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Effect voorstellen SP Miljarden €

Investeringen 7,7

Waarvan eenmalig 2,0

Besparingen 5,1

Lasten 0,6

Effect op EMU saldo t.o.v. Miljoenennota 0,3

Begrotingstekort als % BBP 6,6

Sp-tegenbegroting
Ook in Nederland heeft de financiële en economische crisis zich in alle lagen van de samenleving genesteld. 
Door de economische achteruitgang houdt iedereen de hand op de knip. Bedrijven raken verzeild in een faillis-
sement en steeds meer mensen verliezen hun baan. 

Het kabinet komt met de verkeerde reactie. Het maakt de mensen bang met de boodschap dat de crisis de 
schuld van iedereen is, iedereen moet inleveren ongeacht de inhoud van de portemonnee, en dat iedereen twee 
jaar langer moet doorwerken. Dit vraagt om een antwoord. Een menselijk én sociaal antwoord.

Juist in een economische crisis als deze is solidariteit belangrijk. Vandaar dat wij meer vragen van diegenen die 
het ook kunnen missen. Naast een rechtvaardige verdeling van de kosten van de crisis, kiezen wij ervoor om 
eenmalig extra te investeren in mensen en de economie. Het kabinet komt in 2010 wel met een stimulerings- 
pakket, maar dat is vooralsnog te klein om de economie echt uit het slop te trekken. Dat kán en moet beter. 

Daarom kiest de SP voor een extra stimuleringspakket van twee miljard euro waarmee we de economie stimu-
leren en extra werkgelegenheid creëren. Te denken valt aan de bouw van buurtverpleeghuizen en het versneld 
zorgen voor eenpersoonskamers in bestaande verpleeghuizen. Maar ook aan het bouwen van meer betaalbare 
huizen, het opknappen van scholen, het isoleren van oudere huizen en het opwekken van meer duurzame 
energie.

Het extra stimuleringspakket leidt in 2010 eenmalig tot een iets hoger begrotingstekort ten opzichte van de 
Miljoenennota. Per saldo gaat het om 0,3% BBP. Door de hogere economische groei die deze stimuleringen 
met zich mee brengen, wordt minimaal de helft van dit bedrag echter door hogere belastingopbrengsten terug-
verdiend. Daar komt bij dat de maatschappij ook veel terugkrijgt voor de twee miljard extra overheidsinves-
teringen. Tot slot verbetert het begrotingstekort in 2011 automatisch weer met 0,3% BBP ten opzichte van de 
cijfers van het kabinet, omdat het om eenmalige extra overheidsinvesteringen gaat. 

De tegenbegroting van de SP is onderverdeeld in investeringen, besparingen en lastenmaatregelen. In het 
onderstaande schema staan de bijbehorende bedragen.
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inveSteren in menSen en de economie

menSen
De publieke sector is verschraald. Mensen zijn nummers geworden, de menselijke maat is zoek en de bureau-
cratie vreet tijd en geld. Willen we weer trots kunnen zijn op de publieke sector, dan zal het kleinschaliger  
moeten. In de gezondheidszorg is dit mogelijk door het bouwen van kleinschalige, intieme buurtverpleeg- en  
verzorgingshuizen. Ook investeren we in meer handen aan het bed om zo de alsmaar hoger wordende werkdruk 
te verlagen. Scholen krijgen een bonus wanneer ze kleinschalig onderwijs geven. De arbeidsvoorwaarden voor 
de leraren worden verbeterd. Meer wijkagenten worden ingezet om zo het veiligheidsbeleid niet alleen effec-
tiever, maar ook menselijker te maken.

economie
De crisis raakt nu ook de reële economie. Daarom is het nodig om alle zeilen bij te zetten om de groei van de 
werkloosheid te beperken. Het bouwen van betaalbare huizen, het naar voren halen van innovatieprojecten en 
het opwekken van duurzame energie levert werk op. Jeugdwerkloosheid kunnen we tegengaan door jongeren  
de kans te geven langer door te leren. 

 Investeringen Miljarden €

Sociale zekerheid 0,6

Zorg 2,8

Innovatie, onderwijs en kennis 1,2

Veiligheid 0,5

Overig 0,6

Eenmalig 2,0

Totaal 7,7

Sociale zekerheid
•	 Verhoging	sociaal	minimum
 Structurele verhoging van het wettelijke minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen met 
 1,25 procent (€ 300 mln.).
•	 Geen	bevriezing	tegemoetkomingen
 De diverse tegemoetkomingen voor arbeidsongeschikten, AOW en ANW worden niet bevroren of verlaagd  

(€ 200 mln.).
•	 Verbetering	sociale	werkplaatsen	en	verbeteren	arbeidsomstandigheden
 Voor het bestrijden van wachtlijsten, het verbeteren van arbeidsomstandigheden en de veiligheid en het 
 verbeteren van individuele begeleiding, komt meer geld beschikbaar (€ 50 mln.).
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•	 Verbeteren	WWB
 De WWB wordt verbeterd door de alleenstaande ouderuitkering niet om te zetten naar een alleenstaanden  

uitkering als het kind 18 jaar wordt (€ 14 mln.).
•	 Budget	bijstand
 De besparing op het reïntegratie budget leidt tot een marginaal hoger beroep op de bijstand. Per saldo wordt 

er fors bespaard omdat het overgrote deel van deze reïntegratie subsidies verspild geld is (€ 40 mln.).
•	 Armoedebestrijding	en	schuldhulpverlening	gemeenten
 Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om armoede te bestrijden door verruiming van de mogelijkheden voor 

bijzondere bijstand, het afschaffen van bijzondere bijstand in de vorm van leenbijstand en invoering van de 
categoriale bijstand. Daarnaast wordt de schuldhulpverlening in de gemeenten verbeterd en voor het weg-
werken van wachtlijsten voor mensen met een schuldenprobleem komt meer geld beschikbaar (€ 25 mln.).

Zorg
•	 Verlaging	werkdruk	zorg
 Er komt een impuls om de werkdruk te verlagen door extra middelen voor meer handen aan het bed. Dit is 

onder andere nodig om iets te doen aan de schrijnende toestanden in de verpleeghuizen (€ 150 mln.).
•	 Aanpak	werkdruk,	meer	personeel	in	de	gehandicaptenzorg	en	GGZ	
 Voor de gehandicaptenzorg en de GGZ zijn ook meer handen aan het bed nodig om de werkdruk te verlagen 

(€ 100 mln.).
•	 Extra	investeringen	maatschappelijke	zorgverlening
	 Mantelzorg en ondersteuning, preventie, versterking eerste lijn en uitbreiding maatschappelijk werk  

(€ 100 mln.).
•	 Bestrijding	wachtlijsten	jeugd-GGZ
 Extra investeringen zijn nodig voor het aantrekken van meer personeel en uitbreiding van het aantal  

behandelplaatsen in de jeugd-GGZ (€ 30 mln.).
•	 Verbetering	AWBZ
 De zorg voor ouderen in verpleeghuizen en voor gehandicapten wordt verbeterd. Er komt meer geld voor 

extra handen aan het bed (€ 400 mln.).
•		 Afschaffen	eigen	risico
 Het eigen risico bij de ziektekostenverzekering wordt afgeschaft (€ 1,55 mrd.).
•		 Gedragseffect	eigen	risico
 Door het afschaffen van het eigen risico zullen meer mensen die zorg nodig hebben van de zorg gebruik  

maken (€ 78 mln.).
•	 Geen	taakstelling	GGZ
 Het terugdraaien van de bezuiniging op de GGZ, waardoor meer mensen die nu wachten op zorg geholpen 

kunnen worden (€ 119 mln.).
•		 Geen	korting	huisartsenzorg
 Het kabinet is van plan de huisartsenzorg te korten. Deze bezuiniging wordt teruggedraaid (€ 60 mln.).
•		 Zelfverwijzing
 Het kabinet wil een eigen bijdrage invoeren voor de spoedeisende hulp. Deze onverantwoorde maatregel 

wordt niet doorgevoerd (€ 50 mln.).
•		 Contracteerruimte	zorgkantoren
 De contracteerruimte van de zorgkantoren wordt niet gekort, zodat niet hoeft te worden bezuinigd op  

thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen (€ 100 mln.).
•		 SGLVG	uitgaven
 De geplande bezuiniging op de uitgaven voor Sterk Gedragsgestoorde Licht Verstandelijk Gehandicapten 

wordt teruggedraaid (€ 90 mln.).

onderwijs
•		 Verbetering	arbeidsomstandigheden	leraren
 Verbetering van de arbeidsomstandigheden, verlaging van de werkdruk, verhoging van de salarissen,  

ondersteunend personeel, aanpak schooluitval en kleinere klassen (€ 600 mln.).
•		 Aanvullende	beurs
 Studenten uit een gezin met een laag inkomen krijgen een hogere aanvullende beurs (€ 50 mln.).
•		 Conciërges	op	basisscholen
 Iedere basisschool in Nederland krijgt een conciërge (€ 150 mln.).
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•		 Kleinschalige	scholen
 Kleinschalig georganiseerde scholen krijgen extra middelen (€ 100 mln.).
•		 OV	MBO
 Alle studenten op het MBO krijgen recht op een OV-jaarkaart (€ 110 mln.).
•		 Geen	bezuiniging	onderwijs
 De bezuiniging van het kabinet op onderwijs, onder andere in het basisonderwijs en bij de academische  

ziekenhuizen, worden ongedaan gemaakt (€ 160 mln.).

veiligheid
•  Meer agenten, rechters en officieren van justitie
 De geplande bezuinigingen op de politie gaan niet door. In de plaats daarvan komen er extra agenten op 

straat door te investeren in wijkagenten, wijkteams en toezichthouders en door het administratieve werk  
zoveel mogelijk te laten verrichten door administratieve krachten. Niet alleen meer blauw op straat is van 
belang. Om te voorkomen dat de vervolging vastloopt wordt de capaciteit van de rechterlijke macht uitgebreid 
(€ 240 mln.). 

•		 Schrappen	bezuiniging	rechtsbijstand
 De bezuiniging op de rechtsbijstand waardoor de toegang tot het recht verder in gevaar komt, wordt  

teruggedraaid. Daarnaast verhogen we de uurvergoeding voor de sociale advocatuur die al jaren niet meer  
is gestegen (€ 80 mln.).

•		 Verbetering	voor	justitieel	regime	en	reclassering	
 De bezuinigingen van de afgelopen jaren worden teruggedraaid. In de gevangenis wordt al begonnen met  

de aanpak van verslaving en andere problemen, en voor resocialisatie wordt gekwalificeerd personeel  
aangetrokken. Ex-gedetineerden krijgen meer begeleiding bij hun terugkeer in de maatschappij. Ook wordt  
er niet bezuinigd door meer mensen in één cel op te sluiten (€ 100 mln.). 

•		 Fraude	en	witwasbestrijding
 Om de fraudebestrijding te intensiveren moet er meer capaciteit en deskundigheid bij de politie, bij het OM  

en bij de rechterlijke macht komen. Er komt een Nationaal coördinator fraudebestrijding om de huidige  
versnippering tegen te gaan. Ook komt er een fraude-onderzoeksbureau bij de Tweede Kamer (€ 20 mln.).

overige investeringen
•		 Ontwikkelingssamenwerking	
 Het kwijtschelden van exportkredietenschulden van het Nederlandse bedrijfsleven wordt niet meer tot  

ontwikkelingshulp gerekend. Daardoor komt er meer geld vrij voor echte hulp. (€ 300 mln.). 
•		 Cultuur	
 We verdubbelen het bedrag dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besteedt aan cultuur.  

Dit is een eerste stap naar een situatie waarin 1 procent van de rijksbegroting wordt gebruikt voor cultuur.  
Het geld is bestemd voor theaters, musea, amateurkunst, etc. (€ 50 mln.). 

•		 Duurzame	landbouw	
 Inkomenssteun voor boeren moet gerichter ingezet worden door het te gebruiken ter bevordering van  

biologische landbouw. Dit kan door middel van een vlakke hectarepremie (€ 100 mln.). 
•		 Geen	ontslagen	bij	de	Belastingdienst
 De taakstelling op de Belastingdienst wordt voor het jaar 2010 ongedaan gemaakt. De dienst kampt nog met 

veel problemen waaronder een grote werkachterstand (€ 50 mln.).
•		 Buurtconciërges	en	buurtteams
 Versterk de buurt met buurtconciërges en buurtteams (€ 100 mln.). 

eenmalige investeringen
•		 Onderhoud	woningen
 Voor renovatie en onderhoud van woningen (inclusief isolatie) (€ 300 mln.).
•		 Stimulering	duurzame	energie
 De bouw van nieuwe fabrieken voor windturbines, tweede generatie biobrandstoffen en elektrische voertuigen 

wordt gestimuleerd (€ 250 mln.).
•		 Innovatie
 Uitbreiding van de Willie-Wortelregeling (WBSO) en het naar voren halen van innovatieprojecten (€ 250 mln.).
•		 Bouw	eenpersoonskamers	en	buurtverpleeghuizen
 In bestaande verpleeghuizen komen meer eenpersoonskamers en er worden buurtverpleeghuizen gebouwd  

(€ 250 mln.).
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•		 Onderhoud	en	verbetering	schoolgebouwen	en	universiteiten
 Achterstallig onderhoud in schoolgebouwen en universiteiten wordt ingehaald (€ 250 mln.).
•		Nieuwe	regeling	voor	werktijdverkorting	(WTV)
 Ervaringen in het buitenland laten zien dat een verlengde vorm van WTV een goede manier is om werknemers 

te behouden voor het bedrijf. Dat is goed voor werknemers omdat ze hun baan behouden. Goed voor werk-
gevers omdat ze geschoold personeel niet kwijt raken (€ 250 mln.).

•		 Kenniswerkers	bij	universiteiten
 Kenniswerkers worden tijdelijk ondergebracht bij universiteiten. Daarnaast komen er extra investeringen in  

onderzoek. Een braindrain van hoog opgeleide werkers uit de vernieuwende industrie moet voorkomen 
worden. De overheid kan hier bijspringen door deze mensen in te schakelen voor onderzoekswerk waar de 
maatschappij als geheel baat bij heeft (€ 50 mln.).

•		 Omvormen	VMBO-scholen
 VMBO-scholen worden omgevormd tot vakscholen (€ 100 mln.).
•		 Bestrijden	jeugdwerkloosheid
 De leerweg voor 50.000 MBO-leerlingen wordt verlengd. Verstevig hun kansen op de arbeidsmarkt en voor-

kom dat ze in tijden van hoge jeugdwerkloosheid op de arbeidsmarkt terechtkomen (€ 100 mln.).
•		 Begeleiding	van	stageplaatsen
 Voorkom dat de crisis leidt tot een tekort aan stageplaatsen (€ 50 mln.).
•		 Scholing	werklozen	en	werkers	in	banenpools
 Werkloze werknemers worden opgeleid en werknemers worden geschoold (€ 150 mln.).
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beSparingen en Slimmere inZet van middelen
Het inhuren van externen, dat op grote schaal door de overheid gebeurt, levert weliswaar minder ambtenaren 
op, maar per saldo is de overheid veel duurder uit. De SP wil het inhuren van externen daarom maximeren. Dat 
gebeurt door voor alle ministeries een apart begrotingsartikel voor de inhuur van externen in te voeren met een 
maximum dat in totaal 240 miljoen lager ligt. Van de aanpak van de topsalarissen van ambtenaren moet nu echt 
werk gemaakt worden, zowel in de publieke als in de semi-publieke sector. 

De zorgtoeslag wordt afgeschaft omdat de nominale premie wordt verlaagd naar 400 euro in combinatie met de 
invoering van een inkomensafhankelijke premie waarvoor de mensen met de laagste inkomens zijn vrijgesteld. 
De voorstellen ten aanzien van de zorgverzekeringspremie zijn apart doorgerekend door het CPB en te vinden 
op: www.sp.nl/nieuws/nwsoverz/div/080828doorrekeningcpb.pdf

De oorzaken en de problemen van de kredietcrisis moeten beter in kaart worden gebracht. Om toekomstig  
wangedrag te voorkomen verhogen we de boetes die financiële toezichthouders uit kunnen delen. Andere  
voorstellen zijn te vinden in ‘De lessen uit de kredietcrisis’ www.sp.nl/service/rapport/081027_ludkcrisis.pdf

Besparingen Miljarden €

Sociale zekerheid 0,3

Zorg 4,0

Overig 0,8

Totaal 5,1

Sociale zekerheid
•	Beperken	re-integratiegelden
 De subsidies voor re-integratietrajecten worden verminderd. Aan werkloze mensen en mensen in de bijstand 

worden allerlei dure re-integratietrajecten aangeboden, zonder te beoordelen wat de perspectieven zijn.  
Vaak verbeteren deze trajecten het perspectief van deze mensen totaal niet. Alleen de commerciële  
re-integratiebedrijven worden er beter van (€ 250 mln.).

•	Prestatieverplichting	WIA/	Wajong
 Werkgevers, vooral grotere, moeten meer mensen met een handicap of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in 

dienst nemen. Dit levert een besparing op voor de WIA/ Wajong (€ 50 mln.).
•	Boete	werkgevers	WIA/	Wajong
 Werkgevers die niet aan de prestatieverplichting voldoen, krijgen een heffing (€ 10 mln.).

Zorg
• Afschaffing zorgtoeslag
 De zorgtoeslag wordt afgeschaft omdat de nominale premie wordt verlaagd naar 400 euro. Tegelijkertijd wordt 

een nieuwe inkomensafhankelijke premie ingevoerd. Over het inkomen tot 16.000 euro bruto per jaar wordt 
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geen inkomensafhankelijke premie geheven. Mensen met een minimuminkomen betalen daardoor geen 
 inkomensafhankelijke premie. Hiermee kan de bureaucratie van 5 miljoen zorgtoeslagen per jaar bespaard  

worden (€ 3,9 mrd.).
•	Kapitaallasten	
 De kapitaallasten voor ziekenhuizen worden afgeschaft (€ 50 mln.).

overige besparingen
•	Pedagogie-les	voor	onderwijzers	wordt	afgeschaft
 Op grond van de wet SLOA vertellen pedagogen aan onderwijzers hoe zij les moeten geven. Deze uitgaven  

zijn totaal overbodig (€ 20 mln.).
•	Fraude	en	witwasbestrijding
 Een betere bestrijding van fraude en witwassen zal leiden tot extra inkomsten (€ 20 mln.).
•	Defensie	
 Defensie kan in 2010 extra bezuinigen door extra reducties in vooral materieel. Nederland kan toe met minder 

marineschepen (fregatten, onderzeeërs etc), minder materieel voor de landmacht (tanks, pantserhouwitsers), 
en minder F16’s (€ 300 mln.).

•	Verhogen	boetes	toezichthouders	
 De boetes van de financiële toezichthouders (DNB en AFM) worden verhoogd om toekomstig wangedrag in de 

financiële sector te voorkomen (€ 125 mln.).
•	Externe	inhuur
 Bezuinigen op de uitgaven aan externe deskundigheid. De begrotingen van ministeries worden aangepast 

waarbij externe inhuur op een apart begrotingsartikel wordt geboekt. Deze nieuwe begrotingsartikelen worden 
vervolgens met 240 miljoen euro in totaal gekort (€ 240 mln.).

•	Afschaffen	bedrijfstoeslag
 Dit was inkomenssteun voor boeren die wij gerichter willen gaan inzetten. Namelijk gebruiken ter bevordering 

van biologische landbouw door middel van een vlakke hectarepremie (€ 80 mln.).
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laSten eerlijker verdelen
Een	crisis	betekent	niet	dat	we	de	menselijke	maat	uit	het	oog	moeten	verliezen.	De	SP	wil	een	recht-
vaardige	lastenverdeling	zodat	de	mensen	die	de	meeste	ruimte	in	hun	portemonnee	hebben,	meer	gaan	
bijdragen	om	de	kosten	van	de	crisis	op	te	vangen.	

Sterke SchouderS de ZwaarSte laSten
Door twintig jaar neoliberale politiek is de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter geworden. Deze kloof kan 
weer gedeeltelijk worden gedicht wanneer we een bijdrage vragen naar draagkracht. De verhouding tussen de 
inkomens van gewone werknemers en de top is volledig zoekgeraakt. Een extra tarief voor inkomens boven de 
Balkenende-norm is daarom op zijn plaats. Ook is de belasting op vermogen en winsten lager dan de belasting 
op arbeid. Daarom verhogen we de vermogensrendementsheffing. Veel belastingvoordelen zijn momenteel aan 
geen enkele inkomensgrens gebonden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de hypotheekrenteaftrek. Een eerste stap is 
om voor volgend jaar het af te trekken bedrag te maximeren op 1 miljoen euro hypotheekschuld. 

De zorgpremies gaan het komende jaar weer stijgen als het aan het kabinet ligt. Maar het kan ook anders.  
De nominale premie kan worden verlaagd tot 400 euro wanneer de zorgpremies inkomensafhankelijk worden 
gemaakt. De voorstellen ten aanzien van de zorgverzekeringspremie zijn apart doorgerekend door het CPB en  
te vinden op: www.sp.nl/nieuws/nwsoverz/div/080828doorrekeningcpb.pdf

bijdrage van het bedrijfSleven
De afgelopen jaren zijn vooral de grote multinationals een steeds kleiner deel van de totale belastinginkomsten 
gaan betalen. Voor oliemaatschappijen komt er een heffing op de winning van olie en gas. De olie en het gas in 
de Nederlandse bodem is immers ons nationaal vermogen, waar wij allemaal van moeten profiteren. Bedrijven 
moeten ook beschermd worden tegen aandeelhouders die zich als sprinkhanen gedragen door bedrijven vol te 
pompen met schuld en de opbrengst aan zichzelf uit keren. Daarom komt er een beperking van de renteaftrek 
zodat voorkomen wordt dat bedrijven teveel schulden op zich nemen. 

laStenverlichting

Sociale Zekerheid
•	 Inkomensafhankelijke	arbeidskorting
 Om de armoedeval te bestrijden wordt voor werknemers met een laag inkomen een speciale belastingkorting  

ingevoerd. Die belastingkorting loopt vanaf een inkomen van 40 procent van het minimumloon tot 100 procent  
minimumloon, blijft dan gelijk tot een inkomen van 140 procent van het minimumloon en wordt dan langzaam  
afgebouwd tot € 0 bij 170 procent van het minimumloon. Deze korting komt bovenop de algemene arbeids- 
korting en de inkomensafhankelijke arbeidskorting van het kabinet (€ 1,2 mrd.).

•	Verlaging	belastingtarief	eerste	schijf
 Het belastingtarief in de eerste schijf wordt verlaagd (€ 2,14 mrd.)
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Zorg 
•	 	Verlaging	nominale	premie
 De nominale premie voor ziektekosten wordt verlaagd van ongeveer 1085 euro naar 400 euro (€ 8,9 mrd.).
 
overige lastenverlichtingen
• Tarief kleinschaligheidsinvesteringsaftrek tot € 70.000 tarief verhogen naar 50 procent, gevolgd door 

een geleidelijke afbouw boven de € 70.000
 De investeringsaftrek voor startende ondernemers, zowel vennootschappen als zelfstandigen, wordt 

verdubbeld. Door deze starters-investeringsaftrek kan een startende ondernemer drie jaar lang een groter 
deel van de investeringen aftrekken van de winst. Voor zelfstandigen willen we de aftrek voor investeringen tot 
70.000 euro verhogen naar 50 procent. Boven de 70.000 euro wordt dit geleidelijk afgebouwd. Hierdoor kun-
nen ook de zelfstandigen die al langer ondernemer zijn een groter deel van hun investeringen van de winst 
aftrekken (€ 360 mln.).

laStenverZwaring 

Sociale Zekerheid
•	Aftoppen	pensioenpremie	aftrek
 De aftrekbaarheid van pensioenpremies kent geen enkele maximering. Dit belastingvoordeel wordt afgetopt bij 

anderhalf keer modaal wat neerkomt op ruim 45.000 euro (€ 1,86 mrd.).
•	Doorwerkbonus
 De doorwerkbonus voor mensen die na hun 65ste doorwerken komt te vervallen (€ 175 mln.).

Zorg
•	Verhoging	werkgeversbijdrage	kinderopvang
 De werkgeversbijdrage wordt verhoogd van 0,34 procent naar 0,37 procent van de opslag op de sectorpremie 

(€ 50 mln.).
•	Verbreding	AWBZ	naar	alle	schijven
 Er komt een verbreding van de grondslag AWBZ naar alle schijven (€ 750 mln.).
•	 Invoering	procentuele	werknemerspremie
 Een nieuwe inkomensafhankelijke ziektekostenpremie van ongeveer 5 procent wordt ingevoerd. Over het  

bruto-inkomen tot ongeveer 16 duizend euro hoeft geen premie te worden betaald. De maximuminkomens-
grens voor de inkomensafhankelijke werkgeverspremie wordt geschrapt waardoor de premie kan dalen tot 
ongeveer 5,75 procent (€ 6,55 mrd.). 

•	Extra	ZVW-premie	door	intensiveringen
 De afschaffing van het eigen risico leidt tot iets hogere ziektekostenpremies voor werknemers en werkgevers 

omdat deze kosten nu op basis van solidariteit worden opgebracht. Daar staat natuurlijk tegenover dat 
 mensen het eigen risico niet meer zelf hoeven te betalen en de premie voor het aanvullende pakket omlaag 

gaat (€ 350 mln.).

overige lastenverzwaringen
•	Aftoppen	hypotheekrenteaftrek
 De hypotheekrenteaftrek wordt zonder overgangsregeling gemaximeerd op de rente over hypotheekschulden 

van maximaal 1 miljoen euro (€ 20 mln.).
• Heffing op winning koolwaterstoffen
 De multinationals als Shell en Esso verdienen fors aan de winning van ons aardgas. Een deel van deze winsten 

wordt afgeroomd via een heffing op de winning van koolwaterstoffen. (€ 500 mln.).
• Aftoppen 30 procent-regeling op € 70.000
 De 30 procent-regeling is bedoeld voor buitenlandse werknemers die volgens bedrijven moeilijk te vinden zijn. 

Zij kunnen 30 procent van hun bruto inkomsten als een onkostenvergoeding aanmerken waardoor over dit 
gedeelte van hun inkomen geen belasting hoeft te worden betaald. Dit willen we maximeren op € 21.000 (dit 
wordt bereikt bij een inkomen van € 70.000). Buitenlandse werknemers met een hoger inkomen (bijvoorbeeld 
uit het buitenland gehaalde topmanagers) moeten over de rest van hun inkomen dan gewoon belasting betalen 
(€ 100 mln.).
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• Invoering van een extra belastingschijf van 60% vanaf € 181.000
 De salarissen van bankiers, topbestuurders en topmanagers zijn de laatste jaren onevenredig hard gestegen. 

De verhouding met de inkomens van gewone werknemers is volledig zoek. Nu laagbetaalde werknemers de 
dupe dreigen te worden van de crisis, is een extra tarief voor inkomens boven de Balkenende-norm op zijn 
plaats (€125 mln.).

• Verhogen vermogensrendementsheffing
 Vermogen en de winsten uit vermogens worden lager belast dan de inkomsten uit arbeid. Dat is onwenselijk. 

Daarom wordt de belasting op vermogensinkomsten verhoogd van 30% naar 37,5% (€ 900 mln.).
•	Beperking	renteaftrek	op	30%	bedrijfsresultaat
 Om te voorkomen dat bedrijven te veel schulden op zich nemen en dat private equity ondernemingen de nieuw 

opgekochte bedrijven volpompen met schulden (zoals bij PCM en Hema), mogen deze bedrijven niet teveel 
rente aftrekken in verhouding tot de winst. De renteaftrek wordt beperkt tot 30% van de winst vóór aftrek van 

 rente en afschrijving (€ 1,4 mrd.).
•	Geen	verruiming	MKB	winstvrijstelling	en	premievrijstelling	kleine	banen
 Er komt geen verruiming van de MKB winstvrijstelling en ook geen premievrijstelling voor kleine banen 
 (€ 177 mln.).
•	Geen	verruiming	octrooibox
 Het tarief voor de innovatiebox wordt niet verlaagd. Ook wordt de octrooibox niet verruimd tot een  

innovatiebox (€ 257 mln.). 

laStenneutraal

•	Kinderbijslag	inkomensafhankelijk
 De kinderbijslag wordt inkomensafhankelijk (€ 0 mln.).
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