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overleg zonder CDA?
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Mona Keijzer: 
Beste jan, 
het cdA 
stelt geen 
randvoor-
waarden  
om bij het 
begrotings-
overleg aan 
te kunnen 

schuiven. Maar als we aanschui-
ven, verwachten we wel dat er 
serieus naar onze voorstellen 
wordt geluisterd. We gaan 
natuurlijk geen steun verlenen aan 
maatregelen waar we niet zelf 
achter kunnen staan. Op beide 
punten is het vorig jaar misgegaan 
bij het overleg over de begroting 
voor 2014. Wij wilden maat-
regelen die zorgen voor meer 
banen, een sterkere samenleving, 
belastingverlaging en een kleinere 
overheid. Onze alternatieve 
begroting bevatte geen lasten-
verzwaringen en veel minder 
bezuinigingen op chronisch zieken 

en gehandicapten. dat kan heel 
goed, als we de overheid minder 
geld laten uitgeven. Volgens het 
centraal planbureau (cpB) waren 
die plannen verantwoord en goed 
voor de werkgelegenheid. Het 
kabinet heeft al onze voorstellen 
echter naast zich neergelegd en 
vastgehouden aan de eigen 
plannen. de gevolgen zijn 
bekend: met steun van de 
gedoogpartijen cU, SGp en d66 
verhoogt het kabinet de belastin-
gen, worden de chronisch zieken 
en gehandicapten hard geraakt en 
de overheid blijft gewoon meer 
geld uitgeven. dat staat haaks  
op onze plannen, vandaar dat we 
uit het begrotingsoverleg zijn 
gestapt. Uit de analyses van het 
cpB blijkt dat de enorme 
lastenverzwaring en nivellering 
van dit kabinet banen kost. 
Tegelijkertijd lopen de overheids-
uitgaven verder op. Het kabinet 
en de ‘bevriende oppositie- 
partijen’ cU, SGp en d66 zijn 

inmiddels weer in gesprek, nu 
over de begroting voor 2015.  
Het kabinet wil eerst met deze 
partijen onderhandelen en niet 
met anderen zoals het cdA. in 
ruil voor steun aan het kabinets-
beleid, hebben de gedoogpartijen 
alvast weer de nodige wensen-
lijstjes ingediend. Wensen die 
allemaal geld kosten. Het kabinet 
wil toekomstige financiële 
meevallers gebruiken om aan die 
wensen tegemoet te komen. 
(Meevallers die door het cpB 
trouwens helemaal niet worden 
verwacht... heel apart). daardoor 
wordt het begrotingsoverleg een 
soort koehandel. Het is in strijd 
met de financiële regels die 
gelden voor het opstellen van de 
begroting. de burger kan de 
komende jaren zijn borst nat 
maken. Het belastingtarief in de 
eerste schijf gaat omhoog, de 
zorgpremie én het eigen risico 
stijgen, de toeslagen worden 
verlaagd en mensen met kinderen 

worden geraakt door de afbouw 
van de kindregelingen. Opgeteld 
maar liefst voor 5,75 miljard  
aan lastenverzwaringen voor 
gezinnen. Waarom niet gekozen 
om een start te maken met de 
hervorming van het belasting-
stelsel? door te kiezen voor een 
eenvoudiger stelsel met lagere 
tarieven zou de economie 
namelijk echt op gang worden 
geholpen. Bijvoorbeeld in de  
vorm van de sociale vlaktaks,  
die het cdA heeft bedacht.  
Voor iedereen geldt dan  
hetzelfde belastingtarief van  
circa 35 procent. Mensen met  
een veel hoger inkomen betalen 
daarnaast nog een solidariteits-
heffing. Voor ondernemers  
komt er een eenvoudige onder-
nemerswinstbelasting, die groei 
stimuleert. Met de vlaktaks  
wordt het belastingsysteem 
eenvoudiger, en komen er meer 
banen bij. dit laatste is natuurlijk 
het allerbelangrijkste. ■

Jan van den Bosch:  
Beste Mona, de regerings-
partijen zijn aan het onder-
handelen over de begroting 
van volgend jaar. Waarom 
doet het CDA niet mee? 
Wat zijn de randvoorwaar-
den om bij die besprekingen 
aan te sluiten? 
Foto STORy

elke week stelt een bekende nederlander een vraag aan politiek den Haag. deze vraag wordt beantwoord door Mona Keijzer 
(cdA), Ronald van Raak (Sp), Tamara van Ark (VVd), Barry Madlener (pVV) of esther Ouwehand (partij Voor de dieren).

JAN

De burger kan zijn borst nat maken!


