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Het rommelt in de vaderlandse politiek: er lijkt
een electorale aardbeving op komst. Met nog am-
per vijf weken te gaan, valt de uitslag van de ver-
kiezingen voor de Tweede Kamer lastiger dan
ooit te voorspellen. Bij het schrijven van dit stuk,
begin april, suggereren uitkomsten van opinie-
peilingen dat de PvdA 35 tot 40 kamerzetels zou
halen, dat het cda uitkomt op 30 tot 35 zetels,
terwijl de vvd terugvalt tot beneden de 30 zetels.
Mede gezien het verwachte zware verlies voor
d66 beschikt de paarse coalitie na 15 mei hoogst-
waarschijnlijk niet langer over een parlemen-
taire meerderheid. Bij deze politieke krachtsver-
houdingen gaat het cda een sleutelrol spelen.
Eén mogelijke uitkomst is de vorming van een
‘nationaal kabinet’ met ministers uit de kring
van PvdA, cda en vvd. De formatie van deze
combine is alleen mogelijk wanneer de drie par-
tijen bereid zijn tot forse programmatische com-
promissen. Bij eerdere formaties heeft elk van de
Grote Drie zich daartoe ook bereid getoond.
Maar allicht prefereert de vvd de oppositie, ver-
wijzend naar het in de stemlokalen geleden ver-
lies. De andere mogelijke uitkomst is dat het cda

pacteert met PvdA danwel vvd, en op jacht gaat
naar voldoende zetels van kleinere partijen ter
linker- danwel ter rechterzijde van het politieke
midden. In het eerste geval zal de steun van d66

en/of GroenLinks onmisbaar zijn, in het tweede

geval die van de lpf, al valt evenmin uit te slui-
ten dat het door Fortuyn aangestoken strovuur
op de dag van de verkiezingen in belangrijke
mate is uitgewaaid.

De centrale rol van het cda in elk scenario
voor de komende kabinetsformatie vormt aan-
leiding stil te staan bij het verkiezingspro-
gramma van de christen-democraten. Punten
daaruit op financieel-economisch terrein wor-
den vergeleken met de beleidsvoornemens van
de PvdA. Bij de exercitie is dankbaar gebruik ge-
maakt van inspanningen van het Centraal Plan-
bureau (cpb). Dit heeft ¬ op hun verzoek ¬ de
programma’s voor de periode 2003-2006 van alle
acht in de Tweede Kamer vertegenwoordigde
partijen doorgerekend.1 Eén belangrijke beper-
king: de spelregels voor het begrotingsbeleid ¬

blijft de ‘Zalmnorm’ intakt? ¬ blijven door
plaatsgebrek buiten beschouwing. 

budgettaire ruimte

De financiële speelruimte van politici is groter
naarmate het Nederland in economisch opzicht
meer voor de wind gaat. Om te voorkomen dat
de ene partij mooiere uitkomsten kan laten zien
dan de andere, alleen omdat zij optimistischer is
over de economische groei, hanteert het cpb

voor alle partijen hetzelfde voorzichtige scenario
voor de gang van zaken in de economie. In dit
voorzichtige scenario groeit de nationale econo-
mie in de periode 2003-2006 gemiddeld met
2,25% per jaar. In eerste aanleg becijfert het bu-
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reau het beloop van de collectieve uitgaven en de
belastingontvangsten in een beleidsarme omge-
ving. Daarbij is het uitgangspunt dat het be-
staande overheidsbeleid ongewijzigd wordt
voortgezet. Zo blijven de belastingtarieven gelijk
en blijven de uitkeringen gekoppeld aan de lo-
nen. Zonder nieuw beleid, zo leren de becijferin-
gen van het cpb, groeien de collectieve uitgaven
tot 2006 met ongeveer 13 miljard euro. Dit is de
reële volumegroei van de collectieve sector, want
alle cijfers zijn gecorrigeerd voor de verteke-
nende invloed van de geldontwaarding. De ont-
vangsten van de overheid nemen tot 2006 met 16
miljard euro toe. Aldus resteert voor elke partij
dezelfde budgettaire ‘ruimte’ van 3,5 miljard
euro. Deze ruimte kan worden gebruikt om de
uitgaven te verhogen (bovenop de uitgavengroei
met 13 miljard die ligt besloten in het voorzich-
tige, beleidsarme scenario), om de belastingen te
verlagen of om het saldo van de begroting te ver-
beteren. 

Partijen kunnen de beschikbare budgettaire
ruimte oprekken door te bezuinigen op be-
staande uitgaven. Zo vallen extra middelen vrij
om andere uitgaven te verhogen (‘oud voor
nieuw’), om de belastingen te verlagen of het be-
grotingssaldo te verbeteren. De ruimte kan extra
toenemen wanneer de plannen van een partij
gunstige gevolgen hebben voor de economie
(‘inverdieneffecten’). Partijen kunnen hun bud-
gettaire armslag ook verruimen door de belastin-
gen te verhogen. Met uitzondering van de kleine

christelijke partijen en de Socialistische Partij
wijzen alle partijen lastenverzwaring echter af.
Tabel 1 vergelijkt de budgettaire speelruimte van
PvdA en cda. De positie van de vvd is ter infor-
matie toegevoegd. 

een project links bezuinigen

cda en vvd streven naar bezuinigingen ter
grootte van 6 miljard euro; de PvdA komt niet
verder dan ruim 3 miljard euro. Dit jaar bedra-
gen de collectieve uitgaven iets meer dan 200
miljard euro. Kennelijk zijn de grote partijen
niet in staat gedurende een gehele kabinetsperi-
ode meer dan 1,5% tot hooguit 3% van de be-
staande uitgaven weg te snijden voor nieuw be-
leid en verbetering van het begrotingssaldo. Mis-
schien moet de wbs toch eens nadenken over
een project ‘links bezuinigen’ dat bouwstenen
kan leveren voor een goed doordacht ombui-
gingsbeleid. 

Het onderste deel van tabel 1 laat zien hoe po-
litieke partijen de beschikbare ruimte denken te
gebruiken. Het cda trekt het meeste geld uit
voor nieuwe uitgaven, de vvd zet het zwaarste in
op lastenverlichting. Op middellange termijn
mikken alle drie de partijen op een vergelijkbare
verbetering van het begrotingssaldo, met ruim
2 miljard euro. Grotere overschotten op de begro-
ting maken versnelde aflossing van de over-
heidsschuld mogelijk. Hierdoor is in de toe-
komst minder geld nodig voor rentebetalingen
aan houders van staatsobligaties, zodat de over-
heid de financiële gevolgen van de vergrijzing
beter kan opvangen. Op langere termijn (‘struc-
tureel’) scoort de PvdA op dit punt overigens
minder goed dan met name de vvd. Daarmee
vermindert de kans dat de overheidsschuld te-
gen het jaar 2025 volledig is weggewerkt, een
doelstelling die ooit door lijsttrekker Melkert is
verwoord.

Na saldering van bezuinigingsbedragen en
‘intensiveringen’ met de uitgavengroei bij onge-
wijzigd beleid blijkt het volume van de collec-
tieve uitgaven in de komende kabinetsperiode
bij zowel de PvdA als het cda met 1,75% per jaar

Tabel 1 — Budgettaire ruimte, 2003-2006 (miljard euro)
PvdA ccddaa vvvvdd

Ruimte voorzichtig scenario 3,50 3,50 3,50

Bezuinigingen 3,25 6,25 6,00

Inverdieneffecten – 0,75 –
–––––– –––––– ––––––

Totale ruimte 6,75 10,50 9,50

gebruikt voor:

> extra uitgaven (‘intensivering’) 4,25 6,25 3,00

> netto lastenverlichting 0,50 2,00 3,75

> verbetering begrotingssaldo 2,25 2,25 2,50

Bron: , Keuzes in kaart 2003-2006, p. 16
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toe te nemen. Het gaat om de reële groei van de
uitgaven, nadat voor de invloed van de ver-
wachte inflatie is gecorrigeerd. In het voorzich-
tige scenario van het cpb zwelt het volume van
het bruto binnenlands product (bbp) jaarlijks
met 2,25% per jaar. De collectieve uitgaven, die
met 1,75% per jaar toenemen, zullen als aandeel
van het bbp dus iets teruglopen. Daarmee wordt
de trend van het afgelopen decennium doorge-
trokken. De uitgavenquote (collectieve uitgaven
gedeeld door bbp) is sinds 1990 ¬ het jaar
waarin de PvdA weer ging meeregeren ¬ ge-
daald van 0,57 tot 0,46.2

uitgavenbeleid 

De totaalcijfers in tabel 1 suggereren dat een coa-
litie waarvan PvdA en cda deel uitmaken niet op
voorhand kansloos is. De duivel zit echter in de
details. De invulling van de voorgenomen om-
buigingen en het accent bij de ‘intensiveringen’
kan nogal verschillen. Ten opzichte van het uit-
gavenniveau bij ongewijzigd beleid in 2006
snoeit de PvdA bijvoorbeeld op defensie 0,1 mil-
jard euro, het cda wil de uitgaven voor de lands-
verdediging juist met 0,1 miljard euro opvoeren.
Dit zijn natuurlijk pinda’s. Bij sommige defen-
sieorders is de kostenoverschrijding heel wat
groter. Een nullijn voor de defensie-uitgaven is
hier een voor de hand liggend compromis. De
programmatische kloof valt soms minder een-
voudig te overbruggen. Tabel 2 confronteert de
bezuinigingsplannen van PvdA en cda en laat
zien voor welke posten beide partijen extra uit-
gaven willen doen. De plannen voor de onder-
scheiden beleidsterreinen en de daarvoor inge-
zette bedragen stroken op het eerste gezicht re-
delijk met elkaar, uitgezonderd het terrein van
de sociale zekerheid. 

Bij de rijksuitgaven willen beide partijen
vooral de uitgaven voor het openbaar bestuur
verminderen, waaronder de storting ten laste
van de rijksbegroting in het Gemeente- en Pro-
vinciefonds (0,8 miljard euro). Op het verkie-
zingscongres van de PvdA stond deze ingreep
niet geagendeerd. Partijgenoten die in de plaat-

selijke en de provinciale politiek actief zijn kun-
nen zich met reden bekocht voelen. De vermin-
derde bijdrage aan Gemeente- en Provinciefonds
biedt een belangwekkend voorbeeld hoe het
Centraal Planbureau partijen dwingt tot reali-
teitszin, ten koste van de verenigingsdemocra-
tie. De PvdA pleegt verder efficiencykortingen op
de departementale begrotingen (0,8 miljard

euro) en beperkt de incidentele looncomponent
van het ambtenarenapparaat (0,4 miljard euro).3

Dit type ombuigingen is boterzacht, want niet
erg geconcretiseerd, en het is merkwaardig dat
de doorgaans strenge rekenmeesters van het
Planbureau met deze invulling van de PvdA-be-
zuinigingsdoelstelling akkoord zijn gegaan. Het
cda zoekt het vooral in een vermindering van
het aantal ambtenaren en externe adviseurs. Ook
dat voornemen is niet erg hard. 

Veel andere ombuigingen uit beide program-
ma’s zijn vooral splijtstof voor de meest betrok-
ken fractiespecialisten. Zo wenst het cda 38.000
gesubsidieerde instroom- en doorstroombanen
te schrappen (opbrengst 0,75 miljard euro). In
samenhang hiermee wordt de capaciteit van de
sociale werkplaatsen met 20.000 plaatsen uitge-
breid. Verder denkt het cda 0,3 miljard euro te
kunnen besparen door een aanscherping van het
asielbeleid, onder andere door het eerder weg-
sturen van asielzoekers die hun identiteit niet
kunnen aantonen. Potentieel zeer controversieel
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is het plan om op alle subsidies een algemene
korting van circa 6% toe te passen, wat 1,1 miljard
euro oplevert. Het budget voor cultuur en wel-
zijn zal hierdoor tot 2006 in volume nauwelijks
groeien. De PvdA pompt juist 0,1 miljard extra in
de cultuursector. Van zeer moeilijk overbrugbare
verschillen is sprake bij de sociale zekerheid en
gezondheidszorg; zie hierna. 

De door PvdA en cda beoogde extra uitgaven
zijn geconcentreerd bij onderwijs, veiligheid en
zorg. De bestemming van de extra middelen is in
hoge mate vergelijkbaar, hooguit verschilt de
maatvoering. Zo wil de PvdA er 6.000 agenten en
rechercheurs bij, het cda 10.000. Geen woord
over de noodzaak de doelmatigheid van de poli-
tie te vergroten, zodat met de bestaande perso-
neelsomvang betere resultaten worden behaald.
Daarnaast trekt het cda ¬ anders dan de PvdA
¬ geld uit voor een verhoging van de bruto
aow-uitkering en de kinderbijslag. 

Tabel 2 — Bezuinigingen en extra uitgaven (miljard euro)
PvdA ccddaa

Bezuinigingen

Openbaar bestuur 1,4 1,9

Gemeente- en Provinciefonds 0,8 0,7

Sociale zekerheid 0,2 2,1

Overig 0,7 1,4
–––––––––––– ––––––––––––

Totaal 3,2 6,2

Extra uitgaven

Onderwijs 1,6 1,5

Zorg 1,1 1,2

Sociale zekerheid – 1,1

Openbare orde (veiligheid) 0,8 0,9

Infrastructuur en milieu 0,7 1,0

Overig 0,1 0,6
–––––––––––– ––––––––––––

Totaal 4,2 6,3

Bron: cpb, Keuzes in kaart 2003-2006, p. 33 en p. 55

sociale zekerheid

Bij de wao bezuinigt de PvdA een bescheiden be-
drag van 0,15 miljard euro door een loonsupple-

tie voor gedeeltelijk arbeidsongeschiktver-
klaarden in te voeren. Deze aanvulling maakt het
voor de betrokken groep uitkeringsontvangers
aantrekkelijker om toe te treden tot de arbeids-
markt, waardoor minder geld voor uitkeringen
nodig is. Verder vervalt de klasse ‘voor 15-25% ar-
beidsongeschikt’. Het cda buigt in de sector soci-
ale zekerheid voor liefst 2,1 miljard euro om,
maar sluist anderzijds ook 1,1 miljard euro extra
naar de sector toe. Een bezuiniging van 0,7 mil-
jard euro op de wao wordt haalbaar geacht door
bij psychische oorzaken van ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid nieuwe gevallen niet lan-
ger tot de regeling toe te laten. Dit is opnieuw
een voorbeeld waar het Planbureau een concreti-
sering van het partijprogramma ‘afdwingt’ waar-
over het congres van in dit geval het cda zich
nooit heeft kunnen uitspreken. Nog eens 0,7
miljard valt volgens het cda te bezuinigen op
werkloosheids- en bijstandsuitkeringen, met
name door het beperken van de aanspraak op bij-
zondere bijstand. Daar staan voor mensen met
een laag inkomen nieuwe kortingen op de te be-
talen belasting (‘heffingskorting’) tegenover. Ten
slotte bespaart het cda 0,6 miljard euro op an-
dere regelingen, zoals huursubsidie. Ook hier
worden dreigende koopkrachtverliezen in veel
gevallen gecompenseerd door een nieuwe huur-
korting in de inkomstenbelasting. Zij vervangt de
huidige huursubsidie. De huurkorting zorgt er-
voor dat de huurlasten niet boven de 15% (al-
leenstaanden: 17%) van het huishoudensinko-
men komen te liggen. 

zorgstelsel

PvdA en cda willen, net als overigens de vvd, het
verschil tussen in het ziekenfonds en particulier
tegen ziektekosten verzekerden opheffen. Er
komt één basisverzekering tegen ziektekosten
voor allen. Sociaal-democraten verschillen even-
wel radicaal van mening met de christen-demo-
craten over de gewenste premiestructuur. De
PvdA kiest voor een opzet die is geïnspireerd
door de huidige ziekenfondsverzekering. Werk-
nemers betalen een premie van 2,1% over hun in-

Het ccddaa na paars  Flip de Kam  Een coalitie met het cda? De cpb-doorrekeningen verkend

S&D april 2002 binnenwerk  16-09-2002  12:47  Pagina 26



s & d 4  |  20 0 2  

27

Het ccddaa na paars  Flip de Kam  Een coalitie met het cda? De cpb-doorrekeningen verkend

komen, plus een beperkte nominale jaarpremie
van 204 euro per volwassen verzekerde. Een
nieuwtje is dat de premiegrens, dat is het inko-
men waarover maximaal premie is verschuldigd,
hoger ligt naarmate een gezin meer leden telt.
Voor alleenstaanden bedraagt de premiegrens
39.000 euro, voor een kostwinner met een af-
hankelijke partner het dubbele. Per kind schuift
de premiegrens nog eens met 19.500 euro om-
hoog. Op dit moment zijn de partner en jonge
kinderen in het ziekenfonds gratis meeverze-
kerd. Werkgevers en uitkeringsinstanties beta-
len eveneens een procentuele premie, van 5,6%.
Hierbij geldt een verlaagde premiegrens.

Anders dan de PvdA, kiest het cda voor een
volledig nominale premie van 1744 euro per jaar
voor elke volwassen verzekerde. Voor kinderen
geldt een halve premie. Werkgevers betalen een
procentuele bijdrage van 4,65% van het premie-
plichtig inkomen. De nadelige inkomenseffec-
ten voor lagere inkomensgroepen worden deels
gerepareerd door een zorgkorting in te voeren. Zij
zorgt er voor dat de premie van de zorgverzeke-
ring voor volwassenen niet boven de 10% van het
huishoudensinkomen uitstijgt. De zorgpremie
voor de kinderen wordt gecompenseerd door de
al bestaande kinderkorting te herstructureren en
de kinderbijslag te verhogen. Gezinnen met kin-
deren die nu particulier zijn verzekerd worden
door deze maatregel overgecompenseerd.4

De inkomensgevolgen van het PvdA-plan blijven
met name voor de lage inkomens (in het zieken-
fonds) beperkt. Het plan is gunstig voor alleen-
verdieners met kinderen die nu particulier
verzekerd zijn, maar ongunstig voor alleenstaan-
den. Het cda-voorstel is ongunstig voor twee-
verdieners die op basis van hun eigen inkomen
betrekkelijk goedkoop in het ziekenfonds zitten,
maar straks op basis van het gezamenlijke inko-
men weinig of geen zorgkorting ontvangen.

inkomensbeleid via de belastingen

Zoals bleek streeft het cda naar een stelsel van
heffingskortingen voor kinderen, zorg en wonen.
De belastingdienst brengt die kortingen in min-

dering op de verschuldigde inkomstenbelasting.5

De kortingen zijn inkomensafhankelijk. Het ge-
zin wordt geacht van elke extra verdiende euro
een dubbeltje te kunnen besteden voor de zorg-
premie, 15 cent voor de huur en nog eens een
paar centen voor het grootbrengen van de kinde-
ren. De impliciete belasting op een stijging van
het inkomen, in de vorm van lagere heffingskor-

tingen, bedraagt in voorkomende gevallen al snel
30 cent. De totale belastingdruk op een extra gul-
den inkomen door loonbelasting, sociale premies
en gederfde heffingskortingen kan oplopen tot
omstreeks 65%. Zo’n hoog tarief is schadelijk
voor de economie, omdat het een rem zet op het
arbeidsaanbod. Wanneer mensen van hun extra
verdiensten door overwerk of avondstudie netto
niet meer dan een derde overhouden, zullen zij
allicht van die activiteiten afzien. Het samenstel
van deze heffingskortingen op huishoudensni-
veau maakt het voor partners minder aantrekke-
lijk om te gaan werken, omdat al vanaf de eerste
verdiensten de heffingskortingen worden ver-
minderd. Bovendien zal het nodig zijn de toe-
gang van huurders tot duurdere huurwoningen
te beperken. Anders doemt voor de schatkist een
forse tegenvaller op, omdat het systeem een pre-
mie zet op duur huren. Gezinnen hoeven van de
extra huur immers nooit meer dan 15% van hun
inkomen uit eigen zak te betalen, de rest van de
woonlasten past de overheid bij. 

Grote struikelblokken bij
formatiebesprekingen met
het cda liggen op het
terrein van de sociale
zekerheid en bij de
premiestructuur van de
basisverzekering tegen
ziektekosten
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Het pleidooi voor diverse heffingskortingen
in het cda-verkiezingsprogramma vormt een
sterk verwaterde versie van de fiscale plannen
uit een rapport van het Wetenschappelijk insti-
tuut (Wi) van het cda.6 Dit rapport bevat het
voorstel de progressieve inkomstenbelasting te
vervangen door een ‘vlaktax’ met een uniform ta-
rief van 35%. Die zou verschuldigd zijn over het
bruto-inkomen, omdat nagenoeg alle bestaande
aftrekposten en vrijstellingen komen te verval-
len. Wel ontzien de opstellers van het rapport de
aftrek van hypotheekrente. Evenmin heeft het
cda-congres het Wi-voorstel geadopteerd om
een kinderkorting in te voeren, waardoor geen
enkel huishouden meer dan 10% van zijn inko-
men kwijt zou zijn voor de opvoeding van de
kinderen. Ook het door het Wi-cda voorgestelde
systeem om traditionele kostwinners veel min-
der belasting te laten betalen heeft het niet ge-
haald.7

koopkracht

Tabel 3 brengt de inkomensgevolgen van de pro-
gramma’s van PvdA en cda in beeld. Dit gebeurt
op drie manieren: naar inkomenshoogte, naar
sociaal-economische status en naar huishou-
denstype. De tabel laat uitsluitend plussen zien.
Bij de PvdA is de koopkrachtverbetering soms
een fractie groter. Opvallend genoeg gaan lage
inkomens, dat wil zeggen mensen met een in-
komen beneden de huidige ziekenfondsgrens
van 30.700 euro, er bij het cda in verhouding
meer op vooruit dan mensen met een hoog inko-
men. Bij de PvdA is de koopkrachtstijging van
lage en hoge inkomens gelijk. Uitkeringsontvan-
gers gaan er bij het cda wat meer in koopkracht
op vooruit dan werkenden. Bij de PvdA is er geen
verschil tussen beide sociaal-economische groe-
pen. De verschillen in koopkrachtontwikkeling
naar gezinssamenstelling zijn vrij gering in het
programma van de PvdA. Het programma van
het cda pakt relatief gunstig uit voor kostwin-
ners en alleenstaanden in vergelijking met twee-
verdieners. 

Tabel 3 — Mediane koopkrachtverbetering in % per jaar
PvdA ccddaa

Lage inkomens (< 30.700 euro) 1,50 1,50

Hoge inkomens (> 30.700 euro) 1,50 1,00

Werkenden 1,50 1,25

Uitkeringsontvangers 1,50 1,50

Kostwinners 1,75 1,50

Tweeverdieners 1,50 1,00

Alleenstaanden 1,50 1,50

Bron: cpb, Keuzes in kaart 2003-2006, p. 23

Bij de cijfers in tabel 3 passen twee kanttekenin-
gen. Ten eerste toont tabel 3 de mediane koop-
krachtverbetering. Dat wil zeggen, binnen iedere
onderscheiden groep gaat 50% er meer op voor-
uit dan het in de tabel vermelde koopkrachtcijfer
en 50% is minder goed af. Bij uitvoering van het
cda-programma is in het algemeen sprake van
een veel grotere spreiding van de inkomensver-
anderingen rondom het gepresenteerde cijfer.
Gezien de ingrijpende voorstellen van de
christen-democraten inzake sociale zekerheid en
nieuwe heffingskortingen is dit niet verwonder-
lijk. 

Ten tweede zal, naarmate de cda-voorstellen
preciezer worden uitgewerkt, de roep toenemen
om negatieve uitschieters te compenseren. Voor
koopkrachtreparatie heeft het cda echter geen
budgettaire ruimte. Ook zal aandrang ontstaan
om positieve koopkrachtuitschieters af te ro-
men. Dit laatste zal de wetgeving en de uitvoe-
ringspraktijk verder compliceren.

slotsom

Onlangs heeft het Centraal Planbureau de pro-
gramma’s van de politieke partijen doorgere-
kend. PvdA en cda komen uit op een identieke
groei van de collectieve uitgaven met 1,75% per
jaar. Zij trekken hoofdzakelijk extra geld uit voor
dezelfde beleidsterreinen. Het cda mikt evenwel
op tweemaal zo omvangrijke bezuinigingen. De
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koopkrachtgevolgen daarvan worden met name
voor lagere inkomensgroepen gerepareerd via
een stelsel van heffingskortingen in de inkom-
stenbelasting. In termen van verdelingspolitiek
wordt de PvdA door het cda links gepasseerd:
huishoudens met een laag inkomen en uitke-
ringsontvangers ¬ deels uiteraard overlap-
pende groepen ¬ zijn bij het cda relatief beter
af. Wel is de diversiteit in koopkrachtverande-
ringen bij het cda veel groter. Grote struikel-
blokken bij formatiebesprekingen met het cda

liggen op het terrein van de sociale zekerheid en
bij de premiestructuur van de basisverzekering
tegen ziektekosten. Toch lijkt een combine van
PvdA en cda niet onmogelijk. Uiteraard zal de
PvdA bij de formatie meer eigen punten scoren

wanneer wordt gekoerst op het baken van een
centrum-linkse combinatie (met d66 en Groen-
Links). In dit geval zou vooral gl programma-
tisch veel water bij de wijn moeten doen. In het
regeerakkoord dat de basis vormt van een even-
tueel ‘nationaal kabinet’ van PvdA, cda en vvd

zouden veel PvdA-prioriteiten ondersneeuwen.
Dit maakt deze optie voor de sociaal-democratie
weinig aantrekkelijk, terwijl op goede gronden
valt te betwijfelen of zij voor de vvd zelfs maar
enige aantrekkingskracht heeft. Daarmee ligt
een uiterst lastige kabinetsformatie in het ver-
schiet, tenzij de kiezers op 15 mei voor een dave-
rende verrassing zouden zorgen. 

Noten

1. Centraal Planbureau, Keuzes in
kaart 2003-2006. Den Haag,
2002.

2. Van de daling met 11 procent-
punten worden 2 punten ver-
klaard door de herziening van
het systeem van de nationale
boekhouding in 1995. De an-
dere 9 punten representeren
een ‘echte’ krimp van de collec-
tieve sector. 

3. Het ‘incidenteel’ is het verschil
tussen de procentuele stijging
van de totale loonsom en die
van de cao-lonen. In de praktijk
valt deze restpost heel moeilijk
via beleid te beïnvloeden.

4. Zij betalen al premie voor de
particuliere ziektekostenverze-
kering van hun kinderen, die in
het ziekenfonds gratis zijn mee-
verzekerd.

5. Om precies te zijn, de heffings-
kortingen worden ook wegge-

streept tegen premie die is ver-
schuldigd voor drie volksverze-
keringen, te weten de aow, de
anw en de awbz.

6. Wetenschappelijk Instituut
voor het cda, Evenredig en recht-
vaardig. Den Haag, 2001.

7. Dit effect wordt bereikt door in-
voering van het ‘splitsingsstel-
sel’ in de inkomstenbelasting. 
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