ChristenUnie kiest in tegenbegroting voor waardevol leven
De ChristenUnie kiest in haar tegenbegroting voor 2016 voor ‘waardevol leven’. De vergeten
groepen waar het kabinet weinig tot niets voor doet. In haar begroting investeert de ChristenUnie
extra in gezinnen met kinderen, mantelzorgers, chronisch zieken en gehandicapten, de opvang van
vluchtelingen en duurzaamheid. Ook gaat de Groningse gaskraan verder dicht omwille van de
veiligheid van de Groningers. En de partij plust het veiligheidsbudget voor defensie, politie en het
OM verder op. Daarmee onderstreept de partij wat ze belangrijk vindt.
De ChristenUnie wil dat uit de begroting voor 2016 blijkt dat we als land oog hebben voor de noden
van deze tijd. Volgens de ChristenUnie is lastenverlichting belangrijk om werk meer kans te geven en
de koopkracht te herstellen, maar vraagt regeren in deze tijd om meer dan dat. Fractievoorzitter Arie
Slob: ,,De begroting van dit kabinet oogt op het eerste oog heel feestelijk. Iedereen lijkt erop vooruit
te gaan, maar het kabinet vergeet grote groepen mensen. En het kabinet kijkt niet verder vooruit. In
onze tegenbegroting corrigeren die scheve onderdelen in het kabinetsbeleid.”
Mensen die zorg nodig hebben zijn waardevol. Daarom is er bij de vormgeving van de
lastenverlichtingen meer aandacht aan gezinnen, mantelzorgers, chronisch zieken en gehandicapten.
Daarom trekken we ook meer geld uit om knelpunten van de zorghervormingen aan te pakken en
komt er meer geld voor zorg dichtbij huis. Het leven van vluchtelingen is waardevol. Daarom wordt in
een wereld met zestig miljoen vluchtelingen, meer geld uitgetrokken voor vluchtelingenhulp. De
schepping is waardevol. Daarom wil de ChristenUnie in de huidige klimaatcrisis een extra impuls in
schone energie en bescherming van het milieu.
Slob: ,,Er zijn tijden waarin wat het zwaarst is, ook het zwaarst moet wegen. We moeten vandaag
opkomen voor de schepping en de wereld van morgen. We willen nu die extra aandacht voor wie
zorg nodig heeft. We kunnen niet stil zitten terwijl vluchtelingen hulp nodig hebben. Het leven van
onze kinderen, zorgbehoevenden en vluchtelingen is te waardevol om onze ogen voor hen te
sluiten.”
Lastenverlichting en extra investeringen
Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2015 als belangrijkste boodschap een lastenverlichting van vijf
miljard euro. Die lastenverlichting is ook volgens de ChristenUnie op zijn plaats, alleen is de focus op
werkenden hierbij te eenzijdig. Slob: “De koopkracht van veel mensen is de laatste jaren
teruggelopen en reparatie daarvan is nodig. Het aantal werkzoekenden is nog veel te hoog. Door de
lastenverlichting komen er meer banen bij. En wij willen dat ook ouderen, chronisch zieken en
gehandicapten die lastenverlichting echt gaan merken.”
Maar volgens de ChristenUnie is er in de gebroken wereld van vandaag meer nodig. Ook Nederland
moet verantwoordelijkheid nemen nu door oorlogen miljoenen mensen op de vlucht slaan. Ook
Nederland moet verantwoordelijkheid nemen om te zorgen voor het milieu, wat nog eens
bekrachtigd is door de uitspraak in de Urgenda-zaak. En Nederland moet verantwoordelijkheid
nemen nu winning van het Groningse gas onaanvaardbare risico’s met zich meebrengt.
Op korte termijn is er in de tegenbegroting van de ChristenUnie een lichte verandering van het
begrotingssaldo ten opzichte van de miljoenennota, doordat de mindere gasinkomsten niet worden
gecompenseerd met lastenverhogingen of verdere bezuinigingen. Voor de ChristenUnie gaat
Groningen boven Brussel. Op de langere termijn blijven we op koers.
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Gezinnen en ouderen
De crisis heeft veel van ons land gevraagd en mensen hebben het effect in hun portemonnee gezien.
Na jaren van teruglopende koopkracht en groeiende werkloosheid is het nu van het grootste belang
om keuzes te maken die banen opleveren en mensen meer financiële armslag geven. De
ChristenUnie stelt net als het kabinet een lastenverlichting voor van €5 miljard, maar wil dat ook
gezinnen, ouderen, mantelzorgers, chronisch zieken en gehandicapten daarvan profiteren. Volgens
de ChristenUnie is het tijd dat ook zij na jaren van bezuinigingen merken dat het beter gaat met
Nederland. Met zijn focus op werkenden dreigt het kabinet deze groep mensen tekort te doen.
 De ChristenUnie wil dat iedereen zelf kan kiezen tussen zorg voor kinderen thuis en zorg voor
kinderen in een kinderdagverblijf. Daarom wordt de kinderopvangtoeslag niet verhoogd, maar
komt er €255 miljoen extra kindgebonden budget. Bovendien wordt de volledige
overdraagbaarheid van de heffingskorting voor gezinnen met kinderen onder de zes jaar
opnieuw ingevoerd (een investering van €118 miljoen). De keuze om kinderen volledig thuis te
verzorgen wordt op die manier niet afgestraft.
 De ChristenUnie vindt het belangrijk dat kinderen en hun ouders ongestraft kunnen sparen voor
hun toekomst. Daarom wil de ChristenUnie voor hen een heffingsvrij vermogen tot €10.000
invoeren. De belastinginkomsten die we daardoor mislopen, betalen we vanuit een verhoogde
vermogensbelasting voor miljonairs.
 In eerste instantie leken ouderen er bij dit kabinet er zelfs op áchteruit te gaan, later werden er
pleisters geplakt om dat te voorkomen. Volgens de ChristenUnie is het echter nog niet genoeg.
De ChristenUnie wil de koopkracht van ouderen verder repareren door de ouderenkorting nog
verder te verhogen met €100 miljoen.
Zorg
Veel mensen maken zich zorgen om de zorg en dan met name de veranderingen die er in worden
doorgevoerd. De ChristenUnie wil oog houden dat in de zorg de mensen om wie het gaat centraal
staan. Keuzevrijheid, zorg dichtbij en ondersteuning van mantelzorgers staan hierin voorop.
 Dat het kabinet het VN-verdrag over de rechten van mensen met een handicap nog steeds niet
heeft geratificeerd, laat zien dat dit voor Rutte-II een blinde vlek is. Dat blijkt ook uit de begroting
voor 2016. De ChristenUnie trekt €100 miljoen extra uit om chronisch zieken en gehandicapten
fiscaal te ondersteunen en wil een extra tegemoetkoming voor ouders van thuiswonende
gehandicapte kinderen van eveneens €100 miljoen.
 Zorg thuis en zorg door professionals sluit nog lang niet altijd goed op elkaar aan. De
ChristenUnie maakt zich daar zorgen over en trekt €300 miljoen extra uit voor de langdurige
zorg, bovenop de €200 miljoen die het kabinet voorstelt.
 Goede dagbesteding is een grote steun in de rug voor mantelzorgers die overbelast zijn. Daarom
krijgen gemeenten meer middelen om dagbesteding in te kopen waardoor belangrijke banen
behouden kunnen blijven. Ook krijgen verpleeghuizen meer middelen om laaggeschoold
personeel aan het werk te houden.
 De ChristenUnie wil de premies voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid niet te hoog laten
oplopen en trekt €200 miljoen extra uit om dit te compenseren; dat betekent lagere loonkosten
voor werkgevers. De inkomensafhankelijke combinatiekorting is volgens de ChristenUnie al
relatief hoog en wordt daarom niet verhoogd.
Veiligheid in Groningen
De Groningers hebben recht op veiligheid en zekerheid. Het vertrouwen van veel Groningers dat
‘Den Haag’ hen hoort, is door een weifelend kabinet beschadigd. De ChristenUnie wil dat er nu en de
komende jaren werk gemaakt wordt van een forse verlaging van de gaswinning, om stukje bij beetje
het vertrouwen van de Groningers te heroveren.




De gaswinning kan volgens de ChristenUnie in 2016 omlaag naar 27 miljard m3 in plaats van de
33 miljard m3 die het kabinet voorstelt. Dat dit begrotingstechnisch kan, blijkt uit het complete
financiële plaatje van de tegenbegroting van de ChristenUnie.
De ChristenUnie zet stevig in op energiebesparing, energieneutrale woningen en duurzame
alternatieven om onze afhankelijkheid van gas de komende jaren te verminderen. Dat is nodig
om het winningsplafond na 2016 ieder jaar fors verder te verlagen.

Klimaat en milieu
Gods schepping heeft bescherming nodig. Het is echt tijd voor actie. Op het gebied van
verduurzaming is de gemiddelde Nederlander bovendien een stuk verder dan dit kabinet. In de
samenleving gebeurt van alles om vervuiling en verspilling tegen te gaan. De ChristenUnie wil dat
stimuleren en pleit voor een systeem waarbij de vervuiler betaalt. Daarvoor moet schone energie
ook in prijs concurrerend worden met ‘vuile’ energie.
 Waar het kabinet de kolenbelasting af wil schaffen, kiest de ChristenUnie juist voor het zwaarder
belasten van de vervuilende kolencentrales. Dat levert €300 miljoen op. Ook de belasting op het
verbranden van afval wordt verhoogd, zodat hergebruik en schone energie aantrekkelijker
worden (nog eens €200 miljoen). Biomassabijstook levert niets op voor vergroening noch voor
innovatie of werkgelegenheid. Daarom schaft de ChristenUnie de subsidie hiervoor af
(opbrengst: €340 miljoen).
 Om particulieren die hun huis isoleren te belonen, komt er wat de ChristenUnie betreft een
energiebesparingsaftrek van in totaal €240 miljoen en een vrijstelling van de energiebelasting
voor de ‘energie van de samenleving’. Deze vrijstelling van €100 miljoen is bedoeld voor
bijvoorbeeld energiecoöperaties met zonnepanelen op de daken van huishoudens, publieke
gebouwen en bedrijven.
Internationaal: vluchtelingen en defensie
We kunnen niet stil zitten nu meer vluchtelingen dan ooit onze hulp nodig hebben. Hun leven is te
waardevol om onze ogen voor hen te sluiten. Het kabinet zegt extra geld vrij te maken om hulp te
kunnen bieden, maar put met name uit al bestaande potjes. De ChristenUnie wil dat we als land
serieus bijdragen aan veiligheid, juist ook de veiligheid van hen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.
Daar moeten we dan ook echt geld voor uittrekken.
 Vorig jaar is op aandringen van de ChristenUnie het noodhulpfonds Dutch Relief Fund opgericht
voor opvang in de regio de komende jaren. De €570 miljoen die daar nu in zit is veel te weinig om
menswaardige opvang in Nederland en de crisisregio’s te kunnen bieden. De ChristenUnie trekt
komend jaar daarom nog eens €600 miljoen extra uit voor de opvang van vluchtelingen in de
regio en in Nederland.
 Van onze militairen wordt veel gevraagd. Zij worden wereldwijd ingezet bij tal van militaire
vredesmissies. Door de jarenlange bezuinigingen op defensie is onze krijgsmacht te kwetsbaar
geworden. De ChristenUnie wil in 2016 daarom €100 miljoen extra voor Defensie, bovenop de
investering van het kabinet.
 De nationale veiligheid versterken we met €150 miljoen, waarvan een deel wordt gebruikt voor
verhoging van de politiesalarissen en het toevoegen van extra agenten.
Tot slot
In de tegenbegroting van de ChristenUnie gaan de lasten op arbeid net zover omlaag als in het
voorstel van het kabinet. De ChristenUnie stelt daar tegenover een verhoging van de
milieubelastingen, een verhoging van de accijnzen op alcohol en tabak en een hogere
kansspelbelasting. De ChristenUnie stelt voor om de eigen bijdrage van werknemers voor dure
leaseauto’s te schrappen als aftrekpost. In totaal is de lastenverlichting daardoor ruim €4 miljard.

