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Ook 66.000 euro
te véél pgb niet
zo rechtgezet
door Wilma de Cort
en Francine Wildenborg

Maar haar zoon had al een pgb gekregen, uit een ander potje, van
de landelijke overheid. Dubbelop
dus. Al een dikke maand probeert
Beukhof van de 66.000 euro af te
komen, maar dat is haar na diverse telefoontjes en e-mails nog
steeds niet gelukt. „De gemeente
Veenendaal liet me begin maart
weten dat cliëntgegevens waren
vervuild en dat het zou worden
opgepakt. Maar het bedrag staat
er nog steeds. Als ik zou willen
frauderen, wordt het me nu wel
heel makkelijk gemaakt. Terwijl
de nieuwe aanpak juist is bedoeld
om fraude te voorkomen.”
Sinds 1 januari krijgen pgb-houders het geld om zelf zorg in te kopen niet meer op hun eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zit er tussen om
misbruik te voorkomen. Maar er
is grote chaos bij de SVB.
Daardoor kunnen duizenden pgbhouders nog steeds hun zorgverleners niet betalen. Maar het omgekeerde gebeurt ook: dat de SVB te
veel uitbetaalt.
CDA-Kamerlid Mona Keijzer
krijgt er steeds meer mailtjes
over. „Als mensen het bedrag terugstorten, lukt dat niet. Dat
toont maar weer wat een zooitje
het is bij de SVB. Het computersysteem werkt voor geen meter.”
Stans Damen van Per Saldo, de belangenvereniging voor pgb-houders: „Er is geen eenvoudige proce-

dure om geld terug te storten. Je
zou een formulier moeten kunnen invullen en een acceptgiro
krijgen. Dan heb je ook bewijs dat
het is terugbetaald.”
Lilian Beukhof ziet de 66.000 euro niet als een ‘luxeprobleem’. „Ik
weet niet wat ermee kan gebeuren en voel me verantwoordelijk.
Ik ben bewindvoerder van mijn
zoon en moet me ieder jaar verantwoorden bij de rechter. Wie
weet wat ik moet uitleggen
straks. Al kreeg ik maar een brief
waarin staat: ‘er is te veel betaald,
wij zetten het recht’. Maar ik hoor
of zie niks.”
De gemeente Veenendaal heeft
de SVB gevraagd de fout recht te
zetten. Maar het is daar door grote achterstanden blijven liggen,
zegt gemeentewoordvoerder Bert
Hagenbeek. Hij benadrukt dat het
bedrag van 66.000 euro niet op de
bankrekening van Beukhof is gestort, maar op een account staat
bij de SVB waar ze toegang toe
heeft. „Als mevrouw zegt dat ze
nu makkelijk zou kunnen frauderen, heeft ze een punt. Als ze zorgkosten zou declareren, wordt er
waarschijnlijk uitbetaald.”
Mona Keijzer noemt het ‘zeer ongepast’ dat Van Rijn deze week
heeft aangekondigd fraude op te
gaan sporen. „Je begint daar niet
over op het moment dat er nog vele hulpverleners al maanden op
hun geld wachten. Zij kunnen
hun huur niet betalen en sluiten
zelfs leningen af om rond te komen. Hou op zeg!”
Carla Dik, Kamerlid voor de
ChristenUnie, sluit zich daarbij
aan: „Goedwillende pgb-houders
hebben part noch deel aan de onjuiste betalingen. Bovendien kunnen ze die niet ongedaan maken.
Dit is de wereld op z’n kop.” Volgens de SVB moeten mensen die
te veel geld krijgen, niets ondernemen en ‘herstelacties’ afwachten.

! Veenendaal kende vrouw
66.000 euro toe voor
haar meervoudig
gehandicapte zoon

! Terugbetalen van het
geld lukt niet omdat het
volgens CDA’er Keijzer
een zooitje is bij de SVB

DEN HAAG – Op 20 februari won Li-

lian Beukhof uit Veenendaal ‘een
lot uit de loterij’, zegt ze. De gemeente Veenendaal kende 66.000
euro toe voor haar meervoudig gehandicapte zoon die thuis woont.
Met dit persoonsgebonden budget
(pgb) kan ze het hele jaar zorg
voor hem inkopen.

Groot eerbetoon
overleden militair
VUGHT – Vier vliegtuigen, waarvan er één plotseling uit het patroon valt. De Luchtmacht herdacht gisteren in Vught de omgekomen militair Ernst Mollinger
met de indrukwekkende Missing
man-formatie. Een honderdtal militairen was aanwezig bij de herdenkingsbijeenkomst in Kasteel
Maurick. Mollinger kwam vorige
week dinsdag samen met zijn collega René Zeetsen om bij een helikopterongeluk in Mali. Bij de bijeenkomst in Vught, waar zijn
ouders wonen, was naast zijn familie ook burgemeester Van de
Mortel en een grote afvaardiging
van defensie.
" De Missing Man-formatie tijdens

de herdenking. foto Roy Lazet

BERGBEKLIMMER

Lastig schrappen
in belastingstelsel
Vierde poging
naar de top van
Mount Everest

" Eric Arnold eigen foto

door Cyril Rosman
ROTTERDAM – Obsessief? Mwah.

De Rotterdamse bergbeklimmer
Eric Arnold (34) noemt het liever
vastberaden. „En oké, misschien
met wat obsessieve trekjes. Maar
het blijft mijn jongensdroom. Ik fantaseer nog steeds over die laatste
stappen naar de top.”

Die top ligt op 8.848 meter. Het
puntje van de hoogste berg ter wereld, de Mount Everest. Deze
week begint het klimseizoen in
de Himalaya weer en zullen honderden bergbeklimmers zich verzamelen aan de voet van de berg.
Om te wachten op een paar geschikte dagen om een toppoging
te wagen.

Eric Arnold probeert voor de vierde keer Mount Everest te beklimmen. De eerste keer, in 2012,
strandde hij 250 meter onder de
top. Daar keerde hij om omdat
het weer te slecht was. „Het zat
hem niet in die 250 meter. Als de
omstandigheden normaal waren
geweest, dan was het gelukt.”
Was hij niet omgekeerd, dan had
hij mogelijk behoord tot de zes doden die dat bewuste weekend op
de berg vielen.
Hij nam zich voor het nog een
keer te proberen, maar in 2013
ging het ook mis. Tijdens de voorbereiding raakte hij geblesseerd
omdat hij op een ijsbaan een
schaats in zijn achillespees kreeg.
De derde keer – vorig jaar – ging
de berg opeens ‘dicht’. Toen, op 18

april, nam een lawine het leven
van zestien sherpa’s. Die lokale
gidsen waren de wanden van de
berg aan het voorbereiden voor
de expedities. Hun collega’s gingen de rest van het seizoen in staking uit onvrede met hun werkomstandigheden.
Nu, in 2015, keert Arnold terug
naar Nepal. De vergunning van vorig jaar is nog geldig. Zijn sponsors zijn nog steeds zijn sponsors
(een plekje in een expeditie kost

“

Ik hoef niet als
eerste of als snelste
boven te zijn
Eric Arnold, bergbeklimmer

Regionale omroepen
bundelen krachten
door Saskia Wassenaar
ERMELO – Door veel meer samen

te doen, verwachten de dertien regionale omroepen met miljoenen
minder subsidie toe te kunnen. In
eerste instantie gaat het om zaken
als techniek, financiën, personeel
en organisatie. Huisvesting en het
afstemmen van uitzendschema’s
en decors volgen later.
De dertien hebben dit uitgewerkt
in een plan dat in april naar staatssecretaris Sander Dekker (Media,
VVD) gaat, zegt voorzitter Jack de
Vries van Stichting ROOS, de koepel van regionale omroepen.
De omroepen gaan onder één

hoofdbestuur samenwerken in
vijf clusters. Friesland, Groningen
en Drenthe in Noord; RTV Oost
en Omroep Gelderland in Oost;
Limburg, Brabant en Zeeland in
Zuid; RTV Rijnmond en TV West
in West; en tenslotte Flevoland,
Utrecht en Noord-Holland. De
merknamen van de omroepen
blijven gewoon bestaan.
De dertien moeten in 2017 17 miljoen euro hebben bezuinigd en
kiezen ervoor dat niet ten koste te
laten gaan van journalistiek en
programma’s. Het is niet zo dat
de omroepen straks allemaal dezelfde programma’s gaan maken,
bezweren ze.

al snel 20.000 euro). En ook dit
jaar probeert hij via zijn website
geld in te zamelen voor een goed
doel: onderzoek naar de oorzaak
van spierziekte ALS.
De klimmer sport zich suf om in
topcondititie te zijn. Daarbij
brengt hij thuis twaalf uur per
dag door in een zuurstoftent. Om
zijn lichaam al te laten wennen
aan de hoogte. Een voorbereiding
die ook topsporters gebruiken.
„Deze week heb ik voor het eerst
op 5.000 meter geslapen. Mijn omgeving ziet me nu wel een beetje
als een exoot, maar ik wil goed
voorbereid zijn.”
De Rotterdammer vliegt volgende week naar Nepal en waagt
rond 20 mei een poging de top te
bereiken. In zijn expeditie klim-

men nog drie andere Nederlanders mee. Tot nu toe stonden ongeveer twintig Nederlanders op
de top van de berg.
In de klimwereld woedt al jaren
discussie over de drukte op de
berg. Door technische vooruitgang wordt het voor steeds meer
mensen mogelijk Everest te beklimmen. Met als gevolg dat er letterlijk (klim)files omhoog zijn. In
2013 bereikten 500 mensen de
top, van wie 150 op één dag. „Het
circus eromheen maakt het minder leuk. Maar ik hoef niet als eerste of als snelste boven te zijn. Ik
wil wel graag de laatste zijn die in
de problemen komt, daar train ik
voor. Sterven doe je als je 80 bent
in een warm bed, niet op mijn
leeftijd op een berg.”

Als politieke partijen hun stokpaardjes blijven berijden, komt dat
eenvoudige belastingstelsel er nooit, leert een hoorzitting.
door Laurens Kok
DEN HAAG – Zelden is politiek Den

Haag zo eensgezind: het belastingstelsel is veel te ingewikkeld geworden en de lasten op arbeid
zijn te zwaar. De oplossing lijkt
simpel: snoei flink in al die toeslagen, heffingskortingen en aftrekposten, verlaag de inkomstenbelasting en hef meer belasting over
andere zaken. Klaar is Kees.
Maar zo gaat het dus niet. Al jaren
niet. Gisteren gooide de Tweede
Kamer er nog maar eens een hoorzitting tegenaan met knappe fiscale koppen uit de wetenschap en
het bedrijfsleven.
Hun ontnuchterende boodschap
aan de parlementariërs: makkelijk
wordt het niet. En als jullie vasthouden aan jullie taboes en stokpaardjes, komt er al helemaal
niets van terecht. En wel hierom:

VERMOGEN
Het is de heilige graal van PvdA
en SP: laat gewone arbeiders meer
overhouden in hun loonzakje
door rijken met riante aandelenpakketten en een paar miljoen op
de bank forser aan te slaan. Dat
klinkt linkse kiezers sympathiek
in de oren, maar realistisch is het
niet, zegt hoogleraar fiscale economie Peter Kavelaars van de Erasmus Universiteit.
Hij rekent voor: de belasting op arbeid is nu goed voor 140 van de
240 miljard euro die de overheid
jaarlijks aan belastingpenningen
binnenhaalt. De vermogenbelasting brengt jaarlijks nog geen 4
miljard euro op. Wil je de lasten
op arbeid echt verlagen – het kabinet mikt op 15 miljard euro – dan
red je dat niet met alleen een verschuiving naar een hogere vermogensbelasting.
MILIEU
Vergroenen dan? Vooral GroenLinks en D66 willen dat, maar
ook dat valt nog niet mee. Het be-

leid werkt namelijk vaak té goed.
Krijgen minder vervuilende leaseauto’s allemaal een lagere bijtelling? Hup, half Nederland bestelt
bij de baas zo’n fiscaal voordelig
karretje. Intussen loopt de staat
miljarden euro’s mis. Terwijl, zo
doceert de Amsterdamse hoogleraar fiscale economie, het toch
juist de bedoeling van belastinginning is dat de overheid een stabiele inkomstenstroom heeft. Gewoon helemaal stoppen om via
de fiscus het gedrag van burgers
te beïnvloeden, stelt hij.

BTW
Ah, de boodschappenkar. De animo om de BTW nogmaals te verhogen is in Den Haag niet groot.
Toch valt hier flink wat te halen:
de omzetbelasting is inmiddels
goed voor ruim 40 miljard euro
aan opbrengsten. Verhoog je beide BTW-tarieven naar 25 procent,
dan haal je zo 20 miljard euro binnen, zegt Kavelaars. Dat tikt tenminste aan.
Maar het moet wel geleidelijk, anders krijgt de economie een optater. Nadeel is ook dat schilders,
kappers en andere dienstverleners duurder worden omdat zij
BTW in rekening brengen. Hun
loonkosten worden dan alsnog hoger, en dat was nu net niet de bedoeling.
WONING
Het is veelzeggend dat de meest
gehate belasting tegelijkertijd ook
razend effectief is. De onroerendezaakbelasting, geïnd door gemeenten, zorgt voor stabiele inkomsten en verstoort de economie amper – je moet toch ergens wonen.
De VVD, die ooit de ozb helemaal
wilde afschaffen, heeft al haar veto uitgesproken tegen de verhoging van deze belasting voor huizenbezitters.
Een doorbraak is wel dat deze coalitie ervoor openstaat gemeenten
meer belastingen te laten innen,

nu die steeds meer rijkstaken
overnemen. Boven op de ozb zou
er dan een ingezetenenbelasting
kunnen komen, die voor alle inwoners geldt.

INKOMEN
Hier is het uiteindelijk allemaal
om te doen: als werkgevers minder kwijt zijn aan loonkosten en
werknemers iedere maand meer
nettosalaris overhouden om uit te
geven, zal er meer werkgelegenheid ontstaan. Het idee van het kabinet is om 10 miljard euro aan
lasten te verschuiven naar andere
grondslagen en 3 tot 5 miljard euro aan echte lastenverlichting te
bieden.
Geknoei, noemt PvdA-prominent
en hoogleraar economie Willem
Vermeend dat bedrag. Minstens
het dubbele is volgens hem nodig
om ‘echt iets leuks’ te kunnen
doen. Hij stelt voor de belastinghervorming voor te bereiden en
pas door te voeren na nieuwe verkiezingen, als er 8 à 9 miljard euro aan meevallers klaarstaan.
En als de Kamer zo nodig eerder
met lastenverlichting wil komen,
heeft Vermeend nog wel een tip:
gebruik de meevaller van 4 miljard die er komend jaar zit aan te
komen om de eerste schijf in de
inkomstenbelasting te verlagen.
Dat levert iedereen 350 euro op.
„Dan kun je naar huis”, is zijn advies aan de Tweede Kamer.

“

Verhoog je beide
BTW-tarieven
naar 25 procent,
dan haal je 20
miljard binnen
Peter Kavelaars, hoogleraar
fiscale economie
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