
Beste mensen, 

 

Het is goed om vandaag weer hier te zijn. Om CDA’ers 

uit alle hoeken van het land te zien en te spreken over 

de afgelopen maanden en jaren en vooruit te kijken naar 

de toekomst. Het wordt een spannend jaar waarin we 

hard, met zijn allen moeten werken om duidelijk te 

maken waar wij als CDA voor staan en waarom wij de 

beste keus zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Waar we als CDA voor staan hebben we afgelopen 

week ook laten zien in het debat met minister Verdonk. 

Het was weer bal in de Tweede Kamer. Wij hebben als 

CDA fractie een rechte lijn vastgehouden. Asiel en 

vreemdelingenbeleid vraagt om zorgvuldigheid. Niet 

alleen in het geval van Hirsi Ali maar voor iedereen. Die 

strakke lijn van duidelijkheid en zorgvuldigheid zullen we 

ook in de toekomst voorstaan. 

 

 

 



In 2003 is het kabinet Balkenende II aangetreden met 

een duidelijke hervormingsagenda. Juist ook om te 

zorgen dat Nederland er beter uit zou komen te zien en 

om te zorgen dat de sociale zekerheid in de toekomst 

gewaarborgd kan blijven. Bij deze hervormingsagenda 

zijn moeilijke maatregelen niet geschuwd. Want het CDA 

neemt verantwoordelijkheid in moeilijke tijden. In de 

jaren 80 werd een stevig herstelbeleid gevoerd onder 

Lubbers. En nu loodst Balkenende Nederland door de 

recessie heen. Dit was geen makkelijke opgave want bij 

het begin van het kabinet Balkenende hadden we te 

maken met een economische recessie, lange 

wachtlijsten in de zorg, hoge criminaliteit, lerarentekort. 

Uitdagingen als vergrijzing en integratie waren 

daarenboven niet aangepakt door Paars.  

 

Ook heeft het kabinet nadrukkelijk aandacht gevraagd 

voor waarden en normen.  Het gaat erom hoe we in dit 

land met elkaar omgaan, om er zo samen voor te zorgen 

dat Nederland leefbaar blijft, dat we oog hebben voor 

onze medeburgers.  

 



Maar al die hervormingen en de economische recessie 

van de laatste jaren hebben wel veel gevraagd van de 

mensen in Nederland. Het is ons ook niet altijd in dank 

afgenomen. Dat hebben we keihard gemerkt bij de 

laatste gemeenteraadsverkiezingen. 

We zagen net een mooie impressie van de 

gemeenteraadscampagne. Talloze mensen enthousiast 

actief om zoveel mogelijk mensen ertoe te bewegen hun 

stem weer aan het CDA te geven . Desalniettemin 

hebben we in veel gemeenten verloren. Dat is een grote 

teleurstelling voor ons allemaal en dat doet pijn.  

 

We moeten leren van de lessen die we kunnen trekken 

uit het verlies. Maar we moeten niet te lang blijven 

hangen in onze teleurstelling. We moeten met 

enthousiasme en grote inzet van de leden, waar het 

CDA zo bekend om staat, ook weer naar de toekomst 

kijken.  

 

 

 



Daarom zijn de partijvoorzitter, de minister President en 

ik de afgelopen maanden het land in geweest naar de 

diverse provinciale afdelingen om met de leden over de 

gemeenteraadsverkiezingen te spreken, te discussiëren 

en vooral om te luisteren. 

 

We hebben geluisterd en onze beloftes waargemaakt. 

Want het CDA doet wat ze belooft!  

 

Dat is de reden geweest dat het CDA zo hard heeft 

gevochten voor het koopkracht pakket van de 

voorjaarsnota. Dit heeft geleid tot een fors aantal 

maatregelen met veel herkenbare CDA-punten. Het 

kabinet doet met dit pakket van maatregelen een 

belangrijke investering in de samenleving. Deze 

investering is met name bedoeld om de onbedoelde 

effecten van de hervormingen te herstellen en een extra 

impuls te geven aan de economie teneinde 

economische groei en meer banen te creëren.  
 
 

 



Zo is er geld uitgetrokken voor het wegvallen van de 

werkgeversbijdrage in de ziektekosten van 

gepensioneerden. De regulerende energiebelasting 

wordt afgeschaft dit mede om het grote negatieve effect 

van de gestegen energieprijzen op de koopkracht van 

mensen te compenseren. Weduwen en weduwnaars 

met een uitkering krijgen een tegemoetkoming voor de 

onbedoelde en ongewenste stijging van de zorgkosten 

waarmee zij geconfronteerd werden. De zorgtoeslag 

wordt op peil gehouden, ondanks het feit dat deze 

eigenlijk naar beneden zou moeten worden bijgesteld. 

Daarnaast hebben we door de maatregelen van het 

kabinet te maken met de laagste huurontwikkeling sinds 

1959. 

 

Waar de landelijke middelen de mensen echter niet 

meer bereiken is er altijd de achtervang van de 

gemeente die met de bijzondere bijstand kan helpen. 

Voor ouderen en chronisch zieken mogen ze dat ook 

categoraal doen. Dat dit kan bewijst ‘onze’ wethouder 

Bolsius door gericht en op maat eenoudergezinnen met 

kinderen te ondersteunen.  



Door goed gebruik te maken van de gegevens die 

bekend zijn bij de gemeente kan hij mensen die anders 

in de problemen komen helpen. 
 

Tenslotte zijn ook voor volgend jaar al afspraken 

gemaakt voor extra investeringen.  

Zo wordt er een kwart miljard extra uitgetrokken voor 

kinderopvang en het verhogen van de kinderbijslag. Wat 

het CDA ook tijdens gemeenteraadscampagne had 

gevraagd. Verder zullen de sociale premies voor 

werkgevers en werknemers worden verlaagd. Wat direct 

zichtbaar wordt op het loonstrookje volgend jaar. 

 

Kortom een duidelijk en herkenbaar CDA resultaat. 

 

Het gaat weer goed met Nederland. Het kabinet 

Balkenende heeft Nederland door een recessie heen 

geloodst. Maar de resultaten beginnen zichtbaar te 

worden en zijn veelbelovend. De koopkracht is beter dan 

onder paars. Het minimuminkomen is ondanks de 

recessie niet gedaald sinds 2000.  

 



De inkomensverschillen tussen arm en rijk zijn één van 

de kleinste in Europa. Het aantal huishoudens met een 

laag inkomen is fors gedaald. De economie groeit. De 

werkgelegenheid neemt toe. Er zijn nog nooit zoveel 

mensen uit een uitkering aan een baan geholpen dan de 

afgelopen jaren. Dit vanwege het succes van de Wet 

Werk en Bijstand. Door het beleid van dit kabinet is 

Nederland beter uit de recessie gekomen dan onze 

buurlanden. En dat terwijl veel van de buurlanden nog 

met de door ons doorgevoerde hervormingen moeten 

beginnen. De wachtlijsten in de zorg zijn gelukkig 

gedaald. De criminaliteit is gedaald en het lerarentekort 

is meer dan gehalveerd .Dit is goed, maar we moeten 

zorgen dat deze positieve trend doorgaat.  

 

Al de hervormingen waren hard nodig na de Paarse 

jaren waarin er voldoende geld was maar geen visie 

over de toekomst. Ook Bos erkent dat de hervormingen 

nodig waren en hij wil ze dan ook niet terugdraaien. Bos 

lonkt naar traditionele CDA-thema’s zoals gezinsbeleid,  

vergrijzing en waarden en normen en probeert het 

maatschappelijk middenveld te charmeren. 



Maar de PvdA stemde tegen de stelselwijziging in de 

zorg die nodig was om zorg betaalbaar te houden en 

wachtlijsten aan te pakken. De PvdA stemde tegen de 

stelselwijziging in de bijstand en de WAO. Deze 

hervormingen waren nodig om Nederland weer gezond 

te maken, maar de PvdA was tegen. 

 

Wat is dan het alternatief van Bos tegenover het beleid 

van Balkenende? 

 

Wat Wouter Bos wil is vaak onnavolgbaar en 

tegenstrijdig. Bovendien bieden de plannen van Bos –

voor zover die bekend zijn- geen oplossingen maar 

creëren juist extra problemen.  

Tijdens de demonstratie op het Museumplein stond Bos 

vooraan met zijn verzet tegen de hervorming van VUT 

en prepensioen. Nu wil hij juist het tegenovergestelde, 

namelijk mensen verbieden eerder te stoppen met 

werken.  

 

 



In zijn boek uit afgelopen december schrijft hij 

bijvoorbeeld dat hij niet wil morrelen aan de AOW. Nog 

geen vier maanden later wil hij dat gepensioneerden 

gaan meebetalen aan de AOW, terwijl ze er hun hele 

leven al aan betaald hebben. En nog erger, hij vindt het 

ook onterecht dat mensen een steuntje in de rug krijgen 

bij het opbouwen van hun pensioen want hij wil de 

pensioenopbouw beperken. Maar het belasten van 

ouderen met een klein pensioen is geen oplossing voor 

de vergrijzing. Dat is rondpompen van geld en je zet de 

solidariteit tussen arm en rijk en tussen jong en oud op 

het spel. De oplossing is meer investeren in vrouwen, 

allochtonen en ouderen om er voor te zorgen dat er 

meer mensen werken om de kosten van de vergrijzing te 

dragen. En natuurlijk een solide financieel beleid zodat 

de rekening niet wordt gepresenteerd aan onze 

kinderen. 

 

 

 

 



Bos geeft ook aan de hypotheekrente-aftrek te willen 

beperken. Ik wil niet tornen aan de 

hypotheekrenteaftrek, omdat dit zal leiden tot grote 

problemen op de huizenmarkt, tot een krimp van de 

economie zoals het voorbeeld van Zweden liet zien. 

Daar stortte de economie gedurende meerdere jaren in 

elkaar. Het getuigt ook het niet van een betrouwbare 

overheid voor burgers die langlopende financiële 

verplichtingen zijn aangegaan. Ik ben het met Wouter 

Bos eens dat we iets moeten doen aan de gespannen 

situatie op de woningmarkt. Maar de hypotheekrente-

aftrek is niet het probleem. Het tekort aan huizen is het 

probleem, dus je moet meer bouwen en zorgen dat 

bouwen mogelijk is door minder regels.  

Ook moeten we starters op de woningmarkt helpen. 

Bijvoorbeeld door ze een extra steun in de rug te geven 

met startersleningen, waar wij als CDA in navolging van 

het CDJA voor gepleit hebben en wat het kabinet nu ook 

gaat regelen.  

 

 



Bos pleit er ook voor dat mensen hun carrière zelf 

kunnen inrichten. Maar de plannen van Bos om de 

levensloopregeling niet meer beschikbaar te stellen voor 

het vervroegd met pensioen gaan werken daarvoor juist 

averrechts. Terecht waren CNV en FNV verbijsterd over 

dit plan van Bos. De levensloopregeling maakt het 

mogelijk dat mensen zelf hun carrière kunnen plannen 

en bepalen of ze langer willen werken met een hogere 

beloning. De sociaal-democratische bedilzucht die wel 

weet wat goed voor u is steekt hier weer de kop op. 

 

Uiteraard zijn de dingen die Bos noemt niet allemaal 

slecht. Zo spreekt de door Bos voorgestelde integratie 

van levensloop en spaarloon me wel aan. Omdat het de 

levensloop regeling verruimt waardoor de regeling vooral 

voor lagere inkomensgroepen beter benutbaat wordt. 

Het CDA had dit in 2001 niet voor niets al in haar 

verkiezingsprogramma staan.  

 

 

 



Kortom, Bos suggereerde voor de 

gemeenteraadsverkiezingen dat hij de mensen iets gaf 

om zich aan vast te houden in tijden die hen een 

onzeker en onveilig gevoel geven. Maar met de keuzes 

die hij nu na de gemeenteraadsverkiezingen maakt, stort 

hij de mensen in extra onzekerheden en presenteert de 

rekening voor een groeiende overheid terwijl hij geen 

echte oplossingen biedt. Waar wij met onze 

hervormingen juist de zorg, de sociale zekerheid en het 

pensioen voor de toekomst zeker stellen, brengt hij 

nieuwe onzekerheden.  

 

Dit land kan zoveel beter, maar als het aan Bos ligt niet 

voor de bakker op de hoek of de leraar op het MBO. 

Juist deze middengroepen van hardwerkende mensen; 

juist ouderen en onze kinderen betalen bij de PvdA de 

rekening. Zoals ik al zei: met Bos wordt het wel anders 

en duurder, maar niet beter. Nee, met Bos bent u de 

klos.  

 

 

 



Maar het CDA gaat verder. Verder met het bieden van 

zekerheid voor de toekomst. 

 

Door de stevige hervormingen van dit kabinet in een 

economisch moeilijke tijd staat Nederland er weer goed 

voor. We zijn er echter nog niet . Het land kan inderdaad 

nog beter. We zullen de binding in de samenleving 

moeten versterken door nieuw perspectief te bieden 

voor werk en inkomen door versterking van de sociale 

samenhang. We zullen meer werk moeten maken van 

minder regels. De integratie blijft een enorme uitdaging 

en we zullen ons daar blijvend voor inzetten. De 

spanning geconstateerd in onze samenleving na de 

moord op Van Gogh is niet verdwenen, autochtoon en 

allochtoon leven los van elkaar, veel allochtonen worden 

gediscrimineerd, wat radicalisering alleen maar zal 

versterken als we daar niets aan doen. Tegelijkertijd zien 

we een te grote groep schooluitvallers die zonder 

afgeronde opleiding de school verlaten. Willen zij 

perspectief hebben dan zal daar enorm in moeten 

worden geïnvesteerd. Via onder andere een 

leerwerkplicht.  



De kwaliteit van zorg, onderwijs en de overheid zal 

verder verbeterd moeten worden We zullen verder 

moeten investeren in de kenniseconomie zodat we ook 

een gezonde economie en werk houden voor de 

toekomst. Kortom genoeg uitdagingen voor de komende 

periode.  

 

Ik ben ervan overtuigd dat het CDA gaat winnen in 

voorjaar 2007. 

 
Bos brengt onzekerheid en wisselende keuzes.  

Balkenende heeft gedaan wat hij heeft beloofd. 

Het CDA is standvastig en betrouwbaar. 

Nederland heeft weer toekomst.  

 

Het CDA heeft vertrouwen in mensen. En ik ben er zeker 

van dat het komend jaar mensen vertrouwen hebben in 

het CDA Samen gaan we weer voor de eerste plaats in 

2007! 

 

 


