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SP-leider Emile Roemer neemt het applaus in ontvangst tijdens het congres van de SP in Den
Bosch.
ANP.

'Moet ik die belachelijke boete betalen als
het tekort groter is dan 3%? "Over my dead
body"'

Emile Roemer is klaar voor een gevecht met Brussel. De SP-leider die
al weken de politieke peilingen aanvoert, hekelt de Europese
boekhoudersmentaliteit en de obsessie met het maximale
begrotingstekort van 3%.

‘Ik ben politicus, ik moet naar de hele samenleving kijken. Er is een
vertrouwenscrisis, bij consumenten en producenten. Het is idioterie om niet
naar de omstandigheden te kijken, maar alleen naar maximaal 3% tekort in
2013. De overheid moet de zaak weer aan het draaien krijgen. Dan moet ik een
belachelijke boete gaan betalen als het tekort groter is dan 3%? “Over my dead
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body!”’

Dit zegt Roemer in een interview met het FD. Hij laat zich niet door Brussel
tegenhouden. ‘Nederland is een van de grootste nettobetalers. Spanje krijgt ook
meer tijd, dat moet voor iedereen gelden. We moeten doen wat wijs is.’

Extra investeren in 2013

Roemer wil 2013 gebruiken om extra te investeren en beroept zich op Oeso, IMF
en vooraanstaande economen als Paul Krugman die daar ook voor pleiten. ‘De
werkloosheid stijgt. De overheid moet nu de economie juist aanjagen. Voor die
grote verandering ten opzichte van het huidige bezuinigingsbeleid sta ik. Daarbij
is het van groot belang dat het kabinet, werkgevers en vakbonden elkaar vinden
en niet elkaar op stang jagen.’

Roemer gaat €3 mrd extra investeren om de bouwsector uit het dal te halen.
Daarnaast garandeert hij de koopkracht tot ruim boven modaal (€  30.000 per
jaar). Zo wil hij de almaar krimpende vraagzijde van de economie helpen
herstellen en de ondernemers voor zich winnen. ‘Want als de lagere inkomens
meer vertrouwen hebben, gaan ze ook echt meer consumeren, dat is bekend.’

Roemer baalt van vooroordelen over de SP

Roemer baalt van de ‘vooroordelen’ over de SP die voortdurend door anderen
worden herhaald. ‘Ja, we bezuinigen in een ander tempo en verdelen de lasten
anders, maar ook: ja, we zorgen wel dat de houdbaarheid van de
overheidsfinanciën op orde komt. We komen volgend jaar echt niet met een
begrotingstekort van 4%, 5% of 6%. Natuurlijk gaan we dat niet doen. Dat is
flauwekul die anderen verspreiden, allemaal vooroordelen. We zijn niet gek. De
houdbaarheid van de sociale voorzieningen is voor ons ook heel belangrijk.’

Roemer wil graag Europese afspraken maken, maar hekelt het hoge tempo van
de Europese integratie. ‘Ik ga dwars voor de marsroute van Van Rompuy liggen,
waarbij steeds meer macht aan Brusselse technocraten wordt overgedragen,
zonder democratische controle en waarbij de financiële sector aan tafel zit. Daar
zal ik mijn veto over uitspreken. Dergelijke zaken moeten eerst maar eens aan de
bevolking worden voorgelegd. Als die in een referendum ja zegt, zal ik me daar
natuurlijk bij aansluiten.’

Grotere rol ECB

De SP-leider ziet wel een grotere rol voor de Europese Centrale Bank. Die moet
haar beleid ook richten op werkgelegenheid, transparanter worden,
democratisch gecontroleerd en als opkoper van staatsobligaties de eurocrisis
tackelen. Het noodfonds ESM is daar met €500 mrd veel te klein voor, meent
hij.

Roemer is niet bang voor een herhaling van de kapitaalvlucht, zoals onder en na
Den Uyl in de jaren zeventig, als zijn SP na de verkiezingen gaat regeren. De
belastingtarieven voor grote bedrijven, hoge inkomens, vermogen en
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vermogenswinsten gaan weliswaar omhoog, maar in buurlanden is men niet
voordeliger uit. Daar heeft de SP echt wel naar gekeken. ‘Binnen Europa zijn
onze tarieven heel normaal.’
 

Interview Emile Roemer
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