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Het CDA verkwanselt het landsbelang
voor eng partijbelang door niet mee te
doen aan het Herfstakkoord [2]
Nee, de samenleving schiet weinig op
met dit kabinetsbeleid
door Eddy van Hijum
De auteur is Tweede Kamerlid namens het CDA.

genen van christendemocraten om zonder
alternatieven langs de kant te blijven staan
en alleen kritiek te uiten. Mede daarom heeft
de cda-fractie een alternatieve begroting opgesteld met een duidelijk doel, namelijk een

Om het land te kunnen besturen is draag-

geloofwaardige uitweg uit de crisis bieden.

vlak nodig, maar daarmee is nog niet ieder

Als enige oppositiepartij hebben we daar-

akkoord in het landsbelang. Ook niet – mis-

bij de opgave van het kabinet overgenomen

schien wel: juist niet – in tijden van crisis.

om 6 miljard euro extra te bezuinigen vanaf

Akkoorden horen vertrouwen te wekken en

2014. Onze plannen zijn daarmee een haal-

bestendige afspraken te bevatten. Het kabi-

baar en realistisch alternatief voor het ka-

net van vvd en PvdA heeft bij de onderhan-

binetsbeleid. We hebben onze alternatieve

delingen over het Herfstakkoord draagvlak

begroting ook laten doorrekenen door het

gezocht voor zijn eigen politieke keuzes, niet

Centraal Planbureau (cpb). Het alternatief

voor noodzakelijk herstelbeleid. De rust die

is eenvoudig samen te vatten: meer banen,

met dit akkoord gewonnen is, zou dan ook

structureel lagere belastingen en een klei-

weleens van korte duur kunnen zijn. Juist

nere overheid. Een-op-een een vertaling van

door niet echt te durven bijsturen dreigt het

ons verkiezingsprogramma, dat werk, gezin

kabinet uiteindelijk draagvlak te verspelen.

en samenleving centraal stelt. De suggestie

Het cda wil verantwoordelijkheid nemen in

dat het cda zijn koers verlegt om de vvd af te

moeilijke tijden. Dat hebben we in het ver-

troeven is nergens op gebaseerd. Onze partij

leden ruimschoots bewezen. Onder leiding

heeft financiële degelijkheid vanuit het prin-

van Lubbers/Ruding en Balkenende/De Ja-

cipe van rentmeesterschap altijd hoog in het

ger zijn grote hervormingen en bezuinigin-

vaandel gehad. Verwijt ons niet dat we aan

gen doorgevoerd, die nodig waren om de

die degelijkheid vasthouden en de vvd af en

economie en de overheidsfinanciën weer op

toe herinneren aan verkiezingsbeloften over

de rails te krijgen. En ook nu lopen we niet

belastingverlaging en tekortreductie.

weg voor moeilijke keuzes. Het zit niet in de
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Onze kritiek raakt de fundamenten van het

2013 zijn de belastingopbrengsten naar ver-

kabinetsbeleid. Zo is het regeerakkoord 2013-

wachting al ruim 11 miljard euro lager dan

2017 gebaseerd op de veronderstelling dat de

verwacht. Mensen ontwijken de hogere be-

economie vanaf 2013 met 1,5 procent per jaar

lastingen, bijvoorbeeld door over de grens

groeit. Dit is volstrekt achterhaald. In werke-

te tanken, of door minder te werken en/of te

lijkheid krimpt de economie in 2013 en groeit

consumeren. Lastenverzwaringen schaden

deze in 2014 hooguit met enkele tienden van

bovendien de economie en de werkgelegen-

procenten. Ook voor 2015 en daarna verwach-

heid. De collectieve lastendruk is inmiddels

ten economen geen uitbundige groeicijfers.

de rode lijn van 40 procent bbp gepasseerd;

Zelfs niet na de oproep van premier Rutte

het hoogste niveau sinds de jaren negentig.

om het cpb te ‘verslaan’ door een boot of huis

Ook de Raad van State waarschuwt in zijn ui-

aan te schaffen. Het kabinet laat de uitgaven

terst kritische advies bij de Miljoenennota dat

wel onverminderd oplopen; in 2017 geeft

het overheidsbeleid zelf een belemmering

de overheid 24 miljard euro meer uit dan

dreigt te vormen voor herstel. De oplossing

in 2013, ondanks alle maatregelen die de af-

moet volgens de Raad gezocht worden in een

gelopen jaren al zijn genomen. De grootste

combinatie van uitgavenbeperking en struc-

stijgingen doen zich voor in de sociale ze-

turele lastenverlichting. Voor het cda is het

kerheid en de zorg. Het kabinet weigert het

invoeren van een eenvoudiger belastingsy-

niveau van de uitgaven aan te passen aan de

steem met lagere tarieven (37 procent als ba-

nieuwe realiteit. De strenge spelregels van

sistarief en 47 procent voor hogere inkomens)

het ‘trendmatig begrotingsbeleid’ zijn zelfs

een speerpunt waarmee we nu moeten begin-

losgelaten om maar niet te hoeven ingrij-

nen. Werken wordt dan weer echt lonend en

pen. Het cda stelt wel extra uitgavenbeper-

levert – volgens het cpb – op termijn structu-

kingen voor in de zorg en sociale zekerheid,

reel 180.000 extra banen op. En met de econo-

zoals eigen bijdragen en het koppelen van de

mie verbeteren ook de overheidsfinanciën.

uitkeringen aan de ambtenarensalarissen.
Niet leuk, maar nodig, gezien het feit dat het

* * *
Vanuit deze visie op het algemeen belang

percentage van het aantal inactieven (uitke-

zijn we als cda zelfbewust het gesprek aan-

ringsgerechtigden) ten opzichte van het aan-

gegaan met het kabinet over een mogelijk ak-

tal actieven (werkenden) snel is opgelopen.

koord. Al snel bleek dat over onderdelen van

Ook stellen we een ‘government cooldown’

het beleid best te praten viel, maar niet over

voor bij een begrotingstekort van meer dan

het wezenlijke punt van lagere overheidsuit-

3 procent, door af te zien van automatische

gaven om ruimte te scheppen voor structu-

uitgavenstijgingen zoals de loon- en prijsbij-

rele belastingverlaging en extra banen. De

stelling en nieuwe extra uitgaven.

coalitiepartijen kozen voor voortmodderen

Ondertussen blijven de belastinginkomsten

op de ingeslagen weg in de hoop dat de eco-

door de crisis ver achter bij de ramingen. Het

nomie aantrekt. Maar het beleid zelf draagt

kabinet dempt het resulterende begrotings-

daar niet aan bij, en bij tegenvallers begint

gat in sterke mate met nieuwe belastingen

het gesteggel gewoon weer opnieuw. De sa-

en lastenverhoging voor midden- en hogere

menleving schiet daarom weinig op met het

inkomens. Dit recept is echter uitgewerkt. In

Herfstakkoord.
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