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DE MINIMA BEHOREN!

gerrit de bruijn

In 1987 werd de CDA Basisgroep Sociale Zekerheid opgericht. Het CDA kan erop

bogen de enige politieke partij te zijn die beschikt over zo’n belangengroep van

de minima. De formele status van de basisgroep is niet altijd onaangevochten

geweest. Er zijn krachten geweest die vonden dat het overleg met vakbonden

kon volstaan. De basisgroep echter is van mening dat de belangen van de mini-

ma niet vanzelfsprekend samenvallen met die van werkenden; ook al zitten er

onder de werkenden velen die tot de minima gerekend kunnen worden door de

effecten van de armoedeval. De basisgroep voelt zich de luis in de pels van het

CDA. Men vergadert vier maal per jaar met de fractiespecialisten en tegenwoor-

dig ook regelmatig met minister De Geus. Ook vier maal per jaar organiseert

men studiedagen voor de leden. Eenmaal per twee jaar wordt een congres geor-

ganiseerd, soms samen met de Bestuurdersvereniging. Regelmatig publiceert

de basisgroep rapporten, nota’s, verklaringen, amendementen en resoluties

voor CDA Congressen. Vier maal per jaar geeft de groep Open Forum uit.

Kortom een actieve club, die zich mag verheugen op financiële steun van partij-

bestuur en fractie. De secretaris van de basisgroep, Gerrit de Bruijn, legt uit

waarom het kabinetsbeleid bij de basisgroep slecht valt. Men heeft begrip voor

de zorgen en de visie van het kabinet. In de uitwerking ervan in maatregelen

stuiten kabinet en basisgroep echter op forse verschillen van inzicht. 

Het is alweer zo’n vijftien jaar geleden dat met enige regelmaat de discussie ge-

voerd werd over een initiële verhoging van de bijstandsuitkeringen. De kabinetten

Lubbers en Kok voelden daar niet voor. Koppeling van lonen en uitkeringen moest

volstaan, aangevuld met bijzondere bijstand. Een initiële verhoging van uitkerin-

gen zou de armoedeval vergroten en dat zou de uitstroom naar werk slechts be-

lemmeren. Met een toenemende werkloosheid was dat wel het laatste dat men

wilde. Achter deze discussie ging een jarenlang verlies aan koopkracht van de mi-

nima schuil. Sluipenderwijs bijna. Prof. Goudswaard (RU Leiden) heeft berekend

dat de totale achteruitgang ten opzichte van 1990 achttien procent bedraagt.1

Toen onder de kabinetten Kok de economie aantrok, nam het verlies aan koop-

kracht voor de minima af tot bijna nul procent. Van enige compensatie van de ver-

liezen in voorgaande jaren was echter geen sprake. Wel werd een nieuw fiscaal re-

gime ingevoerd met lagere belastingschijven. Voor de hogere inkomensgroepen

kon de lastenverlichting oplopen tot achttien procent. De minima trokken er over

het algemeen nauwelijks voordeel van en leden zelfs een procent verlies2. 
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Het afscheid van Kok luidde economische terugval in. Het kabinet Balkenende wil

af van de korte termijnaanpak. Een blik op de nabije en verdere toekomst maakt

glashelder voor welke problemen we staan: sterke vergrijzing en ontgroening zul-

len grote gevolgen voor de kosten van onder andere de zorgsector, de houdbaar-

heid van pensioenen en zullen tot krapte leiden op de arbeidsmarkt. En dan niet

te vergeten de zorg over de hoge staatsschuld. Grote uitstroom van uitkeringsge-

rechtigden naar werk zou nodig zijn, evenals de beheersing van de zorgkosten. Op

basis van deze lange termijnvisie heeft het kabinet forse bezuinigings- en ombui-

gingsmaatregelen aangekondigd. Uitgangspunt daarbij is dat de sterkste schou-

ders de zwaarste lasten moeten dragen. Logisch met het CDA in de regering. Maar

gebeurt dat feitelijk ook? 

Sterkste schouders, zwaarste lasten

Het kabinet heeft als referentiepunt voor de lastenverdeling de situatie op het mo-

ment van zijn eigen aantreden genomen. De basisgroep is het daarmee oneens.

Men is van mening dat meegenomen moet worden, dat de minima er de laatste ja-

ren qua koopkracht fors op achteruit gegaan zijn, terwijl de hogere inkomens er

onder paars er flink op vooruit gegaan zijn. Rekenen we die twee aspecten mee,

dan valt niet vol te houden dat het huidige kabinetsbeleid tot een eerlijke verde-

ling van de bezuinigingen leidt. De gevolgen van de huidige maatregelen compen-

seren de verschillen uit het verleden bij lange na niet. Sterker nog, men ervaart

slechts een verdere terugval in koopkracht. Wie een lange termijnbeleid voor-

staat, mag het verleden niet uit het oog verliezen.

Minima beleven veel overheidsmaatregelen als het omgekeerde van ‘Sterkste

schouders dragen de zwaarste lasten’. Neem het voorstel van minister Hoogervorst

om een ‘no-claim-systeem’ in te voeren bij de ziektekostenverzekering. De verzeke-

raars hebben al aangekondigd dat dit tot verhoging van de premies zal leiden, on-

danks de te verwachten vermindering van de zorgvraag. Wie profiteren er van dat

stelsel? Juist de sterken, de gezonde mensen. Is dat gerechtigheid, of solidariteit?

Koopkrachtplaatjes verhullen de werkelijkheid

Het kabinet is gewoon bij de presentatie van de begroting de effecten van het be-

leid op de koopkrachtontwikkeling van de uiteenlopende inkomensgroepen te la-

ten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB). Het was de basisgroep al ja-

ren opgevallen dat eigen berekeningen van leden steeds in somberder cijfers

resulteerden dan die van het CPB. Men vroeg zich af of de CPB-cijfers wel deugden.

Navraag bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en overleg met

ambtenaren verhelderden de problematiek enigszins. Vanaf het moment dat het

CPB zijn berekeningen maakt (in augustus) zijn nog allerlei ontwikkelingen onbe-

kend. Met welke bedragen gaan de ziektekostenverzekeraars hun premies verho-
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gen bijvoorbeeld? Ook wordt geen rekening gehouden met verhogingen van

heffingen van lagere overheden, die veelal bezuinigingen te verwerken hebben en

deze via lastenverhogingen compenseren. Zo zijn er meer ontwikkelingen. De ba-

sisgroep constateerde vervolgens dat evenmin rekening gehouden wordt met cu-

mulatieve effecten van maatregelen voor deelgroepen. Niettemin worden de CPB-

koopkrachtplaatjes politiek gebruikt om te toetsen of de lastenverdeling voor

inkomensgroepen politiek correct uitwerkt. Onze premier liet in 2002 en 2003

niet na erop te wijzen dat de kabinetsmaatregelen een eerlijke en evenwichtige

lastenverdeling tot gevolg hadden waarbij de sterkste schouders de zwaarste las-

ten kregen toegedeeld, zulks onder verwijzing naar de CPB-cijfers. Voor de basis-

groep is die conclusie onverteerbaar. Het gaat niet aan om volstrekt te kort schie-

tende koopkrachtplaatjes te gebruiken. De ervaring van de minima dat deze in

strijd zijn met de feitelijke ontwikkelingen klopt.

De basisgroep heeft zich dan ook verzet tegen de cijfers bij de begroting 2002,

waarin werd aangegeven dat de minima er gemiddeld van een half tot anderhalf

procent op achteruit zouden gaan. Feitelijk kwamen de rekensommen van onze

leden uit op een achteruitgang van drie tot twaalf procent. Minister De Geus ging

op onze rapportage in. Een werkgroepje van het ministerie en de basisgroep kwa-

men bijeen, waarbij onze stelling was dat koopkrachtplaatjes een vals beeld schet-

sten, omdat met veel invloeden op de koopkracht geen rekening werd gehouden;

bovendien bestaan binnen verschillende inkomenscategorieën grote verschillen

door de cumulatieve effecten van maatregelen. Of dit overleg de aanleiding vorm-

de voor het feit dat minister De Geus in november 2003 met een nadere uitwer-

king kwam van de CPB-koopkrachtplaatjes bij de begroting voor 2004, is ons niet

bekend. Maar wij waren er wel blij mee. Nu bleek dat het eerder geraamde koop-

krachtverlies voor de minima van één procent in 2004 voor deelcategorieën uit-

een kon lopen van plus één tot min acht procent. Wij tekenen daarbij aan dat bij

deze cijfers ook weer tal van effecten niet zijn meegenomen. Onder andere geldt

dat voor de lastenverhogingen van lagere overheden. Dat die fors kunnen zijn,

bleek uit een inventarisatie van de basisgroep. Die verhogingen liepen uiteen van

twee tot 35 procent. De lagere overheden laten zich veelal niets gelegen liggen aan

het najaarsakkoord. De basisgroep is daar zeer verbolgen over.

Onze conclusie is dat koopkrachtplaatjes slechts dienen ter verdoezeling van de

feitelijke effecten van het overheidsbeleid voor grote groepen van de minima.

Anders valt ook niet te verklaren, waarom bijna geruisloos jaar in jaar uit de laag-

ste inkomensgroepen aan koopkracht hebben ingeleverd. We stemmen dan ook

volledig in met het rapport van de commissie Kerckhaert3, dat bepleit dat de effec-

ten van het overheidsbeleid in de praktijk gevolgd worden. We voegen daaraan toe

dat het kabinet moet waarborgen dat verschillen tussen de vooraf berekende ef-

fecten en die uit de praktijk gecompenseerd worden.
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Dat is nodig om het verlies aan geloofwaardigheid van de politiek te voorkomen

c.q. te verminderen.

Naar een stelsel van lastenmaximering

In het CDA-verkiezingsprogram 2003-2007 wordt gepleit voor een nieuw systeem

van tegemoetkoming in kosten voor wonen, zorg en kinderen, zulks ter vervan-

ging een reeks van subsidies, kortingen en toeslagen.4 Fiscaal worden dan de las-

ten voor huur die boven de vijftien procent uitgaan gecompenseerd met een toe-

slag voor het meerdere. Voor de zorg gaat men uit van tien procent. De basisgroep

steunt dit systeem. In het CDA-rapport Heffen naar draagkracht, dat in februari jl.

werd aangeboden op het Partijcongres, wordt ook uitgegaan van het systeem van

lastenmaximering. Het systeem wordt nader uitgewerkt en zou per 2006 moeten

ingaan.

Wij betwijfelen of dat jaar kan worden gehaald. Er zal eerst voldoende steun voor

moeten verworven. Wij hebben echter nog een tweede kanttekening. Het rapport

vermeldt dat de overheid er voor dient te zorgen dat er geen burgers door de bo-

dem van het bestaan zakken. Men laat na om aan te geven welk inkomensniveau

daarbij hoort. Het zal duidelijk zijn dat de basisgroep van mening is dat de huidi-

ge bijstandsuitkering een te groot aantal gerechtigden in de problemen brengt.

Wij komen daarop terug. Wij vinden het van belang dat het rapport monitoring

bepleit van feitelijke koopkrachtontwikkelingen en vraagt de resultaten daarvan

te verwerken door middel van compensatiemaatregelen in de voorjaarsnota. Wij

hebben al lang op zo’n maatregel aangedrongen.

De periode tot de invoering van het stelsel 

van lastenmaximering 

De invoering van een stelsel van lastenmaximering zal stellig nog een forse poli-

tieke strijd opleveren. Wij zijn van mening dat intussen niet berust mag worden

in de verdere afbraak van de koopkracht van de minima. Het kan het CDA toch

moeilijk zijn ontgaan dat het CDA in de peilingen een fors verlies wordt voorge-

houden wanneer er nu verkiezingen zouden plaatsvinden. Waar het CDA grofweg

een derde van zijn aanhang vond onder de lagere inkomensgroepen, lijkt een ver-

lies in de polls met een derde van de aanhang verklaard te kunnen worden uit de

ervaringen van die groepen met het kabinetsbeleid. Zo simpel zal het niet zijn,

maar een kern van waarheid lijkt er moeilijk aan ontzegd te kunnen worden.

En dan hebben we het nog niet eens over het feit dat voor 2005 en 2006 nieuwe

aanslagen op de koopkracht van de minima zijn aangekondigd in het regeerak-

koord. De minima hebben daar nog geen notie van, zo hebben wij gemerkt in

onze contacten. Zij leven bij de dag, zo lijkt het. Het CDA zal rekening moeten

houden met verdere afbrokkeling van zijn aanhang, wanneer de koopkrachteffec-
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ten de komende jaren voelbaar worden. Het sociale gezicht van het CDA is al ste-

vig aangetast en dat proces valt niet te keren met een belofte dat er een aantrekke-

lijk stelsel van lastenmaximering komt op enig moment.

De basisgroep is dan ook van mening, dat tot aan de invoering van dat systeem in

ieder geval het roer om moet. Wij pleiten daarom voor maatregelen die tot effect

hebben dat de koopkracht van de minima in de komende drie jaren jaarlijks met

drie procent zal groeien. De dekking daarvoor zal gevonden moeten worden in

verhoging van de hoogste schijf van de inkomstenbelasting. Het pleidooi van CDA

Tweede Kamerlid De Nerée tot Babberich om bij verdere bezuinigingen primair te

denken aan verhoging van die schijf, komt al aardig in onze richting.

Wij wijzen erop, dat de door ons voorgestelde maatregel nog niet een kwart com-

penseert van de koopkrachtontwikkelingen van de minima ten opzichte van de

hogere inkomens in de afgelopen vijftien jaar. Slechts door zich hier sterk voor te

maken, zien wij een kans voor het CDA zijn sociale gezicht te herwinnen. Ook valt

te denken aan het slachtofferen van de VVD-wens tot het schrappen van een deel

van de Onroerend Zaakbelasting (OZB). Het zal duidelijk zijn dat dat plan vooral

de hogere inkomens bevoordeelt. Maar ja, dit soort voorstellen ten laste van hoge-

re inkomens valt tegenwoordig slecht. Toen een dezer dagen de PvdA een plan lan-

ceerde om de aftrekbaarheid van pensioenpremies voor inkomens boven de 

€ 45.000 af te schaffen, waren zelfs de vakbonden tegen onder het motto dat dat

slecht is voor de koopkracht van de hogere inkomens. Alsof daar het grootste pro-

bleem ligt. De stelling lijkt dat de koopkracht van de hogere inkomens van groot

belang is voor de economie en dat die van de minima er niet of minder toe doet.

Armoede bestaat

De Armoedemonitor 20035 geeft aan dat drie procent van de huishoudens langdurig

op minimumniveau moet leven en dat het percentage groeit. We spreken dan

toch over ruim 200.000 huishoudens. We zien ook een groeiend aantal huishou-

dens dat in problematische schuldensituaties is beland. De basisgroep ontvangt

dagelijks brieven van mensen die hun financiële zorgen melden; die schrijven

over de uitzichtloosheid van hun bestaan, het niet meer menswaardig kunnen le-

ven. Over het afgelopen jaar hebben we al die reacties samengevat in een

Zwartboek 20036. Uit onze contacten met sociale diensten blijkt ook dat men steeds

meer uitkeringsgerechtigden echt in de problemen ziet komen. Voor ons is duide-

lijk dat het rapport Heffen naar draagkracht op dit punt tekort schiet. Men geeft wel

aan dat de overheid moet zorgen voor een redelijk bestaansminimum, maar men

laat na aan te geven of de huidige bijstandsnormen daarmee in overeenstemming

zijn. Naar onze mening moet daar een onderzoek naar komen.

Onze ervaringen wijzen erop, dat met name bij uitkeringsgerechtigden in gecom-

pliceerde omstandigheden – te denken valt aan chronisch zieken, gehandicapten,
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huishoudens met problematische kinderen - door de bestaansbodem zakken. Ook

mensen met minder greep op hun situatie - zwakbegaafden, verslaafden, twee lin-

kerhanden - lukt het vaak niet rond te komen.

Waar Heffen naar draagkracht7 wijst op de Armoedemonitor 2003, stond in de aanvan-

kelijke tekst dat die uitkomst reden vormde tot zorg. Die passage sneuvelde in de

eindversie. Is dat niet typerend? Bestaat er niet een grote politieke vrees voor de

erkenning van het feit dat steeds meer huishoudens het niet meer kunnen bol-

werken? De consequenties zijn immers groot op het moment dat je dat erkent. Zit

daar niet de verklaring voor het jarenlange accepteren van de misleidende koop-

krachtplaatjes? Het taboe van de politiek: het bestaan van armoede! Een vraag die

hieraan gekoppeld moet worden is: zit hier een deel van de verklaring voor het

wantrouwen in de politiek bij grote groepen aan de onderkant van de samenle-

ving? Wel leest men dagelijks over hoe de bovenkant, de managers, de bovenba-

zen, zich verrijk. Onbestraft. De kleptocratie van Lodewijk de Waal. De zorg van de

politieke majoriteit lijkt vooral te liggen bij de koopkracht van de hogere inko-

mens. Is het gek dat de minima hun vertrouwen in de politiek dan verliezen? De

arme kant van ons land voelt zich met recht verwaarloosd. Die herkent zich niet

meer in Den Haag. En zo langzamerhand ook niet meer in het CDA. Dat geeft te

denken.

Bouwstenen voor een nieuwe aanpak

We vatten samen: erkend moet worden dat het verschil in koopkracht tussen ho-

gere inkomens en de minima in de afgelopen decennia exorbitant is gegroeid.

Wie beweert dat de kabinetten Balkenende met de afbraak van de sociale zeker-

heid zijn begonnen, die heeft niet goed opgelet. Paars heeft met het nieuwe fisca-

le regime een belangrijke zet gegeven tot vergroting van de afstand tussen hogere

inkomens en de minima. De koopkrachtverliezen hebben de minima deels over de

rand van het bestaansminimum geschoven. Het aantal huishoudens dat in proble-

men is geraakt is zorgwekkend. Het CDA-idee van lastenmaximering biedt een

wenkend perspectief voor de minima.

Nodig zijn:

• verdere bezuinigingen dienen niet ten laste te komen van de minima;

• een permanente monitoring van de koopkrachtontwikkeling is vereist; 

• de uitkomsten daarvan dienen gecompenseerd te worden; 

• er dient onderzoek te komen naar de hoogte van een bestaansminimum;

• tot aan de invoering van een systeem van lastenmaximering mag de koopkracht

van de minima niet dalen, doch zal moeten stijgen met drie procent per jaar;

• daarmee wordt nog niet een kwart van het uiteengroeien van de koopkrachtver-

schillen tussen hogere inkomens en de minima gecompenseerd; 

• de kosten van dit programma dienen te worden gedragen door de hogere 
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inkomens, waarbij het niet doorgaan van de afschaffing van een deel van de

OZB een rol kan spelen, evenals een verhoging van de hoogste belastingschijf.

Naar onze mening kan slechts langs deze weg het sociale gezicht van het CDA her-

steld worden en het vertrouwen van onze aanhang onder de lagere inkomens her-

wonnen. Gerechtigheid en solidariteit moeten weer hoog in het vaandel komen te

staan.

De heer drs. G.C. de Bruijn (1942) is secretaris van de CDA Basisgroep Sociale Zekerheid.

Hij studeerde sociologie en planologie aan de RU Utrecht, was wethouder sociale zaken van

de gemeente Amersfoort, algemeen directeur van een zorgkoepel en redacteur van

Bestuursforum.

Noten

1. Syllabus 2003, RU Leiden

2. Ibidem

3. Heffen naar draagkracht, rapport van de commissie Kerckhaert, CDA, 2004.

4. Zie het artikel van Evert Jan van Asselt in dit nummer.

5. Sociaal Cultureel Planbureau

6. Zwartboek 2003, CDA-basisgroep sociale zekerheid

7. Heffen naar draagkracht, p. 21.
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