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-Gesproken woord geldt- 

 

Retoriek en Realiteit 

Mijnheer de voorzitter: 

De politiek bevindt zich altijd in een spanningsveld tussen retoriek en realiteit. Dat kan 

niet anders. Wie draagvlak wil maken voor beleid, wie beleid wil laten werken, moet 

laten zien de realiteit te kennen. Maar hij moet ook een perspectief kunnen schetsen, de 

suggestie van een oplossing voor reële problemen. Daarbij is de retoriek een onmisbaar 

hulpmiddel: zonder retoriek geen overtuiging. 

Dit kabinet is als geen van zijn voorgangers gebaseerd op retoriek. Veel retoriek, 

voorzitter, buitengewoon veel retoriek, maar waar is de realiteit ? De nieuwbakken 

Minister van Veiligheid moest bij zijn eerste begrotingsdebat aan de overzijde al 

uitleggen dat drieduizend extra agenten voor veiliger buurten in de werkelijkheid van 

alledag nul extra agenten betekende. En omdat er om puur politieke redenen ook nog 500 

agenten uit de sterkte worden gehaald om zich met dierenmishandeling bezig te houden 

betekent dit beleid dus effectief 500 agenten minder op straat dan in 2010. Hier valt de 

retoriek wel erg snel voor de realiteit. 

 

Dat zou niet erg zijn als het hierbij blijft. Maar ook andere constructieve plannen van dit 

kabinet zijn al heel snel getemperd. De investering van een miljard euro in verbetering 

van de ouderenzorg bleek onmiddellijk na de persconferentie al 800 miljoen te zijn om 

binnen enkele weken te zijn gereduceerd tot 400 miljoen . En dan is nog onduidelijk wat 

en waar precies die verbeteringen zullen optreden. In ieder geval niet alleen bij de 

ouderenzorg.  

En hoe zal het gaan met de 18 miljard structurele ombuigingen op de Rijksbegroting ? Bij 

het Regeerakkoord bleken die al teruggebracht te zijn tot een kleine 15 miljard, overigens 

in een rekensom die zoveel dubieuze veronderstellingen bevatte dat de meeste economen 

het op ‘effectief zeker niet meer dan 10 miljard’ houden. Had de retoriek van de 

‘noodzakelijke 18 miljard bezuinigingen’ geen ander doel dan het uitsluiten van een 

aantal partijen zodat een coalitie over rechts als enige mogelijkheid overbleef? Met de 

harde realiteit van prudent budgettair beleid heeft dat allemaal bitter weinig te maken. 
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Recente onderzoeken onder bewoners van een aantal van de zogenaamde 

‘Vogelaarwijken’ laat zien dat zij de in de afgelopen jaren genomen matregelen ervaren 

als een grote bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid van hun buurt. We zijn er nog 

lang niet, maar de mensen op Kanaleneiland en Hillesluis zien dat de buurt wordt 

verbeterd, zij zien dat er wat gedaan wordt aan lastige jongeren, zij zien dat de politie 

zichtbaarder en effectiever optreedt tegen vergrijpen. Over een breed front wordt is de 

afgelopen drie jaar een aanpak van de grond gekomen die het niet alleen zoekt in 

repressie, maar ook preventie en verbetering van woonomgeving, welzijn, onderwijs en 

kansen op werk omvat. Daar wordt wérkelijk iets gedaan aan veiligheid op straat. Deze 

mensen zien eindelijk dat er iets gebeurt. Gaat de regering daar mee door of gaat ze dat 

alles wegbezuinigen? En krijgen we dan in ruil voor deze realiteit “van de kleine 

vooruitgang” de “veiligheidsretoriek” van een speciaal daarvoor benoemd minister? 

De rechtse coalitie is er gekomen. Rechtser kan het in het Nederlandse politieke spectrum 

niet. Men kan daar kennis van nemen, men kan zich erover of opwinden, hoe dan ook, het 

is een zeer on-Nederlandse verschijnsel. Onze nationale politieke traditie wordt vanwege 

het systeem van evenredige vertegenwoordiging gekenmerkt door een veelheid aan 

partijen en daardoor een noodzaak om coalitieregeringen te vormen. In die traditie past 

het dat op de avond van de verkiezingsuitslag de campagnes worden beëindigd en de 

verkiezingsretoriek wordt vervangen door het proza van de bestuurlijkheid. Verschillen 

die in verkiezingstijd zijn uitvergroot om de kiezer iets te kiezen te geven, worden nu 

weer tot reële proporties teruggebracht om samenwerking mogelijk te maken. Een van de 

meest opvallende kenmerken van de totstandkoming van dit kabinet is dat deze traditie 

zeer ruw is doorbroken. Als grootste partij heeft de VVD geen enkele poging gedaan om 

het politieke draagvlak van het nieuwe kabinet werkelijk te verbreden Déze premier 

wenste dit historisch rechts kabinet, en niets anders. Hij is er voluit verantwoordelijk voor 

dat dit kabinet er is gekomen en daarmee is hij er ook verantwoordelijk voor dat dit 

kabinet enkel en alleen kan bestaan bij de gratie van de steun van een beweging die zijn 

reden van bestaan vindt in polarisatie, uitsluiting en het zaaien van verdeeldheid.  

Mijnheer de voorzitter: Men kan niet de ‘premier van alle Nederlanders’ zijn en tegelijk 

politiek afhankelijk van een stroming die een belangrijke groep burgers zoveel mogelijk 

uitsluit. Met de vorming van dit kabinet is dan ook definitief een einde gekomen aan een 

lange periode van pacificatie in de Nederlandse politiek. In bijna dertig jaar is onder 

ministers-presidenten als Lubbers, Kok en Balkenende de politieke middenweg gezocht 

in kabinetten met een breed draagvlak. De tegenstellingen in de samenleving zijn in die 

periode verminderd en dat heeft ons land tot een van de meest welvarende van Europa 

gemaakt. Wij hebben niet voor niets de laagste werkloosheid, de meest flexibele 

arbeidsmarkt, en bijna de laagste staatsschuld (als percentage van het BBP) in de 

Europese Unie. Een kabinetsbeleid dat for better and for worse altijd enigszins naar het 

midden tendeerde en gelijktijdig grote politieke wendingen vermeed, heeft daaraan een 

belangrijke bijdrage geleverd. Het nieuwe kabinet zou zich in die verworvenheid kunnen 

koesteren. Maar dat doet het kabinet niet. Het kiest voor polarisatie én retoriek.    

 

Vrijheid en verantwoordelijkheid: vijf uitgangspunten voor beoordeling 

Mijnheer de voorzitter: Deze regering heeft geen meerderheid in deze kamer. Nu niet en 

straks na de verkiezingen op 2 maart 2011  wat ons betreft nog steeds niet. Dat betekent 

dat deze regering niet kan rekenen op draagvlak voor haar beleid in dit deel van de Staten 
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Generaal. Ze mag er op hopen, ze mag er niet op rekenen. Dat is de logische 

consequentie van de keuze die gemaakt is door hen die dit kabinet mogelijk hebben 

gemaakt. De verantwoordelijkheid en de gevolgen van die keuze zijn voor de regering, 

niet voor de leden van de Staten Generaal. Het is niet de taak van deze kamer om een 

regering overeind te houden, net zo min als het de taak is van deze kamer om de regering 

te laten vallen. Wel is het onze opdracht om zowel het beleid van het kabinet als de 

wetgeving die ons huis passeert, te beoordelen op haar inhoud: te toetsen op de grondwet, 

uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Niet anders dan dat de leden van dit huis dat bij het 

vorige kabinet, en bij kabinetten daarvoor altijd gedaan hebben. Daarbij zullen wij niet 

alleen kijken naar elk voorkomend wetsvoorstel maar die wetsvoorstellen ook in een 

breder perspectief van het kabinetsbeleid beoordelen. En als het ons inhoudelijk niet 

aanstaat, dan zullen we tegen stemmen, los van de politieke consequenties die dat 

vervolgens heeft. Daarmee bedrijft deze kamer overigens onvermijdelijk politiek. Dat kan 

ook niet anders: wij zijn volksvertegenwoordigers.  

 

Vrijheid en verantwoordelijkheid 
“De mens wordt vrij geboren, en overal bevindt hij zich in ketenen”; zo luidt de eerste zin 

uit het “Contrat social” van Rousseau.  Er klinkt een diepe droefheid in door. Waarom is 

de oorspronkelijke vrijheid van de natuurstaat verloren gegaan? Het antwoord is even 

eenvoudig als beklemmend: het is de mens zelf die zich de ketenen heeft omgedaan. Om 

samen te leven met de andere mensen, heeft hij zich van zijn vrijheid beroofd.  

Mijnheer de voorzitter; daar waar mensen leven in angst voor armoede, ziekte en 

ouderdom, daar is geen vrijheid; 

En daar waar mensen niet de kans krijgen om hun talenten, hoe beperkt ook, te 

gebruiken, ook daar is geen vrijheid; 

En daar waar mensen niet gelijk zijn ongeacht hun geloof of hun afkomst, daar bestaat 

geen vrijheid 

En tot slot; daar waar mensen een overheid tegenover zich vinden die hen wantrouwt en 

kleineert, daar kunnen mensen niet vrij zijn. 

De leden van mijn fractie beschouwen het als de opdracht van de overheid, de politiek en 

daarmee van deze regering om de mensen in dit land te bevrijden: te bevrijden van angst, 

van hindernissen op de weg naar zelfontplooiing, te bevrijden van de ongelijkheid, te 

bevrijden van het wantrouwen. Neemt deze regering haar verantwoordelijkheid? Draagt 

zij bij aan de vrijheid van haar burgers? Dat is de politieke vraag die de leden van mijn 

fractie zich bij voortduring zullen stellen.  

 

En daarbij mijnheer de voorzitter, zult u de volgende 5 invalshoeken iedere keer weer in 

onze beoordeling tegen komen: 

- Solidariteit met toekomstige generaties; 

- Vergroten van kansen voor de mensen die niet veel kansen hebben; 

- De mate waarin de pijn van bezuinigingen eerlijk verdeeld wordt; 

- Bijdrage aan het versterken van de internationale gemeenschap en de 

internationale rechtsorde; 

- Respecteren en uitdragen van de beginselen van de rechtstaat; 

 

Solidariteit met toekomstige generaties 
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Ik hoor de regering al betogen dat het op orde brengen van de overheidsfinanciën in het 

belang is van de toekomstige generaties. We zadelen ze dan tenminste niet op met 

schulden. Maar is dat zo? De leden van mijn fractie wagen het te betwijfelen. Een paar 

voorbeelden. 

Mijn fractie constateert dat deze regering niets gaat doen aan de onvermijdelijke 

schaarste van fossiele brandstof. Behalve dan het vraagstuk van opslag van nucleair afval 

toevoegen aan al die ander afvalvraagstukken. Het energievraagstuk, dat mogen onze 

kleinkinderen oplossen? 

Mijn fractie constateert dat de leden van de VVD in de tweede kamer niet geloven dat er 

een klimaatvraagstuk is want de afgelopen winter heeft het gesneeuwd en de vorige week 

was het bitterkoud. Deze opvatting zien we terug in het regeringsbeleid. Is de CO2 

uitstoot ook in de ogen van dit kabinet een probleem? Het vraagstuk van de vervuiling 

van onze aarde, is dat een vraagstuk dat onze kleinkinderen mogen oplossen? 

De leden van mijn fractie constateren, samen met het CPB, dat dit kabinet voortvarend 

bezuinigt op onderwijs, zeker evenveel als het vervolgens extra uit trekt. Een raar 

gesjoemel met budgetten met als saldo nul? Wat is daar het nut van? 

Alle regelingen waar het woord “kind” in voor komt gaan op de helling. Van 

kinderopvang tot kindgebonden budget. En dat treft met name lagere en 

middeninkomens. Heeft de regering daar een gedachte bij? 

En tot slot op dit punt: als gevolg van de maatregelen valt de groei, volgens het CPB, 

gemiddeld 0.4% per jaar lager uit dan in het basispad. Dat is 4 x 0.4% = 1.6% minder 

groei over uw regeerperiode. In wiens belang is dit eigenlijk? Hier wordt toch kapitaal 

vernietigd. Waarom doet de regering dat? Is het overheidstekort het enige waarop u 

stuurt? U vernietigt welvaart en werkgelegenheid. Waarom? U realiseert een beter saldo 

maar doet dat ten koste van de werkgelegenheid, de economische groei én de 

inkomensongelijkheid. 

Mijnheer de voorzitter; deze regering vergeet solidair te zijn met toekomstige generaties.  

 

Vergroten van de kansen voor mensen die niet veel kansen hebben. 

De leden van mijn fractie vinden dat iedereen de kans moet krijgen om naar vermogen 

een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Iedereen doet mee. En dat gaat niet 

vanzelf. Iedere keer weer zullen de leden van mijn fractie de vraag stellen in hoeverre het 

overheidsbeleid bijdraagt aan het verhogen van de participatie op de arbeidsmarkt.  

En dan zien we dat het kabinet 1.2 miljard gaat bezuinigen op de WSW en de Wajong. 

1.5 miljard gedeeld door 300.000 mensen is € 5.000,-- per jaar per mens bij de meest 

kwetsbaren op onze arbeidsmarkt. De mensen die ergens tussen kansarm en kansloos 

zweven. En de reïntegratie budgetten, ook voor de bijstand, worden vervolgens 

geschrapt. In totaal nog een keer een half miljard. Gaat dit de kansen van deze mensen 

vergroten? Kan de regering dat uitleggen? Is dat ook de bedoeling achter de hele 

operatie? 

En wat doet de regering aan het vergroten van de kans van ouderen op de arbeidsmarkt? 

De leden van mijn fractie zien alleen afbraak, geen opbouw. De AOW leeftijd wordt 

verhoogd, wat dat betreft wordt het pensioenakkoord tussen werkgever en werknemers 

omarmd. Maar gelijktijdig geeft het kabinet aan de AOW niet welvaartsvast te willen 

maken. Daarmee maakt ze de uitvoering van het akkoord nagenoeg onmogelijk. Waarom 

doet ze dat? En hoe moeten we de bezuiniging op de kinderopvang volgens deze regering 
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beoordelen. Die beperken toch de arbeidsparticipatie? En dan met name voor mensen aan 

de onderkant van de arbeidsmarkt?  

En vindt deze regering echt dat mensen boven de 30 jaar niet meer gestimuleerd hoeven 

te worden om een beroepsopleiding te volgen? Realiseert u zich dat u met het schrappen 

van 170 miljoen met name mensen treft die een beroepsopleiding ambiëren in de techniek 

én in de zorg?  Sectoren met een enorme schaarste?   

Mijnheer de voorzitter; in dit verband toch ook kort iets over de BTW verhoging op 

cultuur. Een lasten verzwaring van 13 % zonder dat een sector de kans krijgt om zich 

daarop voor te bereiden mag toch onzorgvuldig bestuur genoemd worden? En ziet deze 

regering kunst en cultuur nu echt hetzelfde als ieder willekeurig product op een 

consumentenmarkt? Heeft cultuur ook niet een maatschappelijk rendement?  Overweeg 

een motie. Mijnheer de voorzitter; deze regering heeft niet de ambitie om de kansen te 

vergroten van de mensen die niet veel kansen hebben.  

  

De mate waarin de pijn van bezuinigingen eerlijk verdeeld wordt. 

De overheidfinancieringen moeten op orde. Geen misverstand, dat vinden de leden van 

mijn fractie ook. Maar de leden van mijn fractie constateren ook dat het tekort bij het 

basispad, inclusief de maatregelen in de miljoenennota 2011 al naar 2.3% gaat in 2015. 

Maar het regeerakkoord gaat verder. Veel verder. En daarbij worden, het zijn heel 

ouderwetse woorden, de kwetsbare mensen gepakt. Door het regeer akkoord wordt de 

koopkracht vijf jaar lang een ½ % gedrukt. Maar wie gaat dit het meest treffen? Een 

echtpaar met alleen AOW gaat er op achteruit. Klopt dat? Hoeveel procenten koopkracht 

leveren ze in? Kan de regering daar duidelijk over zijn? Maar ook politieagenten en 

onderwijzers gaan inleveren. En fors. Ambtenaren moeten twee jaar op de nul lijn. Hun  

huren gaan in juli met 5 ½% omhoog. En hoe verhoudt zich dat tot het in stand houden 

van de aftrek van de hypotheekrente? Is de regering het niet met deze kamer eens dat met 

name hogere inkomens hier van profiteren? Is de regering voornemens om de motie die 

hier is aangenomen over de hypotheekrente uit te voeren? 

Op het basispakket in de zorg wordt 1 miljard bezuinigd. Dat treft met name ouderen en 

gehandicapten. Er wordt structureel 1 miljard bezuinigd op de bijstand. Geen 

ontkoppeling, nee, dat niet,  maar wel een dramatische bezuiniging. Ik citeer uit het 

regeerakkoord  “de bijstandsuitkering wordt vanaf 2012 in 20 jaar verlaagd (….) Door 

hogere belastingdruk belasting- en premiedruk daalt het sociaal minimum dat als basis 

dient voor de bepaling van de bijstand, uiteindelijk met € 2.000,-- op jaarbasis”.  

Mijnheer de voorzitter, als je heel weinig hebt, dan is dat heel erg veel. 

Mijnheer de voorzitter, de leden van mijn fractie constateren dat de komende jaren de 

rijken rijker worden en de armen armer. Ik heb twee rekenvoorbeelden toegevoegd 

waaruit dit blijkt. Ik hoor het wel van de regering als ze niet kloppen. In mei 2009 hebben 

collega Schuurman en ikzelf de toenmalige regering juist op dit punt bevraagd. Onze 

centrale stelling was: “hoe denkt de regering recht te doen aan de rechtvaardigheid dat 

juist in deze tijden (van crises) de sterkste schouders de zwaarste lasten dienen te 

dragen”. Gezien de keuzes die deze regering maakt lijkt deze vraag nu meer dan ooit op 

zijn plaats. Is er iets van rechtvaardigheid in uw beleid? Waarom moeten die 

inkomensverschillen groter. Is volgens u armoede een keuze die mensen maken?  

Mijnheer de voorzitter; deze regering verdeelt de pijn van de bezuinigen niet eerlijk. 
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Bijdrage aan het versterken van de internationale gemeenschap en de internationale 

rechtsorde. 
De leden van mijn fractie zijn ervan overtuigd dat de grote vraagstukken van onze tijd, de 

financiële crisis, de klimaatcrisis, de vraagstukken van water en voedsel, van energie en 

grondstoffen, van veiligheid en vrede zich niets aantrekken van toevallige door mensen 

getrokken geografische grenzen. Niet meer dan strepen in het zand. Met de rug naar 

Europa gaan wij niets bereiken. De grote vraagstukken van veiligheid en armoede laten 

zich niet tegenhouden bij de grens, hoe koppig en kinderlijk we ook moge proberen.  

Sterker nog, hoe stijver Nederland zich vertoont in haar internationale optreden hoe 

groter de kans op kramp en ongelukken. Retoriek werkt in de buitenlandse politiek 

verkeerd. Ons diplomatieke corps is van grote kwaliteit en ontmoet veel waardering en 

erkenning, maar met een boodschap van kaalslag, uitsluiting en gemorrel aan het 

internationale recht kan zij niks. 

Mijn fractie maakt zich grote zorgen over de inzet op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking. Het er op dat door de crisis wij armoede de verliezer is. 

Afnemende vraag naar aanbod vanuit ontwikkelingslanden, teruglopende budgetten om 

ontwikkelingslanden te steunen en meer bescherming van lokale markten. Dat gaat vooral 

ten koste van de allerarmsten!  

Er wordt ook bezuinigd op Internationale Samenwerking in Europees verband, 

bijvoorbeeld het Matra programma om jonge democratieën te ondersteunen bij de 

ontwikkeling van hun politieke systeem. Als westelijke landen roepen we altijd dat 

democratisering zo belangrijk is, belangrijk genoeg om oorlog over te voeren. Nu zijn er 

kansen waarbij we écht (en goedkoop in vergelijking met oorlogsvoering) een bijdrage 

kunnen leveren,  dan laten we het er vanaf nu bij liggen. Is die constatering juist of 

blijven er wel degelijk financiële inspanningen om aan de opbouw van goed en 

democratisch bestuur te blijven werken? 

Wat willen we nu in Europa, wat mogen onze buren van ons verwachten anders dan 

ogenschijnlijk ferme uitspaken over internationale verdagen die herzien moeten worden 

en dat nagenoeg zeker niet kunnen. 

Mijnheer de voorzitter; deze regering gaat onze bijdrage aan de internationale 

gemeenschap en rechtsorde terugschroeven. 
 

Respecteren en uitdragen van de beginselen van de rechtstaat 

De rechtstaat is het bindende en verbindende principe van onze samenleving. Zij berust 

op het beginsel van onpartijdigheid: ieder burger is gelijk in de zin van de wet. Het mag 

en kan niet zo zijn dat een culturele meerderheid haar voorkeuren opdringt aan een 

minderheid. De rechtstaat is er dus ook om daar waar nodig de meerderheid in te binden 

en de rechten van minderheden te waarborgen. Het recht van de minderheid om haar 

vrijheid op eigen wijze te beleven. Maar dat is maar de helft van het verhaal: in een 

rechtstaat is niet alleen de burger aan het recht gebonden, maar ook de overheid. Hiermee 

wordt willekeur in de uitoefening van staatsmacht ingeperkt. 

En dus kan het niet zo zijn dat politici immuniteit krijgen, zich niet aan de wet hoeven te 

houden. Is de regering het daar mee eens? 

En het kan ook niet zo zijn dat in Nederland de toegang tot de rechtspraak iets wordt voor 

de rijkeren. Want dat gaat gebeuren als de regering haar voornemen uitvoert om te komen 

tot een systeem van kostendekkende griffierechten. Daarmee vervalt een belangrijke 
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pijler van de rechtstaat, de rechtspraak die, op verzoek van burgers, ook burgers zonder 

geld, de overheid tot de orde kan roepen. Is de regering het daar mee eens? 

En het kan ook niet zo zijn dat in Nederland door politici de onafhankelijkheid van de 

rechtspraak ter discussie wordt gesteld. Want dat heeft de regering gedaan door het 

opnemen van dat vileine zinnetje in het regeerakkoord waarin ze stelt dat het debat over 

de democratie “midden in de samenleving (dient) plaats te vinden en bij voorkeur niet in 

de rechtszaal”. Wat heeft de regering eigenlijk beoogd met die opmerking in het 

regeerakkoord? Is ze van mening dat onze rechters zich als politici gedragen? Zo niet, 

waarom staat het er dan? 

En het kan toch ook niet zo zijn dat we in Nederland twee soorten burgers krijgen? Dat 

iemand wordt gewogen  en beoordeelt naar afkomst? Mijnheer de voorzitter, in het 

regeerakkoord zijn hier vele voorbeelden van te vinden. Van specifieke eisen aan 

inburgering tot “bijzondere” straffen voor “bijzondere” groepen. Van wettelijk bepaalde 

kledingvoorschriften tot specifieke eisen om überhaupt tot onze samenleving toegelaten 

te worden.  

Dit kabinet wil de migratie verder beperken, een migratie die nauwelijks nog bestaat. 

Gelijktijdig vergeet ze de integratie te bevorderen terwijl daar de grootste vragen liggen. 

Door de toonzetting van dit regeerakkoord verliest een grote groep Nederlanders met een 

allochtone achtergrond bij wie het integratieproces wel voorspoedig verloopt, het 

vertrouwen in Nederland en in het bijzonder in onze rechtstaat. Zij voelen dat er wordt 

gemeten met meerdere maten. Met de gemaakte keuzes zet dit kabinet het beginsel van 

de rechtstaat als bindend en verbinden principe van onze samenleving op het spel. 

 

Grote woorden voor klein beleid 
Mijnheer de voorzitter: dit kabinet heeft grote woorden voor klein beleid. Dit kabinet 

kiest voor de vrijheid om winst te maken in de zorg. Het kiest voor de vrijheid om 130 

kilometer op de snelweg te rijden. Het kiest voor de vrijheid om te roken in het café, kiest 

voor de vrijheid van banken om de zelf opgelegde code naast zich neer te leggen., kiest 

voor de vrijheid om zoveel mogelijk te consumeren, de vrijheid energie te verspillen, de 

vrijheid te vervuilen. En tot slot, dit kabinet vindt sommige mensen een beetje minder vrij 

dan anderen.  

Mijnheer de voorzitter: terwijl dit kabinet bezig is met dat kleine, raakt de werkelijke 

diepere betekenis van dat fenomenale begrip “vrijheid” buiten beeld.  

Voor de leden van mijn fractie is “vrijheid” een zware verplichting. Zij beschouwen het 

als hun opdracht om anderen in staat te stellen om zich te bevrijden van hun angst en 

onzekerheid. Vrijheid is meer dan het recht om te consumeren en het recht om macht uit 

te oefenen. Vrijheid is niet het recht van de sterkste en het is zóveel meer dan het recht 

van de meerderheid. Mijnheer de voorzitter; naar onze overtuiging is een vrijheid zonder 

moraal een vrijheid zonder betekenis. Vrijheid is naar onze overtuiging niet door god 

gegeven, zij is geen natuurrecht dat absoluut en onvoorwaardelijk tot onze beschikking 

staat. Integendeel, vrijheid is een geschenk van de ene mens aan de ander. Geen 

vrijblijvend geschenk, maar een geschenk met daaraan gepaard de verplichting om het 

door te geven. 
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BIJLAGE:  

 

KOOPKRACHT MIDDENGROEPEN 

 

Uitgangspunten: de leraar en partner 
Man is leraar VO, trede 6, dus bruto pm € 2.855, bruto per jaar € 37.000. 

Vrouw administratief medewerkster overheid, half modaal dus bruto per jaar € 16.500. 

Kind van 10 en kind van 9 jaar.  

Beide kinderen BSO, 4 dpw 4 uur. Uurtarief € 6,42 in 2010, € 6,62 in 2011 (3%). 

Huur € 600 in 2010, € 630 in 2011 (5%, servicekosten gelijk gehouden). 

Gelet op het inkomen is er noch in 2010, noch in 2011 recht op huurtoeslag, 

kindgebonden budget of zorgtoeslag. 

De kinderopvangtoeslag daalt van 635,- pm in 2010 naar € 628 in 2011 (per jaar - € 84).   

 

 Bruto Netto 2010 Netto 2011 

Man 37.000 24.716 24.780 

Vrouw 16.500 14.061 14.101 

Totaal per jaar 53.500 38.777 38.880 

Ziektekostenverzekering  - 2.446 - 2.683 

Kinderbijslag  + 1.894 + 1.894 

Netto beschikbaar pm (excl. vak. geld)  2.946 2.934 

    

 

Wijzigingen
1
van 2010 op 2011, in € per jaar (- = verslechtering) 

 

Loonwijziging bruto (0-lijn) 0 

Minder belastingen en premies  + 103 

Koopkrachtdaling wegens inflatie 1,5% (CPB)
2
 -  583 

Zorgpremie 2 volwassenen -  237 

Zorgtoeslag, was 0 blijft 0 0 

                                                 
1 Alle cijfers op basis van bestaande CAO’s, tarieven BSO, Concert Rieu op 16-7-2011 in Maastricht, OZW-tarieven Utrecht.                                                  

  Berekeningen: CPB-Microtax, Belastingdienst-Proefberekening toeslagen  

 
2 De prijsstijging van BSO en huur zitten in het inflatiecijfer, maar maken daarvan een verwaarloosbaar deel uit 
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Kindgebonden budget, was 0, blijft 0 0 

Huur van 600,- naar 630,- (vanaf 1 juli) -  180 

Huurtoeslag, was 0 blijft 0 0 

BSO (tarief stijgt 0,20 per uur) -256 

Kinderopvangtoeslag -84 

Eigen risico zorg, 2 volwassenen x € 20 (50%-deel) -40 

Concert Rieu 19% BTW - 39 

  

Totale afname koopkracht    (- 3,4%) -  1.316 

 

Let op: in de jaren 2012 en verder gaan de verslechteringen door (m.u.v. btw-verhoging, 

maar met dubbele huurstijging). Er is dus sprake van cumulatie. 

 

Uitgangspunten: de KLM-medewerker en partner 

Man is medewerker KLM, bruto pm € 3.858, dat is bruto per jaar € 50.000. 

Zijn partner werkt als administratief medewerkster bij hetzelfde bedrijf, bruto per jaar            

€ 25.000 (in 2010). Het gezin woont in de stad Utrecht. 

De CAO van de KLM voorziet in een loonstijging van 1,25% per 1-4-2011 en een 

loonstijging van 0,5% per 1-9-2011. Over het jaar gemiddeld is dat 1,106%. 

Kind van 10 en kind van 9 jaar.  

Beide kinderen BSO, 4 dpw 4 uur. Uurtarief  € 6,42 in 2010, € 6,62 in 2011 (3%). 

Het gezin heeft een hypotheek van € 350.000 tegen 5% rente (€ 17.500 per jaar).  

De woning heeft een WOZ-waarde van € 400.000. De OZB voor woningen stijgt in 

Utrecht van 0,0898% in 2010 naar 0,0932% in 2011.  

Gelet op het inkomen is er noch in 2010, noch in 2011 recht op kindgebonden budget of 

zorgtoeslag. 

De kinderopvangtoeslag daalt van 628,- pm in 2010 naar € 611 in 2011 (per jaar - € 204).   

 

 

 Bruto 

2010 

Netto 

2010 

Bruto 

2011 

Netto 

2011 

Man 50.000 31.918 50.553 32.257 

Vrouw 25.000 19.058 25.276 19.319 

Totaal per jaar  50.976  51.576 

Ziektekostenverzekering  -2.446  -2.683 

Kinderbijslag  + 1.894  + 1.894 

Netto beschikbaar pm (excl.vak.geld)  3.887  3.914 

    

 

Wijzigingen van 2010 op 2011, in € per jaar (- = verslechtering) 

 

Loonwijziging netto (loonstijging 1,106%) + 453 

Minder belastingen en premies  + 147 

Koopkrachtdaling wegens inflatie 1,5% (CPB)  - 774 

Zorgpremie 2 volwassenen -237 

Zorgtoeslag, was 0 blijft 0 0 
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Kindgebonden budget, was 0, blijft 0 0 

Stijging OZB - 14 

BSO (tarief stijgt 0,20 per uur) -256 

Kinderopvangtoeslag -204 

Eigen risico zorg, 2 volwassenen x € 20 (50%-deel) -40 

Concert Rieu 19% BTW -39 

  

Totale afname koopkracht (-1,9%) - 964 
 

 

 

 


