
15 sept. 2011 Miljoenennota: wie betaalt de rekening? 

De ‘rekening moet nu betaald worden’, zegt de regering en schuift die vervolgens zonder 

blikken of blozen door naar de gewone mensen. Daarbij beweert ze nog met een stalen ge-

zicht dat door lastenverzwaringen en bezuinigingen de mensen er gemiddeld één procent in 

koopkracht op achteruit zullen gaan. 

In de donderdag bekend geworden Miljoenennota zijn sommige eerder aangekondigde be-

zuinigingen zoals die op de zorgtoeslag al verscherpt. Tegelijkertijd wordt meegedeeld dat het 

kabinet in de loop van komend jaar waarschijnlijk extra bezuinigingen zal afkondigen in deze 

‘onzekere tijden’. Door de lage economische groei krijgt de regering minder geld binnen en 

zij wil de rekening daarvoor opnieuw bij de werkende bevolking neerleggen. 

Kenmerkend is de constatering in de miljoenennota, dat ‘het Nederlandse bedrijfsleven en de 

financiële sector in Zuid-Europa en Ierland omvangrijke bezittingen hebben opgebouwd, 

waarvan de waarde nu onder druk staat’. Om die reden ‘is het terugbrengen van financiële 

stabiliteit voor alle landen in het eurogebied van groot belang’. In gewoon Nederlands: de 

staat moet zorgen genoeg geld te hebben om de banken en grote bedrijven te helpen, die 

verlies lijden op hun leningen en investeringen in landen als Griekenland, Ierland, Portugal, 

Spanje, Italië. 

Ook zonder een tweede recessie ziet de regering de staatsschuld al oplopen van € 391 miljard 

nu naar € 451 in 2015 – dat is 66,2% van het dan verwachte Bruto Binnenlands Product. 

 

Een lijst van de aangekondigde maatregelen, die niet volledig is: 

 

 Zorg: de premie van de basisverzekering voor ziektekosten gaat gemiddeld met 11 euro 

omhoog, volgens directeur Van Boxtel van verzekeraar Menzis zelfs met 20 tot 30 euro. 

De zorgtoeslag gaat met 100 euro tot 160 euro omlaag voor gezinnen en alleenstaanden. 

Alleen voor alleenstaanden met een minimaal inkomen is de achteruitgang minder, onge-

veer 40 euro. Het eigen risico stijgt van 170 naar 220 euro. Chronisch zieken die meer 

dan een 31.000 euro verdienen krijgen geen gedeeltelijke compensatie meer. Het basis-

pakket wordt kleiner. Zo moeten bij de fysiotherapeut voortaan de eerste 20 behandelin-

gen zelf betaald worden. Vanaf 2015 wil het kabinet trouwens alle kwalen waar je ‘maar 

een beetje ziek van bent’ uit het basispakket halen. 

 De huurtoeslag daalt met gemiddeld 111 euro per jaar. 

 Van de kinderbijslag gaat 35 euro af. Daar staat tegenover een verhoging van het kindge-

bonden budget met 50 euro voor het eerste kind van wie niet veel verdient. Ditzelfde bud-

get is voor het tweede kind niet meer dan 6 euro en wordt afgeschaft voor het derde en 

volgende kind. Wat ouders extra kwijt zijn aan de kinderopvang kan variëren tussen 22 

en ruim 100 euro per maand extra. 

 

Verder gaat nog een hele rij al eerder aangekondigde bezuinigingen door, zoals : 

 

 Het schrappen van het persoonsgebonden budget voor 90% van wie dat nu heeft. Staats-

secretaris Veldhuijzen van Zanten moest toegeven dat haar verzekering dat deze mensen 

toch zorg houden ‘waarschijnlijk een ongelukkige formulering’ was geweest. Zij over-

leefde donderdag een motie van afkeuring, omdat de PVV de zorg blijkbaar toch niet zo 

belangrijk vindt. 

 Hogere eigen bijdragen bij de geestelijke gezondheidszorg. 

 Een boete van 3000 voor langstudeerders en het afschaffen van de beurs voor de master-

studie. 

 De aanval op de sociale werkplaatsen, de verlaging van de Wajong-uitkering, het meere-

kenen van inkomen van kinderen bij het bepalen of iemand bijstand krijgt. 



 De bezuinigingen op cultuur. 

 200 miljoen minder voor de publieke omroep. 

 Komend jaar 900 miljoen minder voor ontwikkelingshulp, die overigens nog meer dan 

nu op het belang van Nederlandse multinationals moet worden gericht. Ook op het bedrag 

voor noodhulp wordt bezuinigd. 

 Vele duizenden arbeidsplaatsen gaan verdwijnen op de ministeries en op publieke dien-

sten als de UWV – maar ook bij provincies en gemeenten, die veel minder geld uit Den 

Haag gaan krijgen. Ook de nullijn voor de ambtenaren voor twee jaar staat weer in de 

Miljoenennota. 

 

Voor de grote bedrijven ziet het er heel anders uit: 

 

Voor hedgefondsen wordt het iets minder lucratief om bedrijven op te kopen en die dan zelf 

vol te stoppen met leningen, waardoor ze jaren geen belasting hoeven te betalen. De moge-

lijkheid voor in Nederland gevestigde bedrijven om de belasting te ontduiken via renteaftrek 

van in het buitenland gevestigde dochterbedrijven, blijft grotendeels in stand. Het kabinet had 

beloofd hier wat aan te doen, toen weer eens in het nieuws kwam dat de grootste concerns in 

Nederland in feite weinig of geen belasting betalen, maar dat is slechts minimaal. Wel wordt 

het verrekenen van verliezen van buitenlandse dochters met winst hier moeilijker. In ruil 

daarvoor worden echter in de komende jaren een zestal belastingen voor de bedrijven afge-

schaft, zoals de verpakkingsbelasting, die op frisdranken en op grondwater. 

Bedrijven krijgen extra geld voor research, er worden miljoenen in de infrastructuur gesto-

ken – zoals een spoorlijn naar Maasvlakte 2 bij Rotterdam. Verder reserveert de regering de 

komende drie jaar al meer dan 40 miljoen om de vergunning voor een tweede kerncentrale 

erdoor te jagen. Daarentegen zal subsidie voor duurzame energie voortaan opgebracht moeten 

worden door een extra belasting op de energierekening. 

 

Kortom, dit kabinet sloopt sociale voorzieningen, zorg, onderwijs, kunst om de banken en 

grote concerns ter wille te zijn en ze met honderden miljarden te hulp te schieten als ze in hun 

zelf gemaakte crisis ten onder dreigen te gaan. Alle werkende mensen worden door bezuini-

gingen getroffen. Alle reden om gezamenlijk de strijd aan te gaan. 

 

Maandagmiddag 19 september 14.00 uur 

op het Malieveld in Den Haag is de eerste landelijke mogelijkheid daarvoor! 

 


