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Van  : CDA Afdeling Valkenburg aan de Geul 
Aan : CDA onderhandelaars kabinetsformatie en de CDA 2e kamerfractie 
Onderwerp : Openbrief over landelijk CDA standpunt “eigen risico en zorgpremie” 
Datum  : 30 september 2017 
 

 
 
Eigen risico zorg 
De afdeling Valkenburg aan de Geul van het CDA is teleurgesteld in de voortgang van 
onderhandelingen met betrekking tot de formatie van een nieuw kabinet. Ondanks het feit 
dat Sybrand van Haersma Buma voor de verkiezingen stellig beweerde dat het eigen risico 
OMLAAG moest, is hij nu akkoord gegaan met een bedrag dat even hoog gebleven is als in de 
afgelopen periode, overigens met uitzicht op mogelijke verdere verhogingen ervan in latere 
jaren, door het niet schrappen van de automatische koppeling. De afdeling Valkenburg aan de 
Geul vindt dit een negatief resultaat en is hierover verontrust en bezorgd. 
 
 
Belofte aan de kiezer 
Van de aantrekkende economie moeten alle burgers kunnen profiteren. Dat wás en ís een 
harde belofte aan de kiezer. De zorgpremie en het eigen risico vormen een forse aanslag op 
het besteedbaar inkomen van het gezin met modaal inkomen en dat van allen die over nog 
minder geld beschikken. Dat dit leidt tot onwenselijke gevolgen, zoals bijvoorbeeld  
zorgmijden, is een schandvlek voor een beschaafd en welvarend land als Nederland. De 
afdeling Valkenburg aan de Geul vindt dit een bedreiging van het welzijn van veel  Nederlandse 
burgers. Een belofte aan de kiezer wordt met voeten getreden!  
 
 
Woordenspel 
Verscheidene vertegenwoordigers van het CDA rechtvaardigen deze stap met een doorzichtig 
woordenspel. ‘Gelijkblijven = lager worden, want anders was het hoger geworden’. Met zo’n 
gegoochel met woorden geef je er blijk van de kiezer niet serieus te nemen. In 
onderhandelingen kun je niet altijd krijgen wat je wilt, maar verantwoord je beslissingen dan 
eerlijk  en transparant! Daar heeft de kiezer recht op. De afdeling Valkenburg aan de Geul van 
het CDA wil en kan –nu voor alsdan– niet instemmen met het onderhandelingsakkoord ten 
aanzien van het eigen risico. De afdeling Valkenburg aan de Geul vindt daarnaast de 
onderbouwing van dit onderdeel van het onderhandelingsakkoord –op deze manier– beneden 
niveau en neemt daar afstand van. 
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Gevolgen voor de lokale politiek 
Het doen en laten van de landelijke politici heeft, bedoeld of onbedoeld, ook repercussies 
voor de afdelingen. De discussie ten aanzien van de hoogte van het eigen risico bepaalt (mede) 
de geloofwaardigheid van de lokale politici van dezelfde partij. Lokale partijen hebben hier 
geen last van en worden hier niet op afgerekend! De afdeling Valkenburg aan de Geul van het 
CDA roept de provinciale en landelijke politici daarom op tot transparant handelen. Open 
communiceren met de kiezers is de hoogste plicht van een volksvertegenwoordiger. 
 
 
Afsluiting 
De afdeling Valkenburg aan de Geul van het CDA zet zich optimaal in voor de welvaart en het 
welzijn van de inwoners van de gemeente. Zij wil de bevolking zo veel mogelijk betrekken bij 
besluitvorming en uitvoering van plannen om samen te werken aan een gemeente waar wij 
trots op kunnen zijn. Een open en transparante verantwoording is hierbij een noodzakelijke 
voorwaarde. In deze geest wenst de afdeling Valkenburg aan de Geul haar 
vertegenwoordigers  bij de kabinetsformatie veel wijsheid en succes. 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
namens het CDA Valkenburg aan de Geul, 
 
 
 
Frans Erens,       Math Knubben, 
Voorzitter bestuur,      Fractievoorzitter, 
CDA Valkenburg aan de Geul     CDA Valkenburg aan de Geul. 


