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Eerste weg links
Actieprogramma SP 2003-2007 
Financiële bijlage bij het verkiezingsprogramma 

EERSTE WEG LINKS HAALBAAR EN 
BETAALBAAR 

In deze bijlage wordt een verantwoording gegeven 
van het financiering van het SP-
verkiezingsprogramma Eerste Weg Links 2003-
2007. Dat gebeurt op hoofdlijnen omdat het 
Centraal Plan Bureau (CPB) nog geen jaar geleden 
ons programma heeft doorgerekend. Daarnaast 
heeft het CPB aangegeven dat het nu onvoldoende 
tijd heeft om alle verkiezingsprogramma's opnieuw 
door te rekenen. De details van de doorrekening 
zijn na te lezen in de publicatie "Keuzes in Kaart" 
die te vinden is op de website van het CPB.

Het afgelopen jaar is de economische situatie 
beduidend verslechterd. Ten opzichte van de 
doorrekening van het strategisch akkoord in juli dit jaar 
verwacht het CPB zo'n tien miljard euro aan 
tegenvallers in de periode 2003-2006. In deze bijlage 
geven we een actualisatie over hoe we onze plannen 
onder deze gewijzigde omstandigheden kunnen 
financieren. 

De SP stelt drie eisen aan de financiering van haar 
programma. Ten eerste moet het betaalbaar zijn. Dat 
betekent dat we een structureel begrotingsevenwicht 
nastreven. In deze bijlage laten we zien dat aan die eis 
ook onder de huidige economische omstandigheden 
tegemoet kan worden gekomen. Ten tweede vindt de 
SP dat de ons belastingstelsel de inkomensverschillen 
moet verkleinen en milieuvriendelijk gedrag moet 
stimuleren. Daar hebben we een groot aantal 
voorstellen voor. Tot slot vinden we dat financiering 
van ons programma haalbaar moet zijn rekening 
houdend met de macro-economische effecten.

A. Ombuigingen.

 

Ombuigingen SP in 
miljarden euro's 
(structurele 
bedragen in 2007)

Defensie 2,9

Openbaar bestuur 0,9
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Inningskosten lokale 
heffingen 0,1

Wegverbreding 0,75

WAO 0,25

Fraude aanpak sociale 
zekerheid 0,15

Bureaucratie zorg 0,7

BEW 0,07

OALT 0,07

Diverse subsidies 0,4

Subsidies bedrijven 0,4

Rentemeevaller lager tekort 0,35

Totaal 7,05

Het totaal aan uitgavenverminderingen komt met 7 
miljard euro flink hoger uit als de 5,2 miljard in ons 
vorige verkiezingsprogramma. Bijna 2 miljard aan extra 
bezuinigingen zijn nodig om zaken die wij van groter 
belang vinden, te kunnen financieren. Wat het zwaarst 
is, moet het zwaarst wegen. Ons voorstel is ook bijna 
twee miljard hoger dan de bezuinigingen in het 
strategisch akkoord. De samenstelling van ons pakket 
is echter heel anders. Behalve het afromen van de 
productiviteitsstijging bij de overheid en het beperken 
van de inhuur van externen stellen we geen draconisch 
bezuinigingen op het ambtenarenapparaat voor zoals 
voorzien in het strategisch akkoord. De bezuinigingen 
op WW, WAO en de bijstand gaan niet door. Net als in 
het strategisch akkoord stellen we voor de inning van 
sociale premies door de Belastingdienst te laten 
geschieden en de sancties voor uitkeringsfraude aan te 
scherpen. De tijdelijke regeling Melkertbanen vervalt 
omdat de bezuiniging op deze banen wordt 
teruggedraaid. In de gezondheidszorg wordt de 
prijzenwet verder aangescherpt en worden de 
bureaucratische regionale indicatieorganen afgeschaft. 
Het onderwijs in allochtone talen verdwijnt zoals ook 
voorzien is in het strategisch akkoord. Het 
onderwijzend personeel is hard nodig elders in het 
onderwijs waar een fikse uitbreiding van de middelen 
en personeel gepland is. De wet Bevordering Eigen 
Woningbezit wordt ingetrokken omdat deze niet werkt. 
De subsidie voor oneigenlijke groene stroom 
(verbranden van bijvoorbeeld kippenmest of rioolslib) 
wordt afgeschaft omdat het geen groene stroom is. 
Bovendien leidt het tot stank en ongezonde effecten 
voor de omliggende bewoners. Al opgenomen in ons 
vorige programma waren de bezuinigingen op onder 
andere defensie, wegverbreding, en de bureaucratie in 
de zorg bij verzekeraars.

OPINIES

Wet Water en Brood 
schiet door

‘Storingen bewijzen dat 
stroom niet mag 
worden geprivatiseerd’ 

DISCUSSIE 

Ga in discussie met de 
SP-parlementsleden 
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B. Inkomsten

De belastingverhoging voor voornamelijk de 
topinkomens en bedrijven komt per saldo op ruim 5 
miljard euro uit (verhoging vennootschapsbelasting met 
½ procent, herinvoering vermogensbelasting, 
vervanging vermogensrendementsheffing door 
vermogenswinstbelasting, volledige garantie 
hypotheekrenteaftrek tot 225.000 euro, 72%-tarief voor 
dat deel van het inkomen boven de 225.000 euro als 
medicijn tegen exorbitante verrijking). 

Ten opzichte van het strategisch akkoord zijn de 
besparingen met 8 miljard euro hoger omdat de 
lastenverlichting in de periode 2004-2006 geschrapt 
wordt. Daarbij gaat het met name om de OZB en het 
Kwartje van Kok. Gezien de ernst van de budgettaire 
situatie is het nu geen tijd voor nog meer 
lastenverlichting bovenop de 13,5 miljard euro die 
onder Paars al is weggegeven. Deze belastinggelden 
zijn nodig om noodzakelijke investeringen in de sociale 
wederopbouw te bekostigen. Er komt geen nominale 
premie in de zorg maar een inkomensafhankelijke 
premie naar draagkracht. Voor werkenden met een 
laag inkomen komt een extra arbeidskorting 
('terugtaks') van 1017 euro waardoor de armoedeval 
wordt gedempt. 

C. Uitgaven

Extra uitgaven SP 
in miljarden euro's 
(structurele 
bedragen in 2007)

Onderwijs 1,7

Zorg 2

Politie 0,35

Infrastructuur 0,8

Milieu 0,35

Sociale Zekerheid 2,45

Openbaar bestuur 0,5

Ontwikkelingssamenwerking 1

Overig 0,7

Totaal 10,0

De extra uitgaven zijn met 10 miljard ongeveer dubbel 
zo hoog als in het strategisch akkoord. Er komt meer 
geld beschikbaar voor onderwijs, zorg en veiligheid. 
Het sociaal minimum gaat ruim 8% omhoog. De 
bezuinigingen op de gesubsidieerde banen worden 
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teruggedraaid. Hierdoor komen de komende jaren 15 
duizend extra conducteurs, toezichthouders, en 
schoolconciërges aan het werk tegen een fatsoenlijk 
loon voor fatsoenlijk werk. Het WAO-plan van de SP 
levert 100.000 mensen aangepast werk op en verlaagt 
daarmee de kosten van de sociale zekerheid. De 
gigantische onderhoudsachterstand op het spoor wordt 
versneld ingelopen. De bezuinigingen op de aanleg 
van natuurgebieden worden teruggedraaid en de 
aankoop versneld. Biologisch boeren wordt 
gestimuleerd in plaats van bemoeilijkt. De 
ontwikkelingshulp gaat met een miljard euro omhoog 
waardoor we van iedere euro die we verdienen een 
cent naar de bestrijding van de armoede in de derde 
wereld gaat. Een aantal maatregelen zijn budgettair 
neutraal, zoals de invoering van een 
inkomensafhankelijke kinderbijslag en beperking van 
de huurverhoging.

Overzicht financiering SP-
programma

Miljarden euro's

Ombuigingen 7,0

Lastenverzwaring 
topinkomens 5,3

Schrappen lastenverlichting 
strategisch akkoord 2,75

Totaal 15,0

Extra uitgaven 10,0

Verbetering EMU-saldo 5,0

Feitelijk EMU-saldo in 2007 0,0 % BBP

Structureel EMU-saldo in 2007 0,5 % BBP

D. Overheidsbegroting

Met bovenstaande maatregelen is mogelijk om 
ondanks de verslechterde economische situatie uit te 
komen op een structureel begrotingsevenwicht in 2007. 
Structureel is sprake van een gezond overschot 
waardoor aflossing van de staatsschuld kan doorgaan. 
Aflossing in 25 jaar is geen doel op zichzelf. Nog niet 
meegenomen zijn de eventuele positieve gevolgen van 
loonmatiging op basis van afspraken tussen 
vakbonden, werkgevers en overheid. Ten onrechte 
rekenen sommige andere partijen zich op voorhand al 
rijk. Een akkoord zal er alleen dan komen als er 
tegenover loonmatiging meer ruimte komt voor de 
publieke sector, de arbeidsbescherming en de sociale 
zekerheid. De kansen op instemming van de 
vakbeweging met een dergelijk akkoord zullen 
aanzienlijk hoger zijn bij uitvoering van het SP-
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programma dan bij uitvoering van het VVD- of CDA-
programma.

Daarmee is de eerste weg links is niet alleen 
maatschappelijk wenselijk na twee paarse kabinetten 
en twintig jaar neoliberale kaalslag maar het is ook een 
richting die maatschappelijk betaalbaar en haalbaar is. 
Kiezen vóór een einde aan de miljardenverslindende 
lastenverlichting, vóór het verkleinen van de 
inkomensverschillen door af te rekenen met de 
denivellerende belastingpolitiek van paars en 
pimpelpaars, vóór betere bescherming van natuur en 
milieu door vergroening van de belastingen en voor 
herverdeling van beschikbare middelen waarbij we de 
grootste problemen het eerste aanpakken, is daarmee 
niet alleen uit sociaal maar zeker ook uit financieel-
economisch oogpunt een verantwoorde keuze!

Inhoud | Eerste weg links: stem voor sociale wederopbouw | 
Democratie | Werk en inkomen | Zorg | 
Voedselveiligheid en landbouw | Dierenwelzijn | Natuur en milieu | 
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