Financiële bijsluiter bij het CDA verkiezingsprogramma 2008- 2011
Een solide en toekomstbestendig financieel beleid
Het CDA staat voor een toekomstbestendig begrotingsbeleid en een maatschappelijke
verbeteragenda, die Nederland weerbaar maken voor de toekomstige vergrijzing. De
maatschappelijke investeringsagenda wordt gefinancierd door aanpassingen van oud beleid.
De ruimte wordt benut voor de vergrijzing door middel van aflossing van de staatsschuld.
Degelijk en solide begrotingsbeleid
Het CDA streeft naar een solide begroting. De financiële uitgangspunten voor de periode
2008-2011 zijn op dit moment nog niet alle bekend. Het CDA rekent zich niet rijk en gaat uit
van een raming van de economische groei van 1,75% en wil een overschot van één procent
BBP op de rijksbegroting realiseren. Zo kan de staatsschuld in 20 tot 25 jaar worden afgelost
en draagt dit in het kader van de vergrijzing bij aan houdbare overheidsfinanciën.
Het CDA wil een solide én consistent beleid voeren.
Lange termijn ontwikkelingen vragen om een beleid dat tijdig voorsorteert en de
vergrijzinglasten niet doorschuift naar toekomstige generaties.
Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn, nu en in de toekomst.
Het CDA wil mensen die zekerheid bieden.
1. Door niet te tornen aan de AOW of de hypotheekrente-aftrek.
2. Met een solide financieel beleid, zodat de staatsschuld in 20 tot 25 jaar afgelost wordt. We
zadelen komende generaties niet op met onze schulden. In de komende kabinetsperiode
gebruiken we daarom de ruimte uit de economische groei, ongeveer 6,5 mld., om de
staatsschuld af te lossen via een overschot op de begroting.
3. Betere gezondheidszorg, door minder bureaucratie. Beheersing van de stijging van de
zorgpremies kan bereikt worden door innovatie en modernisering van de
gezondheidszorg.
4. Investeren in participatie om zo het draagvlak te verbreden: meer mensen aan het werk tot
65 jaar en voor wie wil na 65 jaar.
Deze investeringen in houdbare overheidsfinanciën worden hieronder toegelicht.
Het CDA komt als volgt tot de 3% taakstelling voor de vergrijzing:
Gezondheidszorg
Uitverdieneffecten minder bureaucratie
Hogere participatie
Verbetering Saldo

1,0%
0,5%
0,5%
1,0%

Het CDA wil de vergrijzing dus niet betalen door de lasten voor mensen te verhogen, maar
door een beter beleid: een kleinere overheid, een efficiëntere zorg en een hogere
arbeidsparticipatie.
Als zekerheid bieden het doel is, kan de oplossing niet in onzekerheid gezocht worden.
Maatregelen als fiscalisering van de AOW, optrekken pensioenleeftijd naar 67, beperking van
de hypotheekrente-aftrek, of verminderen van de pensioenaftrek, zijn maatregelen die niet bij
het CDA passen. Ze zijn een inbreuk op gewekte verwachtingen en leggen de lasten bij de
middengroepen neer, maar laten de overheidsbureaucratie in stand, de staatsschuld oplopen en
de zorgpremies verder stijgen.
Voorwaarden voor dit solide en toekomstgericht beleid zijn:
5. Een betere en kleinere overheid. Een slagvaardiger overheid, die de kerntaken adequaat
uitvoert en per saldo minder kost en ruimte geeft aan de samenleving
6. Een innovatief bedrijfsleven in een aantrekkelijk land van vestiging
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Ad 2 Investeren in de AOW
Het CDA wil de staatsschuld aflossen in 20 – 25 jaar, voordat de vergrijzing in 2037 op zijn
hoogtepunt is en lange tijd hoog zal blijven! De rente die nu over de schuld betaald moet
worden, valt dan vrij. Er is dan ruimte om de opgelopen kosten van AOW te kunnen betalen.
We hoeven dat niet in één kabinetsperiode te doen. De afgelopen jaren heeft het CDA hieraan
gewerkt. En zal dat ook in volgende kabinetten willen doen. Een structureel overschot op de
begroting van 1 % is daarvoor nodig.
In de komende periode zal het CDA de extra groei van 6,5 mld. hiervoor inzetten.
Ad 3 Betere gezondheidszorg en beheersing van de stijging van de zorgpremies.
De hervormingen in de gezondheidszorg van de afgelopen jaren stellen ons in staat om de
kosten van de zorg in de hand te houden. De kansen die het nieuwe zorgstelsel biedt om met
minder bureaucratie te gaan werken, moeten dan wel worden benut.
- Meer maatschappelijk ondernemerschap zal de kosten van overhead en bureaucratie
verminderen, de productiviteit verhogen en innovatie bevorderen. Een andere financiering
via integrale prijzen en een verantwoorde afbouw van de instellingsbudgetten stimuleert
het leveren van goede zorg, innovatie, toepassen van ICT en efficiënte werkwijzen.
Intrekken bouwbesluit om ervoor te zorgen dat de bestaande capaciteit beter onderhouden
wordt en daardoor langer benut wordt. Instellingen worden bevrijd van knellende regels
en instituten die voorschijven hoe zij hun organisatie moeten runnen.
- De zorg voor ouderen en gehandicapten zal uit de volksverzekering AWBZ betaald
blijven worden. Het wonen en zorg worden uit elkaar gehaald, zo dat mensen wanneer ze
zorg nodig hebben zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen verblijven, of in een
omgeving die zo veel mogelijk daarbij aansluit.
De zorgpremies zullen hierdoor minder stijgen dan anders het geval zou zijn. Dat geeft een
lastenverlichting van tegen de € 4 mld. voor gezinnen en bedrijven. Bovendien draagt dit bij
aan houdbare overheidsfinanciën, omdat de zorgtoeslag minder kost.
Ad 4 Investeren in participatie
Het CDA wil investeren in participatie om tekorten aan personeel te voorkomen in het
bedrijfsleven, in de zorg, in het onderwijs. Ook willen we mensen kansen geven en stimuleren
hun talenten te ontplooien en in te zetten voor de samenleving en economie. Integratie vindt
plaats door participatie: mensen integreren door te werken en zo hun kwalificaties vergroten
en mee kunnen doen. Bovendien vergroot dit het draagvlak om de kosten van de vergrijzing te
kunnen betalen. Naarmate meer mensen werken, kunnen de lasten over meer schouders
worden verdeeld.
-

-

-

Om mensen met onvoldoende kwalificaties een betere kans op de arbeidsmarkt te geven
worden de loonkosten voor werkgevers verlaagd en de arbeidskorting meer gericht
ingezet.
Er komen opstapbanen voor mensen die nog onvoldoende gekwalificeerd zijn. Door mee
te draaien in reguliere arbeidsorganisaties kunnen zij zich kwalificeren en integreren.
Maximaal twee jaar krijgen zij een loon ter hoogte van de bijstandsuitkering (voor
alleenstaanden) of anders gezegd het minimumloon van een 21-jarige. Hun inkomen is
verzekerd door een hogere arbeidskorting en betere toeslagen. Werkgevers vergoeden
scholingskosten.
De lastenmaximering in de toeslagen wordt beter vormgegeven zodat de armoedeval
verdwijnt.
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-

De sociale premies voor de werknemersverzekeringen worden meer lastendekkend
vastgesteld over de conjunctuurcyclus heen. Deze loonkosten worden meer voorspelbaar.
Het CDA wil de uitkeringen voor volledig arbeidsongeschikten verhogen van 70 naar
75%. Dat geldt ook voor de WAO-ers die herkeurd zijn.
Bevorderen arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid vrouwen: De jongere
generaties mannen en vrouwen zijn erop voorbereid dat zij hun talenten ontplooien in
werk. En zo economisch zelfstandig zijn en een pensioen opbouwen. Het CDA wil voor
deze jonge generaties niet-werken niet langer belonen. De algemene heffingskorting wordt
geleidelijk afgebouwd (bijvoorbeeld in 10 jaar). Voor gezinnen met kinderen wordt de
kinderbijslag en de kindertoeslag gelijktijdig verhoogd, zodat ouders een keuze houden
om werk en zorg naar eigen inzicht te delen. Ook investeert het CDA in kinderopvang (zie
verder)

Totaal wordt € 2,5 mld. geïnvesteerd in participatie door o.m. de lasten op arbeid verlagen.
-

-

De arbeidsbemiddeling en reïntegratie worden gebundeld en efficiënter ingericht.
De sociale werkvoorziening wordt uitgebreid.
Het stelsel van WW, ontslagrecht en scholing van werkenden wordt zo vormgegeven dat
werkgevers en werknemers gestimuleerd worden te investeren in employability en
preventie van (langdurige) werkloosheid.
De regeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten wordt overgedragen aan sociale
partners.

Door een beter functionerende arbeidsmarkt en arbeidsbemiddeling kan € 1 mld. bespaard
worden.
Ad 5 Betere en kleinere overheid
Het overschot wordt onder meer gerealiseerd door een kleinere overheid en minder
bureaucratie, die de ruimte voor de samenleving moet vergroten. Het CDA wil een overheid
die minder regels stelt en het toezicht baseert op vertrouwen. Dat leidt tot goede
prioriteitstelling en vermindering van regelgeving voor bedrijven en voor het onderwijs. Al
met al leveren minder en beter toezicht, minder inhuur van externen, minder op afstand
geplaatste bureaucratie en een meer effectieve organisatie van de verschillende
overheidsapparaten in totaal ruim € 2,5 mld. op.
Ad 6 Een innovatief bedrijfsleven
Voorwaarde om onze welvaart en welzijn te vergroten is een gezond bedrijfsleven dat de
ruimte krijgt om te ondernemen en te innoveren. Het CDA investeert daarom in innovatie,
kennis en ondernemerschap (zie onder).
Een maatschappelijke investeringsagenda die ruimte biedt aan samenleving
- investeren in mensen en gezinnen
Het CDA wil via de toeslagen huishoudens ondersteunen in de vaste kosten van wonen, zorg
en kinderen, zodat er voldoende besteedbaar inkomen overblijft. Het CDA trekt gericht extra
geld uit voor huurtoeslag en bestrijd zo tevens de armoedeval bij alleenstaanden. Starters op
de woningmarkt krijgen een steuntje in de rug door een hogere bijdrage aan het startersfonds.
Door vermindering van regelgeving zullen meer woningen sneller worden gebouwd. In totaal
een investering in wonen van € 400 mln.
Daarnaast krijgen gezinnen een hogere tegemoetkoming in de kosten van kinderen via
verhoging van de kinderbijslag en de kindertoeslag. Het combineren van werken en gezin
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wordt gemakkelijker, omdat er meer mogelijkheden komen om kinderopvang te organiseren.
De levensloopregeling wordt uitgebreid om mensen te ondersteunen bij hun loopbaan in een
snel veranderende arbeidsmarkt. Het CDA investeert in totaal € 550 mln in kinderen.
- investeren in de samenleving en integratie
Betrokken burgers vormen het hart van een vitale samenleving We maken onze samenleving
samen. Vrijwilligerswerk, sport, cultuur en media dragen bij aan het vormgeven aan onze
samenleving. Kinderen die met een (taal-)achterstand kampen, krijgen vroeg (nulgroepen) en
intensief (schakelklassen) extra lessen. Ook wordt geïnvesteerd in het onderwijs aan
nieuwkomers en allochtonen met een taal of scholingsachterstand, dat is bepalend voor een
goede integratie in onze samenleving. Het CDA wil hierin 450 mln investeren.
- investeren in veiligheid en handhaving
Het CDA investeert € 200 mln. in veiligheid. Een betere handhaving en strengere sancties
achteraf in plaats van controle vooraf leiden tot € 500 mln. besparingen die elders kunnen
worden ingezet.
- investeren in kennis, innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap
Het beleid van de afgelopen jaren en de loonmatiging door sociale partners hebben Nederland
een goede economische uitgangspositie gegeven. De komende jaren zullen we het moeten
hebben van innovatie, van minder regels en procedures en van het bevorderen van
ondernemerschap. Ook duurzaamheid biedt economische kansen. Het CDA bevordert
duurzaamheid door innovatie op het gebied van schonere energie fiscaal te stimuleren.
Kennis en de kwaliteit van het onderwijs zullen bepalend zijn voor onze welvaart. De
kwaliteit van het onderwijs wordt verbeterd door te investeren in leraren en onderzoek. Meer
differentiatie en vernieuwing in het hoger onderwijs is nodig om excellentie te bevorderen en
de kwaliteit verder te verhogen. Differentiatie en verhoging van het collegegeld wordt weer
besteed aan verhoging van de kwaliteit van
Het CDA investeert € 500 mln. extra in onderwijs, innovatie, duurzaamheid en
ondernemerschap.
- investeren in infrastructuur
Bovenop de reeds geplande investeringen in infrastructuur wil het CDA € 400 mln. extra
middelen uittrekken om onze wegen het spoor, de waterwegen en de dijken te verbeteren.
- ruimte voor maatschappelijke ondernemingen
Universiteiten, hogescholen, woningbouwcorporaties en zorginstellingen krijgen meer ruimte
voor maatschappelijk ondernemerschap en minder bureaucratische verplichtingen. Voor
ouders, scholieren en studenten komt er meer keuzevrijheid. Zo komt er ook meer ruimte voor
professionals die werken in de zorg en het onderwijs. Innovatie wordt zo bevorderd.
Woningbouwcorporaties worden uitgedaagd maatschappelijk te investeren. Het CDA speelt
zo € 500 mln. vrij.
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Financieel overzicht 2008 – 2011 (prijzen 2007)
Investeringen
Investeren in een zekere toekomst
Zekere AOW door aflossing staatsschuld
Betere zorg en beheersing stijgende zorgpremies
Optimale arbeidsparticipatie en betere sociale zekerheid
Investeren in een krachtige economie
Kennis, innovatie, duurzaamheid, ondernemerschap,
infrastructuur
Investeren in de samenleving
Wonen, gezinnen, vrijwilligers, jeugdbeleid, integratie,
veiligheid
Besparingen
Financiële ruimte
Minder bureaucratie zorg/ scheiden wonen zorg / bouwbesluit
Beter functionerende arbeidsbemiddeling
Betere en kleinere overheid
Handhaving en gelijk speelveld

mln.

2011
15000

6500
3500
2500
900

1600

15000
6500
4000
1000
2500
1000

Meer specifiek:
CDA - Financieel overzicht 2008-2011
Erbij
Investeringen
Zekere AOW
Aflossing staatschuld

Eraf
Miljoen
6.500

Zorg

Zorgpremies

Minder zorgtoeslag nodig

3.500

Participatie

Lagere loonkosten door
premies
Gerichte arbeidskorting/EITC

Mensen en gezinnen

Huurkorting
Startersfonds
Kinderbijslag/kindertoeslag
Levensloop uitbreiden
Kinderopvang/combikorting

Beperken export
kinderbijslag
Spaarloon gelijk aan
levensloop

950

Samenleven en integratie

Integratie
Schakelklassen
Groep Nul
Vrijwilligers
Jeugd
Media
Cultuur
Sport

Gewichtenregeling

450

Veiligheid

Veiligheid

Kennis, innovatie,
duurzaamheid en
ondernemerschap

Onderwijs
Onderzoek
Innovatie
Ondernemerschap
Duurzaamheid

2.500

200
Differentiatie
collegegelden
Duurzaamheid vervuiler
betaald

500
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Infrastructuur

Infrastructuur
Knelpunten rond steden

400

Besparingen
Financiële ruimte

Ruimte naar aflossing

-6.500

Minder bureaucratie in
zorg

Deregulering
Scheiden wonen en zorg

-4.000

Combineren taken
CWI/gemeenten
Reïntegratie
Algemene heffingskorting/
eitc
Decentralisatie WW en
WGA naar sociale partners

-1.000

Betere en kleinere
overheid

Bureaucratie
Beleidssubsidies
Externen
Doorwerking GF/PF

-2.500

Handhaving

Handhaving en controle
uitkeringen en toeslagen
Sober regime
Toezicht low trust/high
trust
Vpb

-500

Betere arbeidsmarkt

Ruimte voor
maatschappelijk
ondernemen

WSW
WAO uitkering naar 75%

-500
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