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HOOFDLIJN  REGEERAKKOORD: VERSCHUIVING PROBLEMEN

MAATSCHAPPELIJK VERLIES

NETTO OVERHEIDSFINANCIËN: €8,25 MLD VERDAMPT

INDIVIDUELE BURGERS: ONGELIJKHEID VERSTERKT

De hoofdlijn van het regeerakkoord  is eenvoudig: 
minder overheidsvoorzieningen. Dus draaien de burgers 
zelf op voor wat de overheid wegsnijdt. De financiën  
van de overheid verbeteren, maar de burgers komen 
voor zwaardere lasten te staan, dus hún financiën 
verslechteren. 
Het overheidstekort wordt minder; maar voor die mensen 
die al niet rond konden komen stijgt het tekort; en de 
mensen die tot nog toe konden sparen, kunnen nu 
minder sparen. De overheidsproblemen worden dus 
verschoven naar de burgers. Natuurlijk, als de overheid 
zaken wegsnijdt die iedereen onnodig vindt dan kunnen 

Maar er is meer aan de hand. Door het regeerakkoord, 
treedt niet slechts een verschuiving van de problemen 
op, maar de problemen worden groter. Hoe zit dat? 
Het kabinet ontslaat 50.000 ambtenaren en kort op de 
sociale uitkeringen. Die mensen kunnen dus minder 
besteden bij bedrijven. Het kabinet investeert minder 
en besteedt dus ook minder bij de bedrijven. 
De afzet van bedrijven vermindert dus, ze produceren 
minder, en dan gaan ze mensen ontslaan. Het Centraal 
Planbureau (CPB) heeft berekend dat dit leidt tot nog 
eens 60.000 extra werklozen. Door de kabinetspolitiek 

Het groeiverlies verklaart ook waarom van de €18 miljard bezuinigen die het kabinet wil doorvoeren, volgens het CPB, 
in 2015 de verbetering in de overheidsfinanciën slechts €9,75 miljard zal bedragen. Dat komt omdat de overheidsuitga-
ven weer toenemen door de extra uitkeringen; de extra werklozen minder belasting betalen, en door de lagere groei de 
overheid minder belastinginkomsten heeft. Het CPB stelt ook vraagtekens bij de effectiviteit van korten (0-lijn) op de 
ambtenarensalarissen.

Bovendien wordt de ellende ongelijk verdeeld en de al bestaande inkomensongelijkheid versterkt. Het trio Rutte- 
Verhagen-Wilders deed aanvankelijk net alsof iederéén moet inleveren maar bij doorvragen door de SP-Eerste 
Kamerfractie gaf het kabinet eind december 2010 toe dat de 25 procent best verdienenden helemaal geen koopkracht 
inleveren of er zelfs op vooruit gaan! Zij ontvangen nu al de helft van de totale huishoudinkomens. Het komt er op neer 
dat de overige 75 procent 0,8 procent in inkomen achteruit gaat. Extra zwaar getroffen worden mensen met een 
uitkering. Hemeltergend is het dat er ook gekort wordt op de sociale werkplaatsen. Grote ellende komt terecht bij de 
110.000 extra werklozen. Na WW volgt het opeten van huis of spaargeld en dan de bijstand. En op die bijstand wordt 
ook al gekort. Op vragen van de SP bleek de minister van Financiën niet bereid om deze slachtoffers van de kabinets-
politiek op een of andere manier te compenseren. Laat ze het zelf maar uitzoeken! – De Jager zei het zo niet, maar het 
was wel de strekking.

we allemaal blij zijn. Maar zo eenvoudig ligt het niet. Het 
snijden in overheidsvoorzieningen is een politieke keuze. 
De SP zou andere keuzes maken.
De overheid heeft in het verleden schulden opgebouwd in 
de vorm van ‘staatsobligaties’ tegen een rente. Ze leent 
dit geld van rijke burgers, banken of pensioenfondsen. 
Overheidsbezuinigingen leiden tot een lagere schuld en 
dus betaalt de overheid minder rente aan banken en rijke 
burgers. De financiën van burgers verslechteren echter 
waardoor ze meer moeten lenen. Ze betalen dan méér 
rente aan de banken (degenen die nu minder sparen, 
ontvangen minder geld van de banken).

komen er dus 110.000 extra werklozen bovenop de 
135.00 werklozen die hun baan al in het eerste crisisjaar 
verloren.
Alles bij elkaar, zo berekende het CPB, zal de economi-
sche groei niet slechts in deze kabinetsperiode maar in 
de komende tientallen jaren ieder jaar 0,4 procent 
minder zijn dan wanneer het kabinet alles bij het oude 
zou laten. Dit komt neer op een bedrag van €2,5 miljard 
per jaar. Maatschappelijk gezien is dit dus een groeiver-
lies: verlies van groei die we anders wèl gehad zouden 
hebben.

_

De sociale uitkeringen gaan omlaag. Onlangs bekende premier Rutte in de Eerste Kamer, na daarover 
uitgedaagd te zijn: “Ik geloof ook niet dat er veel mensen met een uitkering zijn die maar achter de gerani-
ums willen blijven zitten, nee, de meesten willen graag aan de slag.” Dus wie niet kan werken of geen werk 
kan vinden, heeft pech gehad. Twee maal pech: geen werk en nu daling van de al bescheiden koopkracht. 
Tegelijkertijd worden de mensen met hoge inkomens ongemoeid gelaten.
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