook
Estland en Zwitserland. Als dit niet op overheidsniveau lukt, neem dan als partij initiatief,
bijvoorbeeld met een stemapp voor interne stemmingen.
● Maak vaker en beter gebruik van eigen ambassadenetwerk om progressieve
ideeën terug te spelen naar Nederland. Als dit niet op overheidsniveau lukt, neem dan
als partij initiatief.
● Neem het initiatief tot het instellen van een Europese instituut dat
mensenrechtenschendingen door lidstaten (Hongarije, Nederland, VK) automatisch
doorspeelt naar het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU), om burgers te
beschermen tegen willekeur van politici. Als dit niet op overheidsniveau lukt, neem dan
als partij initiatief.
● Stel eenzelfde soort ‘periodieke verzameling wereldideeën’ voor met liberale
zusterpartijen in Canada, Scandinavië, Taiwan en/of bij koepelorganisaties ALDE en LI.
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Innovatie
● Investeren in grensoverschrijdende legtech (makkelijkere en goedkopere
garantie van toegang tot rechtsgang), soctech (UWV, etc) en fintech.
● Zet meer en openlijker in op bestaand beleid op Euroregionaal niveau als het
gaat om leidende, doelgerichte innovatiehubs in bijvoorbeeld Eindhoven, Delft, en
Wageningen (VS: Silicon Valley; China: Pearl River Delta), eventueel met behulp van
speciale economische zones, om ontwikkeling van technologieën waarvan we nu
verwachten dat die het verschil maken in de 21e eeuw (food- en gentech, medtech,
integratie van renewables, kennisdeling/export van onder andere landschapsarchitectuur 
en social infrastructure) te bespoedigen. Exporteer Nederlandse knowhow van
landschapsarchitectuur/sociale diensteninfrastructuur naar en versterk kennisdeling
met delen van de wereld die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering (Amerikaanse
zuidkust, Jakarta, Nijldelta, Perzische Golflanden).
● Maak alles hoogwaardig recyclebaar. Stel op Europees niveau minimumeisen
aan levensduur en recyclebaarheid van elektronische apparatuur (bijvoorbeeld bij
mobiele telefonie meer dan 24 maanden.
● Moedig onlineservices en -platforms aan om een minimum van kwaliteitseisen
te hebben (zie ook: VS, met betrekking tot klantgerichtheid).
● Moedig particuliere aanschaf van zonnepanelen en -batterijen verder aan,
alsook onderzoek naar en bouwkundige integratie van fotosynthetische materialen (zie
ook VS).
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16. Compacte ideeën
Naast de vele uitgewerkte ideeën, zijn er ook compacte ideeën van verschillende 
D66'ers.

Grofvuil op zondag open
Annelou van Egmond, Nederland

Het mooiste voorbeeld dat me nu te binnen schiet is dat in het VK het grofvuil op zondag 
open is. En daar staan ze dan in de rij! Ik vind echt dat we dat mee moeten geven 
aan onze lokale afdelingen als prachtig, concreet verkiezingspunt. Hier in Nederland 
worden de grofvuildepots gerund door de gemeenten en zijn ze op zondag dicht. 
Terwijl je toch in het weekend gaat klussen, IKEA-kastjes in elkaar gaat zetten waarbij 
enorm veel karton overblijft, je garage opruimt, heggen snoeit etc. Een nadeel kan zijn 
dat de medewerkers volgens de ambtenaren-CAO op zondag dubbel betaald moeten 
worden waardoor het duurder wordt, maar volgens mij is het vooral een ouderwets 
idee uit de tijd dat we op zondag in de kerk zaten. Het is geen groots en meeslepend 
nieuw beleid, maar wel een praktische manier om mensen van dienst te zijn.

Betaald educatief verlof
Jasper Havermans, België

Ik woon en werk in België en ben zeer te spreken over het betaald educatief verlof 
dat hier wordt aangeboden aan werknemers. Het komt er in feite op neer dat je per 
schooljaar (dus twee semesters) recht hebt op tien dagen extra verlof, mits je een 
avondcursus van een bepaald aantal uren volgt. Zo volg ik wekelijks 6,5 uur Frans in 
de avond. Het volgen van een cursus na werkuren is af en toe redelijk zwaar, maar je 
wordt erg gestimuleerd door ondere andere dit verlof; je mag namelijk per semester 
maar drie lessen zonder gegronde reden missen.

Voor meer informatie: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=536.

Belasting op vermogen 
Edith Janzen, Frankrijk

In de belasting op vermogen is er een zeer duidelijk verschil tussen Frankrijk en 
Nederland. In Frankrijk mogen stellen samen maar ook alleenstaanden tot circa € 
1.200.000 vermogen hebben (onroerend goed, eigen woning, bankrekeningen, 
edelmetaal, kunst en sieraden) zonder dat daar belasting over betaald hoeft te worden. 
Kom je boven deze vrije voet, dan wordt er progressief belasting geheven, maar de 
percentages vallen erg mee.

33



Dit systeem bestaat al geruime tijd. De regering Macron wil dit gaan veranderen. 
Sinds begin 2018 is deze regeling veranderd: verzameldingen zoals schilderijen en 
sieraden hoeven straks niet langer te worden opgegeven voor de vermogensbelasting. 
Over de resultaten van het vermogen betaal je dan wel belasting, dus op pacht, huur, 
dividenden, rente-inkomsten. Op www.impots.gouv.fr zijn de details te vinden.
Dit stelsel stimuleert sparen meer dan wat in Nederland gangbaar is, maar het dient 
dan ook deels voor het opbouwen van een eigen pensioen want AOW bestaat niet in 
Frankrijk.

De vervuiler betaalt
Wieke van der Kroef, België

In Nederland betalen we via gemeentelijke belastingen voor de ophaal en verwerking 
van het huisvuil. Dit betekent dat de gemeente de lasten van het vuil spreidt over haar 
inwoners. Degenen die het meeste vuil op straat zetten betalen in verhouding minder 
dan degenen die proberen hun afval te beperken.

In België heb je hier de in mijn ogen zeer simpele oplossing voor: dure vuilniszakken. 
Er zit een hoge taks op vuilniszakken waarmee degenen die meer afval produceren 
ook meer betalen om dit op straat te zetten. De afvalzakken hebben een specifieke 
kleur per gemeente, met daarop ook de naam van de gemeente gedrukt, dus een 
‘gewone’ grijze vuilniszak wordt niet opgehaald. Er worden ook boetes uitgedeeld als 
je ‘onjuiste’ zakken op straat zet. 

In België wordt het vuil in grote steden vaak eenmaal per week aan huis opgehaald, 
echter ook bij afvalpunten op de hoek van een straat kan ik me voorstellen dat men 
misschien met een code per adres kan werken om de bak te openen en de zak erin te 
kunnen gooien. Ik meen dat er een aantal gemeenten zijn in Nederland die ook werken 
met afvalbakken waar je een jaarlijks bedrag voor betaalt.

Over belastingen, pensioen, automatisering, kinderopvang en taalcursussen 
Bas Spitters, Denemarken

Ik woon sinds twee jaar in Denemarken. Een paar zaken die bij me naar boven komen: 
De Nederlandse belastingdienst is niet erg efficiënt. De verwerking duurt lang en vooral 
de automatisering laat te wensen over. Om een voorbeeld te geven, het M-formulier 
is niet elektronisch beschikbaar. De Deense overheid werkt met vooraf ingevulde 
formulieren die via het web beschikbaar zijn.
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Ik heb in een aantal Europese landen kleine pensioenen opgebouwd. Dat leidt tot een 
hoop administratie en door de kleine bedragen waarschijnlijk tot een de facto verlies 
van deze investering.

Denemarken biedt de mogelijkheid voor buitenlanders die hier kort werken om de 
pensioenpremie direct uit te laten betalen. Dat scheelt een hoop administratie. In 
Denemarken is de automatisering ver doorgevoerd. De communicatie is efficiënt (via 
Nem-ID). Tegelijkertijd is er weinig aandacht voor privacy (vanwege het hoge vertrouwen 
in de overheid).

De kinderopvang en het kinderverlof zijn goed geregeld, daardoor gaan vrouwen snel 
weer terug naar de arbeidsmarkt.

De Deense overheid biedt voor drie jaar een gratis taalcursus aan. Mijn medecursisten 
en ik ervaren dat als zeer positief. Tijdens de cursus is er ook aandacht voor de 
Deense cultuur. Het heeft me (nog) meer bewust gemaakt van de overeenkomsten in 
de Noord-Europese culturen.

Naturalisatie buitenlandse partner
Pieter van Stein, Brazilië

Voor het verkrijgen van een Nederlands paspoort zijn de laatste jaren alle nuances 
verloren gegaan en worden alle aanvragen als proces identiek behandeld.
Nou blijft het natuurlijk zaak iedereen voor de wet gelijk te behandelen. Maar het zal veel 
mensen veel leed en moeite besparen als er in naturalisatie- en immigratieprocedures 
weer trapsgewijze nuances worden aangebracht, zoals dat vroeger het geval was. 
Te denken valt aan snellere en minder veeleisende procedures naar aanleiding van:
● Het aantal jaren getrouwd of geregistreerd partnerschap en aantoonbaar
samenwonend.
● Het hebben van gezamenlijke kinderen met een Nederlands paspoort.

Op deze manier wordt misbruik nog steeds voorkomen en tegelijkertijd worden gevallen 
die volledig en langdurig aantoonbaar te goeder trouw zijn welkom geheten.
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D66-leden in het buitenland komen in 

hun woonland dagelijks in aanraking met 

andere regels, politieke besluitvorming of 

initiatieven. D66 Regio Buitenland heeft 

haar (voormalige) leden uitgenodigd hun 

wereldideeën te melden. Het resultaat 

is een veelzijdige bundel met ideeën 

die ter inspiratie kunnen dienen voor de 

Nederlandse politiek.

De bundel is op 3 maart 2018 in Rotterdam 

tijdens Congres 107 gepresenteerd.
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