De Agenda
Het herstel van de economie is zeer broos en internationale
spanningen maken dit herstel bovendien zeer onzeker. In plaats
van nu echt stappen te zetten naar een robuuste economie
blijven de belastingen onverminderd hoog, blijven gewone
gezinnen met een middeninkomen zwaar onder druk staan en
kraakt het MKB.
De hervorming van het belastingstelsel blijft achterwege terwijl
dat de basis moet leggen voor lagere belastingen en meer werk.
Het CDA wil dat we nu de stappen zetten naar een sociale
vlaktaks.
Deze zomer heeft aangetoond dat vrede en veiligheid niet
vanzelfsprekend zijn. Deze zomer moet ons de ogen openen. Te
lang hebben we gedacht dat we in een wereld van vrede leven.
Onze veiligheid heeft een prijs. En een hogere prijs dan we er nu
voor betalen.
Het CDA wil met de agenda voor 2015 inzetten op meer werk,
lagere belastingen en een veilige samenleving.

CDA Agenda 2015 (- = verslechtering EMU saldo, + = verbetering)
Intensiveringen
“Sterke en weerbare samenleving”
Versterken krijgsmacht

€
mld.
-0,25

Veiligheid (versterken AIVD/MIVD, OM)

-0,1

Investeren in infrastructuur
Investeren in de participatiesamenleving:
extra kinderbijslag kinderen t/m 12 jr.
behoud maatschappelijke stage
knelpunten decentralisaties
compensatie chronisch zieken en
gehandicapten
Terugdraaien verhogen eigen risico
zorgverzekering

-0,2

Bezuinigingen
“Kleinere overheid”
Verminderen afdracht aan DGGF in 2015 (0,15),
2016 (0,15) en 2017 (0,20)
Inhouden automatische indexaties :
loonsombenadering ambtenaren *)
prijsbijstelling (excl. Defensie) *)
beleidsmatige koppeling uitkeringen (ex.
AOW)
Defiscaliseren publieke omroep

€
mld.
0,15
(0,5)

Schrappen Toekomstfonds 2014 en 2015

0,18

Taakstelling subsidies

0,1

0,6
0,4
0,16
0,24

-0,3
-0,05
-0,2
-0,1
-0,13

Kostenbeheersing zorg/cure:
eigen bijdrage eerste hulp, eerste bezoek
polikliniek, huisartsenpost
schrappen subsidieregeling medisch
specialisten in loondienst
Schrappen sectorplannen SZW

0,25
0,13
0,16

Beperken oploop zorgtoeslag door verhogen
normpercentage alleenstaanden
Terugdraaien verhogingen huurtoeslag

0,2

Diversen < 100 mln

0,24

0,14

Subtotaal:

-1,33

Subtotaal:

2,95

Lastenverlichting
“Eenvoudiger systeem met lagere tarieven”
Eerste stap naar een sociale vlaktaks:
eerste schijf naar 36,25%
tweede schijf naar 39%
Ondersteunen midden- en kleinbedrijf:
versterken kredietwaardigheid/eigen
vermogen (‘Agaath-regeling’)
beperken loondoorbetaling ziekte tot 1
jaar bij kleine bedrijven; compensatie via
lagere werkgeverspremie AOF
Verruimen pensioenopbouw

€

Lastenverzwaring
“Vereenvoudiging en minder sturingsambitie”
Normaliseren bijtelling van ‘schone’ auto’s

€

Beperken inkomensafhankelijke combinatiekorting

0,3

Beperken algemene heffingskorting ten behoeve
van het verlagen van belastingschijven

1,54

Beperken oploop verhuurdersheffing, gekoppeld
aan verplichte investeringen door
woningcorporaties
Terugdraaien accijnsverhoging diesel/LPG

-0,19

Subtotaal:

-3,79

Subtotaal:

2,14

Totaal

-5,1

Totaal:

+5,1

0,3

-0,49
-2,21
-0,02
-0,3

-0,3

-0,28

*) Over de (on-)mogelijkheid om loon- en prijsbijstelling in te houden verschillen wij van mening met het CPB. Het
CDA vindt dat de regering – zoals geadviseerd door de studiegroep begrotingsruimte (2012) - bij een hoog
begrotingstekort een ‘nee, tenzij’-beleid moet voeren ten aanzien van de automatische stijging van
overheidsuitgaven. Hiertoe kan reeds in het voorjaar worden besloten.

