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1 Samenvatting
1
 

92% van de maatregelen in het Regeerakkoord stond al in de verkiezingsprogramma’s. Dit 

blijkt uit een vergelijking van de CPB-doorrekeningen van Regeerakkoord en van de 

verkiezingsprogramma’s (Keuzes in Kaart 2013-2017). 

 

Het merendeel (52%) stond in het verkiezingsprogramma van de VVD of de PvdA. 31% van 

de maatregelen stond in de verkiezingsprogramma’s van zowel de VVD als PvdA, terwijl 9% 

in andere verkiezingsprogramma’s stond. 8% van de maatregelen van het Regeerakkoord is 

nieuw en stond dus nog niet in de doorgerekende verkiezingsprogramma’s. Als rekening 

wordt gehouden met de omvang van de maatregelen dan komt nog meer van de maatregelen 

in het Regeerakkoord uit de doorgerekende verkiezingsprogramma’s van VVD en PvdA en is 

de betekenis van nieuwe maatregelen kleiner. 
 

De meeste maatregelen (40%) hebben in het Regeerakkoord een kleinere budgettaire 

omvang dan in de verkiezingsprogramma’s. Bijna net zo veel maatregelen (38%) hebben 

dezelfde budgettaire omvang in Regeerakkoord en verkiezingsprogramma. Voor 14% van de 

maatregelen is de budgettaire omvang in het Regeerakkoord groter dan in de 

verkiezingsprogramma’s. 

 

De helft van de maatregelen in de verkiezingsprogramma’s van de twee coalitiepartijen 

blijkt, al of niet in afgezwakte vorm, ook in het Regeerakkoord opgenomen te zijn. Vooral 

relatief budgettair omvangrijke maatregelen zijn ook in het Regeerakkoord opgenomen. 

 
1
 Ik dank Johannes Hers, Annette Zeilstra, Debby Lanser, Eugene Verkade, Paul Besseling, Krista Hoekstra, Miriam Gielen 

en Rob Aalbers voor commentaar op de conceptversie van dit document. Eventuele onvolkomenheden in deze definitieve 

versie komen voor mijn rekening.  
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2 Methode van onderzoek 

Dit is de eerste empirische studie naar de relatie tussen de doorrekening van 

verkiezingsprogramma’s en het Regeerakkoord. Dat veel maatregelen uit het Regeerakkoord 

al eerder zijn meegenomen in de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s is 

genoegzaam bekend. Zo wordt in Keuzes in Kaart 2011-20152 opgemerkt: “Naast de 

dienstverlening aan de kiezer hebben vorige edities van Keuzes in Kaart ook in het 

formatieproces na de verkiezingen een nuttige rol gespeeld. De analyse geeft een inventarisatie 

van de gevolgen van uitvoering van de voorstellen van de diverse partijen. Die inventarisatie 

biedt een handvat voor de onderhandelingen over een regeerakkoord voor een volgend 

kabinet.“ In dit CPB Achtergronddocument wordt voor het eerst kwantitatief in detail op 

deze relatie ingegaan. Dit gebeurt door de CPB-doorrekening van het Regeerakkoord, die 

afgelopen november is gepubliceerd,3 te vergelijken met de doorrekening van de 

verkiezingsprogramma’s zoals afgelopen augustus gepubliceerd in KIK 2013-2017.4 

 

De maatregelen in de doorgerekende verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartijen (VVD 

en PvdA) staan centraal. In hoeverre is het Regeerakkoord gebaseerd op deze maatregelen? 

Maar er is ook nagegaan of de maatregelen die wel in het Regeerakkoord staan maar niet in 

de verkiezingsprogramma’s van de twee coalitiepartijen, wellicht voorkomen in een 

verkiezingsprogramma van een andere politieke partij. De maatregel van de partij die het 

meest aansluit bij die van het Regeerakkoord, is dan meegenomen in de analyse.  

 

De maatregelen zijn verdeeld in twee groepen: nieuw (maatregel in het Regeerakkoord komt 

niet voor in de doorgerekende verkiezingsprogramma’s) en zowel in Regeerakkoord als in 

KIK (de maatregel in het Regeerakkoord komt overeen met een maatregel uit een 

doorgerekend verkiezingsprogramma). Maatregelen in de tweede groep komen in grote 

lijnen overeen maar kunnen op (belangrijke) details verschillen. Een voorbeeld hiervan: op 

het openbaarvervoergebruik van studenten wordt bezuinigd in het Regeerakkoord en in het 

verkiezingsprogramma van de VVD; in het Regeerakkoord wordt de huidige ov-

studentenkaart vervangen door een ov-kortingskaart, terwijl in het VVD-programma deze 

wordt vervangen door een ov-trajectkaart. Ondanks verschillen in uitwerking is deze 

maatregel gerekend tot de categorie zowel in Regeerakkoord als in KIK. Noodzakelijke 

voorwaarde om een maatregel tot deze categorie te rekenen, is dat de verandering in 

dezelfde richting is. Dit is bijvoorbeeld niet het geval voor de PvdA-maatregel ‘latere en 

langzamere verhoging AOW-leeftijd’ en de Regeerakkoord-maatregel ‘snellere verhoging 

AOW-leeftijd’. 

 

Voor de maatregelen die zowel in het Regeerakkoord als in de doorgerekende 

verkiezingsprogramma’s staan, is ook nagegaan in welke mate zij budgettair overeenkomen. 

 
2
 CPB, 2010, Keuzes in Kaart 2011-2015, 20 mei.  

3
 CPB, 2012, Actualisatie analyse economische effecten financieel kader Regeerakkoord, 12 november. In deze definitieve 

doorrekening blijft de nominale zorgpremie ongewijzigd en wordt geen inkomensafhankelijke ziektekostenpremie 

ingevoerd. 
4
 CPB, 2012, Keuzes in Kaart 2013-2017, 27 augustus. 

http://www.cpb.nl/node/120
http://www.cpb.nl/publicatie/actualisatie-analyse-economische-effecten-financieel-kader-regeerakkoord
http://www.cpb.nl/campagne/keuzes-in-kaart-2013-2017
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Drie categorieën zijn onderscheiden: groter (budgettair effect van maatregel in 

Regeerakkoord is groter dan dat van de maatregel in het verkiezingsprogramma), kleiner en 

gelijk. Als er een verschil is, komt dit vrijwel altijd door de politieke keuze die gemaakt is. In 

enkele gevallen komt het echter doordat de technische inschatting van het budgettaire effect 

aangepast is.5 

 

Net als in de CPB-doorrekeningen staat het budgettaire effect in 2017 centraal. Maatregelen 

die een vergelijkbaar budgettair effect in 2017 hebben, kunnen echter een ander budgettair 

effect hebben op kortere termijn of op langere termijn. Dit type verschillen wordt niet 

gesignaleerd in dit Achtergronddocument. Er wordt evenmin gerapporteerd op andere 

dimensies die wel in KIK en Regeerakkoord zijn weergegeven (bijvoorbeeld het effect op de 

houdbaarheid van de overheidsfinanciën). De vergelijking beperkt zich tot de maatregelen 

en het (ex ante) budgettaire effect van die maatregelen in 2017. 

 

De vergelijking van Regeerakkoord en verkiezingsprogramma’s vereiste dat de maatregelen 

in de verkiezingsprogramma’s soms anders gegroepeerd worden dan in Keuzes in Kaart. 

Vaak zijn maatregelen die in KIK zijn samengevat in overige maatregelen in dit 

Achtergronddocument weer afzonderlijk opgenomen om te kunnen vergelijken met de 

maatregelen van het Regeerakkoord.  

 

Sommige beleidsvoornemens hebben zowel effect op de uitgaven als op de inkomsten of zijn 

deels een intensivering en deels een bezuiniging. In deze analyse zijn de onderdelen 

beschouwd als afzonderlijke maatregelen.  

 
5
 Een voorbeeld hiervan is de maatregel verlaging topinkomens in de publieke sector.  
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3 Resultaten 

Tabel 3.1 vat de effecten op de overheidsbegroting in 2017 weer van Regeerakkoord en de 

twee doorgerekende verkiezingsprogramma’s. De tekortreducerende maatregelen 

verminderen in de doorrekeningen van het CPB het EMU-saldo met 15 mld euro in het 

Regeerakkoord, evenveel als in het PvdA-verkiezingsprogramma en 1 mld euro minder dan 

in het VVD-verkiezingsprogramma. De ombuigingen aan de uitgavenkant bedragen 

10¼ mld euro in 2017 in het Regeerakkoord, duidelijk minder dan in de 

verkiezingsprogramma’s (VVD 22¼ mld euro, PvdA 15¼ mld euro).6 In het Regeerakkoord 

nemen de EMU-relevante lasten toe (met 4¾ mld euro), terwijl in het PvdA-

verkiezingsprogramma deze vrijwel ongewijzigd blijven (een daling van ¼ mld euro) en in 

het VVD-verkiezingsprogramma dalen (6¼ mld euro).  

 
Tabel 3.1 Effecten in 2017 van Regeerakkoord en verkiezingsprogramma’s coalitiepartijen 

 Regeerakkoord VVD PvdA 
    

                                   ex ante, mld euro, t.o.v. basispad 

    

EMU-saldo 15 16 15 

    

Netto intensiveringen overheidsuitgaven    

Arbeidsvoorwaarden 0 -1 1 

Openbaar bestuur -1½ -1¾ -1¾ 

Veiligheid -¼ ¼ -½ 

Defensie 0 0 -1 

Bereikbaarheid 0 ¼ -1¾ 

Milieu ¼ -½ -¼ 

Onderwijs 0 ¼     ¾ 

Zorg -5 -8½     -4½ 

Sociale zekerheid -1½     -7 -6¾ 

Overdrachten aan bedrijven 0 -½ -½ 

Internationale samenwerking -1 -2¾ 0 

Overig - ¾ -¾ 0 

Totaal EMU-relevante uitgaven -10¼ -22¼ -15¼ 

    

Belastingen en premies    

Totaal EMU-relevante lasten 4¾ -6¼ -¼ 

w.v. milieu ½     -¼    2½ 

       inkomen en arbeid 1¼ -5½ -1¾ 

       vermogen en winst 1¾ 0 1½ 

       overig 1½ -½ -2½ 

    

Totaal EMU-relevante lasten 4¾ -6¼ -¼ 

w.v. gezinnen 3¼    -6¾ -½ 

        bedrijven 1¾ ½ ¼ 

        buitenland 0 0 0 

 

  

 
6
 De PvdA schaft de zorgtoeslag af, die tot de ombuigingen op de sociale zekerheid wordt gerekend. Dit bedrag 

(5¾ mld euro) wordt echter in zijn geheel ingezet voor lastenverlichting voor gezinnen in de vorm van lagere zorgpremies. 

Voor het EMU-saldo pakt deze maatregel zodoende neutraal uit. 
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92% van de maatregelen in het Regeerakkoord stond al in de doorgerekende 

verkiezingsprogramma’s. Het merendeel (52%) stond in het verkiezingsprogramma van de 

VVD of de PvdA.7 31% van de maatregelen stond in de verkiezingsprogramma’s van zowel de 

VVD als PvdA, terwijl 9% in andere verkiezingsprogramma’s stond. 8% van de maatregelen 

van het Regeerakkoord is nieuw en stond dus nog niet in de doorgerekende 

verkiezingsprogramma’s.  

 
Figuur 3.1 Herkomst maatregelen Regeerakkoord, op basis van aantal maatregelen 

 
 
Figuur 3.2 Omvang maatregel in Regeerakkoord ten opzichte van overeenkomende maatregelen in 

de verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartijen 

 
 

Veel maatregelen (38%) hebben dezelfde budgettaire omvang in Regeerakkoord en 

verkiezingsprogramma (figuur 3.2). Door het sluiten van compromissen zijn er nog net iets 

meer maatregelen (40%) die in het Regeerakkoord een kleinere budgettaire omvang hebben 

dan in de verkiezingsprogramma’s. Maar toch is nog voor 14% van de maatregelen de 

 
7
 33% in het verkiezingsprogramma van de VVD en 19% in dat van de PvdA. 
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budgettaire omvang in het Regeerakkoord groter dan in de verkiezingsprogramma’s.8 Voor 

8% is het beeld voor de Regeerakkoordmaatregel gemengd: bijvoorbeeld groter dan voor de 

ene coalitiepartij maar kleiner dan voor de andere coalitiepartij. 

 

Hierboven is alleen gekeken naar aantallen maatregelen en is geen rekening gehouden met 

de budgettaire omvang van de maatregel. Een maatregel van 100 mln euro telt zodoende 

even zwaar mee als een maatregel van 1 miljard euro. De samenhang tussen Regeerakkoord 

en verkiezingsprogramma’s is echter ook onderzocht rekeninghoudend met de absolute 

omvang in mld euro’s van de maatregelen uit het Regeerakkoord.  

Rekeninghoudend met de omvang stond 95% van de maatregelen in het Regeerakkoord al in 

de doorgerekende verkiezingsprogramma’s (figuur 3.3). Het merendeel (58%) stond in het 

verkiezingsprogramma van zowel de VVD als de PvdA. Dat is aanzienlijk meer dan het aantal 

maatregelen dat in beide verkiezingsprogramma’s stond (31% zie figuur 3.1); dat zou 

kunnen komen doordat relatief omvangrijke maatregelen in beide programma’s stonden of 

doordat het tijdens onderhandelingen eenvoudiger is om budgettaire beslagen te verhogen 

van maatregelen waar de onderhandelende partijen het over eens zijn. 33% van de 

maatregelen stond in de verkiezingsprogramma’s van de VVD of de PvdA, 9 terwijl 4% in 

andere verkiezingsprogramma’s stond. 5% van de maatregelen van het Regeerakkoord 

stond nog niet in de doorgerekende verkiezingsprogramma’s.  

 

De conclusie uit vergelijking van de resultaten in figuren 3.1 en 3.3 is dat de nieuwe 

maatregelen relatief klein van omvang zijn. Hetzelfde geldt voor de maatregelen die zijn 

overgenomen van andere partijen.  

 
Figuur 3.3 Herkomst maatregelen van het Regeerakkoord, op basis van omvang in mld euro’s 

 
 

  

 
8
 Daarin zijn de maatregelen die in beide programma’s staan licht oververtegenwoordigd: 42% van de maatregelen die in 

het Regeerakkoord groter zijn dan in de verkiezingsprogramma’s is een maatregel die zowel in het verkiezingsprogramma 

van VVD en PvdA voorkomt, terwijl de maatregelen die in het Regeerakkoord groter zijn dan in de verkiezingsprogramma’s 

slechts 33% van de maatregelen bedragen die zowel in Regeerakkoord als in KIK voorkomen.  
9
 22% in het verkiezingsprogramma van de VVD en 11% in dat van de PvdA. 

VVD of PvdA
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In bovenstaande analyse staat de herkomst van de maatregelen uit het Regeerakkoord 

centraal. Van betekenis is echter ook het gebruik dat van de maatregelen in de 

doorgerekende verkiezingsprogramma’s is gemaakt. Er is dan ook onderzocht in hoeverre 

maatregelen van de twee verkiezingsprogramma’s terugkomen in het Regeerakkoord. De 

helft van de maatregelen in de verkiezingsprogramma’s van de twee coalitiepartijen blijkt, al 

dan niet in afgezwakte vorm, ook in het Regeerakkoord opgenomen te zijn10. 

Niet alle maatregelen die in beide verkiezingsprogramma’s staan, zijn trouwens opgenomen 

in het Regeerakkoord. Zo wordt de SDE+ niet afgeschaft, terwijl beide coalitiepartijen dit in 

hun verkiezingsprogramma hadden staan. Beide partijen waren in hun 

verkiezingsprogramma voorstander van een intensivering voor voorschoolse en 

vroegschoolse educatie (vve); maar deze intensivering is niet opgenomen in het 

Regeerakkoord. 

 
Figuur 3.4 Maatregelen verkiezingsprogramma’s coalitiepartijen en het Regeerakkoord, op basis 

van aantal maatregelen 

 
 

Als rekening wordt gehouden met de omvang van de maatregelen, komt gemiddeld 59% van 

de maatregelen in de twee verkiezingsprogramma’s terug in het Regeerakkoord (figuur 

3.5).11 De data in figuren 3.4 en 3.5 wijzen erop dat gemiddeld budgettair relatief kleine 

maatregelen in de verkiezingsprogramma’s niet zijn opgenomen in het Regeerakkoord.  

 

 
10

 Voor de VVD is 59% van de maatregelen uit het doorgerekende verkiezingsprogramma opgenomen in het 

Regeerakkoord. Voor de PvdA is dat 42%. 
11

 Op dit punt verschillen de twee partijen duidelijk van elkaar. Rekening houdend met de omvang van de maatregelen is 

77% van de maatregelen van het VVD-verkiezingsprogramma opgenomen in het Regeerakkoord. Voor de PvdA is dat veel 

minder: 41%. Dit komt doordat enkele grote maatregelen uit het PvdA-programma, zoals de afschaffing van de 

zorgtoeslag, met vervanging daarvan door inkomensafhankelijke zorgpremies, en het terugdraaien van de btw-verhoging, 

uiteindelijk niet zijn opgenomen in het definitieve Regeerakkoord. 

wel in RA

51%

niet in RA

49%
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Figuur 3.5 Maatregelen verkiezingsprogramma’s coalitiepartijen en het Regeerakkoord, op basis 

van omvang in mld euro’s 
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4 Bijlage 

De tabellen in deze bijlage laten het effect van de maatregel op het EMU-saldo zien. 

Ombuigingen en lastenverzwaringen hebben daardoor een positief teken, terwijl 

intensiveringen en lastenverlichtingen een negatief teken hebben in de tabellen. 

 

Tabel 4.1 Arbeidsvoorwaarden collectieve sector, ombuigingen, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

Verlaging topinkomens publieke sector (RA_003) 0,01 Kleiner 

Verlaging topinkomens publieke sector (PvdA_096) 0,1   

     

B. Alleen in Regeerakkoord    

-    

     

C. Alleen in KIK    

Nullijn collectieve sector deel (VVD_029_a) 1,1  

 
Tabel 4.2 Arbeidsvoorwaarden collectieve sector, intensiveringen, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

-   

   

B. Alleen in Regeerakkoord   

-   

   

C. Alleen in KIK   

-   
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Tabel 4.3 Apparaatskosten overheid, ombuigingen, mld euro (a) 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK   

Apparaatskorting lokale overheid (RA_158, 910, 004, 177, 005; 176) 1,2 Gelijk 

Bezuiniging apparaatskosten decentrale overheden (VVD_079) 1,2  

Bezuiniging apparaatskosten decentrale overheden (PvdA_098) 1,2  

   

Apparaatskorting centrale overheid (RA_001) 0,9 Gelijk 

Apparaatskorting centrale overheid (VVD_311) 0,9  

Apparaatskorting centrale overheid (PvdA_099) 0,9  

   

Reductie postennetwerk (RA_125) 0,0 Kleiner 

Afslanking diplomatie (CDA_164) 0,1  

Afslanking diplomatie (SP_210) 0,1  

   

B. Alleen in Regeerakkoord   

-   

   

C. Alleen in KIK   

-   

   

(a) Inclusief apparaatskorting op veiligheid, defensie en bereikbaar. Dit in tegenstelling tot presentatie in Keuzes in Kaart en in 

doorrekening Regeerakkoord. 

 
Tabel 4.4 Apparaatskosten overheid, intensiveringen, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK   

-   

   

B. Alleen in Regeerakkoord   

Extra toezicht Belastingdienst (RA_157) -0,2  

Terugdraaien vermindering politieke ambtsdragers (RA_176) -0,1  

   

C. Alleen in KIK   

Bestrijden fraude met uitkeringen (PvdA_014) -0,1  
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Tabel 4.5 Veiligheid, ombuigingen, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

Taakstellende korting politie en justitie (RA_011, 012) 0,1 Gelijk 

Taakstelling politie en justitie (VVD_219) 0,1  

   

B. Alleen in Regeerakkoord   

-    

   

C. Alleen in KIK   

Decriminaliseren softdrugs (PvdA_105) 0,2  

Justitiële jeugdinrichtingen en Raad voor de kinderbescherming 

overhevelen naar gemeenten (PvdA_181) 

0,1  

 
Tabel 4.6 Veiligheid, intensiveringen, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

Intensivering veiligheid (RA_013) -0,1 Kleiner 

Intensivering politie (VVD_310) -0,6  

   

B. Alleen in Regeerakkoord   

-   

   

C. Alleen in KIK   

-   
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Tabel 4.7 Defensie, ombuigingen, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

Verschuiving van defensie naar nieuw budget vrede en veiligheid 

(RA_122, 123) 

0,0 Gelijk 

Geen maatregel (VVD) 0,0  

   

B. Alleen in Regeerakkoord   

-   

   

C. Alleen in KIK   

Bezuiniging op defensie (op basis van variant C uit 

heroverwegingsrapport) taakstellend aangevuld (PvdA_110) 

1,0  

 
Tabel 4.8 Defensie, intensiveringen, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

-   

   

B. Alleen in Regeerakkoord   

-   

   

C. Alleen in KIK   

-   

 
Tabel 4.9 Bereikbaarheid, ombuigingen, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

-   

   

B. Alleen in Regeerakkoord   

-   

      

C. Alleen in KIK     

Regionaal openbaar vervoer (VVD_083) 0,1  

   

Besparing infrastructuurfonds (PvdA_119) 2,5  

Terugdraaien snelheidsverhoging 130 km/h (PvdA_236) 0,0  

 
Tabel 4.10 Bereikbaarheid, intensiveringen, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

-   

   

B. Alleen in Regeerakkoord   

-   

   

C. Alleen in KIK   

Intensivering wegen en spoor (VVD_115) -0,3  

Intensivering infrastructuurfonds (VVD_114) -0,2  

   

Investeringskosten kilometerheffing (PvdA_121) -0,6  

Kilometerheffing vrachtwagens (PvdA_135) -0,3  
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Tabel 4.11 Milieu, ombuigingen, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

Terugdraaien intensivering duurzame energie (RA_021) 0,2 Gelijk 

Terugdraaien intensivering duurzame economie (PvdA_123) 0,2  

   

B. Alleen in Regeerakkoord   

-   

   

C. Alleen in KIK   

Afschaffing SDE +  (VVD_316) 0,3  

Verlaging revolverend fonds energiebesparing (VVD_221) 0,1  

Terugdraaien intensivering natuur (VVD_084) 0,2  

   

Afschaffing SDE +  (PvdA_141) 0,3  

Maximale afroming eerstepijlergelden landbouw (PvdA_091) 0,1  

 
Tabel 4.12 Milieu, intensiveringen, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

Intensivering SDE+ (RA_022) -0,4 Andere partij / Kleiner 

Intensivering SDE+ (ChrU_628) -1,3  

   

B. Alleen in Regeerakkoord   

-   

   

C. Alleen in KIK   

intensivering agrarisch natuurbeheer  (PvdA_091) -0,2  

Tender voor energiebesparing (PvdA_124) -0,2  
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Tabel 4.13 Onderwijs, ombuigingen, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

Budget onderhuisvesting naar scholen ipv gemeenten (RA_043, 044) 0,0 Gelijk 

Budget motie Buma naar scholen ipv gemeenten (VVD_213) 0,0   

   

Schrappen subsidies  (RA_031) 0,2 Gelijk 

Schrappen subsidies (PvdA_078) 0,2  

   

Afschaffen gratis schoolboeken (RA_170) 0,2 Kleiner 

Afschaffen gratis schoolboeken (VVD_072) 0,3  

   

Minder opleidingen (RA_036, 039) 0,2 Kleiner 

Minder opleidingen (PvdA_082, 083, 186) 0,3  

   

Samenvoegen kenniscentra MBO (RA_040) 0,1 Gelijk 

Samenvoegen kenniscentra MBO (PvdA_081) 0,1  

   

Afschaffen maatschappelijke stages (RA_041) 0,1 Gelijk 

Afschaffen maatschappelijke stages (VVD_074) 0,1  

Afschaffen maatschappelijke stages (PvdA_185) 0,1  

   

Korting hoger onderwijs (RA_034) 0,1 Gelijk 

Korting hoger onderwijs (VVD_217) 0,1  

Korting hoger onderwijs (PvdA_187) 0,1  

   

Sociaal leenstelsel (RA_033) 0,1 Gelijk 

Sociaal leenstelsel (VVD_070) 0,1  

Sociaal leenstelsel (PvdA_077) 0,1  

   

Subsidies onderwijsvernieuwing groen onderwijs (RA_035) 0,1 Gelijk 

Subsidies onderwijsvernieuwing groen onderwijs (PvdA_204) 0,1  

   

Leerwegondersteunend onderwijs (RA_042) 0,1 Kleiner 

Korting budget zorgleerlingen (VVD_069) 0,2  

   

Vervanging OV-studentenkaart door kortingskaart (RA_037) 0,0 Gelijk 

Invoeren OV-trajectkaart (VVD_073) 0,0  

   

Vereenvoudiging Wet studeren is investeren (RA_045) 0,0 Gelijk 

Vereenvoudiging Wet studeren is investeren (VVD_214) 0,0   

   

B. Alleen in Regeerakkoord   

-   

   

C. Alleen in KIK   

Invoeren leeftijdsgrens 30 jaar voor bekostiging mbo (VVD_216) 0,2  

Opheffen regeling impulsgebieden (VVD_215) 0,2  

   

Verbetering aansluiting onderwijsbestel (PvdA_079) 0,2  

Vereenvoudiging bekostigingsmodel VO (PvdA_080) 0,1  
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Tabel 4.14 Onderwijs, intensiveringen, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

Intensiveringen onderwijs (RA_046, 038) -0,7 Groter / Gelijk 

Intensiveringen onderwijs (VVD_109, 105, 106, 107, 113) -0,8  

Intensiveringen onderwijs (PvdA_086, 087, 238) -0,7  

   

Terugdraaien langstudeermaatregel studentdeel (RA_032) -0,2 Groter/kleiner 

Terugdraaien langstudeermaatregel (VVD_071) -0,1  

Terugdraaien langstudeermaatregel (PvdA_089) -0,4  

   

B. Alleen in Regeerakkoord   

-   

   

C. Alleen in KIK   

Uitbreiding voor- en vroegschoolse educatie (VVD_101) -0,2  

Extra taal en rekenen achterstandskinderen (VVD_102) -0,1  

Straatcoaches schooluitval (VVD_104) -0,1  

   

Uitbreiding voor- en vroegschoolse educatie  (PvdA_085) -0,2  

Stapelen, doorstromen (PvdA_088) -0,2  

Intensivering inspectietoezicht (PvdA_090) -0,1  

Creëren stagemogelijkheden en werkervaringsplekken voor jongeren 

(PvdA_019) 

-0,1  
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Tabel 4.15 Zorg, ombuigingen, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

Beperken AWBZ tot intramurale zorg gehandicapten en ouderen met zzp5 en hoger 

(RA_071, 073, 074, 075, 084, 085) 

2,3 Kleiner 

Beperken AWBZ tot intramurale zorg gehandicapten en ouderen (VVD_037, 049, 042, 

047, 051) 

4,0  

Beperken AWBZ (PvdA_065, 059, 222, 058, 031, 038) 2,9  

   

Verhogen intramurale eigen bijdrage AWBZ (RA_079) 0,1 Kleiner 

Verhoging extramurale eigen bijdrage AWBZ/WMO (PvdA_060) 0,8   

   

Ontschotten Jeugdzorg (RA_080) 0,2 Gelijk 

Ontschotten jeugdzorg (VVD_041) 0,2  

   

Inkomensregelingen chronisch zieken en gehandicapten (RA_081, 083, 178) 0,1 Kleiner 

Inkomensregelingen chronisch zieken en gehandicapten (VVD_043, 058, 100) 0,4  

Inkomensregelingen chronisch zieken en gehandicapten (PvdA_230, 228) 0,3  

   

Huishoudelijke hulp inkomensafhankelijk beperken (RA_072) 1,1 Gelijk 

Huishoudelijke hulp WMO beperken (VVD_035, 036) 1,1   

   

Verplicht hergebruik scootmobiel/rolstoel etc. in WMO (RA_078) 0,1 Gelijk 

Verplicht hergebruik scootmobiel/rolstoel/etc. in WMO (VVD_039) 0,1   

   

Hoofdlijnenakkoorden ziekenhuiszorg, GGZ en huisartsenzorg (RA_051) 1,2 Groter 

Hoofdlijnenakkoord, uitbreiden gereguleerde marktwerking (VVD_355, 066, 211, 063, 

358) 

1,0   

Diverse Zvw-maatregelen (PVDA_035, 037, 215, 216) 0,3  

   

Stringenter pakketbeheer (RA_055) 0,2 Gelijk 

Stringenter pakketbeheer (VVD_359) 0,2  

Strakker pakketbeheer (PvdA_218) 0,2  

   

Honoraria medisch specialisten  (RA_052) 0,1 Gelijk/groter 

Aanpassing honoraria medisch specialisten (VVD_360) 0,1  

Aanscherpen norminkomens specialisten en bestuurders (PvdA_030) 0,2  

   

Concentratie toppreferente zorg (RA_054) 0,1 Gelijk 

Toppreferente zorg concentreren  (VVD_210) 0,1  

Aanbesteding toppreferente zorg (PvdA_219) 0,1  

   

Inkomensafhankelijke eigen risico in de Zvw, inclusief uitvoeringskosten (RA_062) 0,0 Kleiner 

Inkomensafhankelijk eigen risico (PvdA_029, 250) 0,4  

   

Eigen bijdrage zelfverwijzers  spoedeisende hulp (50 euro) (RA_061) 0,0 Andere partij/kleiner 

Eigen bijdrage eerste bezoek polikliniek en spoedeisende eerste hulp (25 euro) 

(CDA_120) 

0,2   

   

Verlaging post incidenteel loonbijstelling zorg (RA_175) 0,2 Groter 

Nullijn zorg (VVD_029) 0,0  

   

B. Alleen in Regeerakkoord   

-   

C. Alleen in KIK   

IQ-maatregel (VVD_053) 0,1  

Scherpere tarifering/ stringenter beleid jeugdzorg (VVD_303) 0,1  

Versobering Valys-vervoer (VVD_045, 361) 0,2  

Eigen betalingen (VVD_056, 057, 059, 060) 1,3  

overlap care-maatregelen (VVD_350) -0,3  

Stelselwijziging Zvw (PvdA_033, 041) 2,0  

Verlaging norminkomen huisarts (PvdA_046) 0,1  
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Tabel 4.16 Zorg, intensiveringen, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

Extra wijkverpleegkundigen, ruimte voor alfahulpen/verpleeghulpen (RA_076, 164) -0,4 Kleiner/groter 

Ontschotten zorg in de buurt en overig (VVD_227, 225, 226) -0,1  

Intensiveringen voor zorg dichtbij (PvdA_070) -1,0  

   

Schrappen eigen bijdragen jeugdzorg, GGZ en ligdagen ziekenhuis (RA_056, 071) -0,2 Kleiner 

Verlaging eigen betaling/eigen risico Zvw (PvdA_073, 074, 076) -1,0  

   

B. Alleen in Regeerakkoord   

-   

   

C. Alleen in KIK   

Uitbreiding verzekerd pakket (PvdA_257) -0,6  

Intensiveren preventieve gezondheidszorg  (PvdA_075) -0,1  
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Tabel 4.17 Sociale zekerheid, ombuigingen, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

Snellere verhoging AOW-leeftijd (RA_102, gesaldeerd) 0,2 Kleiner 

Snellere verhoging AOW-leeftijd (VVD_021, gesaldeerd) 1,5  

   

WW duurverkorting  (RA_091) 0,7 Kleiner 

Beperken WW (VVD_004, 008, 009, 010) 1,3  

   

Verlagen kinderbijslag (RA_094_5) 0,6 Groter 

Verlagen kinderbijslag (VVD_027) 0,3   

   

Participatiewet, inclusief ombuiging re-integratie (RA_092, 095) 0,5 Kleiner 

Afschaffen WSW, beperken Wajong, korting re-integratie (VVD_011, 012, 016) 1,0   

Participatieregeling onderkant arbeidsmarkt WSW, Wajong, WWB samen één 

regeling, ombuiging re-integratie  (PvdA_001, 097) 

0,9   

   

Weglek reiskosten via WW/WAO (RA_142) 0,2 Gelijk 

Lagere aanspraak WW/WAO door behoud reiskostenvergoeding (VVD_207) 0,2   

Weglek reiskosten via WW en WAO (PvdA_155) 0,2   

   

Schrappen toeslag jonge partner AOW > 50.000 (RA_166) 0,1 Andere partij / gelijk 

Aftoppen AOW-partnertoeslag hogere inkomens (GL_014) 0,1  

   

Quotum arbeidsgehandicapten (RA_093) 0,2 Kleiner 

Quotum arbeidsgehandicapten (PvdA_007) 0,4  

   

Arbeids- en re-integratieplicht WWB (RA_097) 0,1 Gelijk 

WWB: onvoldoende meewerken vinden van werk drie maanden geen uitkering 

(VVD_203_a) 

0,1  

   

Huishouduitkeringstoets (RA_104) 0,1 Gelijk 

Huishoudinkomenstoets WWB (VVD_013) 0,1  

   

Beperken duur ANW (RA_106) 0,1 Groter 

Beperken duur ANW (VVD_034) 0,0  

   

AOW samenwonenden naar 50% WML (RA_098) 0,1 Kleiner 

Verlaging AOW samenwonenden (VVD_205) 0,2  

   

Aanscherpen definitie passende arbeid WW (RA_096) 0,0 Kleiner 

Aanscherpen definitie passende arbeid (PvdA_005) 0,1  

   

B. Alleen in Regeerakkoord   

-   

C. Alleen in KIK   

Beperken zorgtoeslag (VVD_001) 0,7  

Beperken doelgroep zorgtoeslag (VVD_201) 0,7  

Verlagen AO-uitkeringen (VVD_015) 0,5  

Kinderbijslag afnemend naar aantal kinderen (VVD_206) 0,3  

Modernisering Ziektewet (VVD_302) 0,2  

Koppeling uitkeringen (exclusief AOW) aan CPI vanaf 2016 (VVD_030) 0,2  

Aanscherping loonaanvulling gedeeltelijk arbeidsongeschikten (VVD_017) 0,2  

Kinderopvangtoeslag afschaffen voor niet-werkende ouders (VVD_031) 0,0  

Langdurigheidskorting bijstand (VVD_202) 0,2  

Kinderalimentatie vereenvoudigd vaststellen (VVD_081) 0,1  

   

Latere en langzamere verhoging AOW-leeftijd (PvdA_002, gesaldeerd) -0,4  

Overbodig worden zorgtoeslag i.v.m. inkomensafhankelijke zorgpremie 

(PvdA_039) 

5,8  

Geen hypotheekrenteaftrek in berekening toeslagen (PvdA_010) 0,5  

Bestrijden fraude met uitkeringen (PvdA_014) 0,1  
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Lagere bijstandsuitgaven als gevolg van versimpelen alimentatie (PvdA_104) 0,1  

 

Tabel 4.18 Sociale zekerheid, intensiveringen, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

Kindregelingen (RA_94 excl. 94_5, 180) -0,7 Groter 

Kindregelingen (VVD_022, 023, 024, 025, 026) 0,0  

Hervorming kindregelingen  (PvdA_015) 0,8  

   

IOW afschaffen, IOW toegankelijk 55+ (RA_091) -0,1 Kleiner 

IOAW/IOAZ afschaffen (VVD_006) 0,1  

Afschaffen IOAW en IOAZ (PvdA_008, 020) 0,1  

   

Temporiseren afbouw dubbele algemene heffingskorting bijstand (RA_181) -0,1 Kleiner 

Uitstel afbouw dubbele heffingskorting bijstand (SP_005_a) -0,2  

   

Intensivering armoedebeleid (RA_107) -0,1 Gelijk 

Bijzondere bijstand (VVD_096) -0,1  

Bestrijden armoede (PvdA_018) -0,1   

   

Terugdraaien geen MKOB bij onvolledige opbouw (RA_169) 0,0 Andere partij / Kleiner 

Verhoging MKOB (VVD_401) -0,2  

   

B. Alleen in Regeerakkoord    

Uitverdieneffect huurtoeslag a.g.v. verhuurdersheffing (RA_148) -0,2  

   

C. Alleen in KIK   

Verhogen kinderopvangtoeslag (VVD_095) -0,3  

Ophogen WW eerste 3 maanden (VVD_005) -0,1  

No-riskpolissen/jobcoaches mensen met grote afstand arbeidsmarkt (VVD_098) -0,1  

Weglek toeslagen (VVD_011, 015, 202, 012, 006, 203, 013, 034) -0,1  

   

Flankerend beleid AOW-verhoging: scholing (PvdA_020, 023) -0,5  

Huurtoeslag (PvdA_131) -0,2  

Versoepeling wekeneis WW-regeling (PvdA_256) -0,1  

Weglek toeslagen (PvdA_001, 008, 010) -0,2  
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Tabel 4.19 Internationale samenwerking, ombuigingen, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

Ombuiging ontwikkelingssamenwerking (RA_121) 1,0 Kleiner 

Ombuiging ontwikkelingssamenwerking (VVD_085) 2,7  

   

B. Alleen in Regeerakkoord   

-   

   

C. Alleen in KIK   

-   

 

Tabel 4.20 Internationale samenwerking, intensiveringen, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

-   

   

B. Alleen in Regeerakkoord    

Revolving fund internationale samenwerking (RA_124) 0,0  

   

C. Alleen in KIK   

-   

 

 
Tabel 4.21 Overdrachten aan bedrijven, ombuigingen, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

Beperken subsidies bedrijven (RA_111) 0,1 Kleiner 

Taakstelling subsidies (VVD_089) 0,6   

Taakstelling subsidies (PvdA_094, 095, 126) 0,5   

   

B. Alleen in Regeerakkoord   

-   

   

C. Alleen in KIK   

-   

 

Tabel 4.22 Overdrachten aan bedrijven, intensiveringen, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

-   

   

B. Alleen in Regeerakkoord    

   

   

C. Alleen in KIK   

Verhoging budget kaderprogramma EU (VVD_108) -0,1  

 
  



22 

Tabel 4.23 Overige uitgaven, ombuigingen, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

Afschaffen PBO's (RA_131_b) 0,2 Gelijk 

Afschaffen PBO's (VVD_218_b) 0,2  

   

Verhogen heffings- en invorderingsrente (RA_151) 0,2 Groter 

Verhogen heffings- en invorderingsrente (VVD_308) 0,1  

   

Hogere kartelboetes (RA_132) 0,1 Gelijk 

Hogere kartelboetes (VVD_088) 0,1  

Hogere kartelboetes (PvdA_127) 0,1  

   

Bezuiniging publieke omroep (RA_135) 0,1 Kleiner 

Bezuiniging publieke omroep (VVD_087) 0,3  

   

Hogere boete bij te laat betalen MRB (RA_133) 0,1 Gelijk 

Hogere boetes bij te laat betalen MRB (VVD_224) 0,1  

Hogere boete bij te laat betalen MRB (PvdA_193) 0,1  

   

Doorberekenen kosten strafzaken en detentie aan veroorzaker (RA_134) 0,1 Gelijk 

Doorberekenen kosten van strafzaken en detentie aan veroorzaker (PvdA_180) 0,1  

   

Doorberekenen kosten toezicht AFM/DNB (RA_112) 0,0 Andere partij / kleiner 

Kosten toezicht doorberekenen (ChrU_104) 0,1  

   

B. Alleen in Regeerakkoord   

-   

   

C. Alleen in KIK   

Taakstelling subsidies cultuur (VVD_094) 0,1  

 

Tabel 4.24 Overige uitgaven, intensiveringen, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

-   

   

B. Alleen in Regeerakkoord    

-   

   

C. Alleen in KIK   

Dorps- en stadsvernieuwingsfonds (PvdA_102) -0,1  

Intensivering cultuur  (PvdA_128) -0,1  

Intensivering inburgering (PvdA_129) -0,1  

Weglek bankenbelasting (PvdA_173) -0,1  
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Tabel 4.25 Lastenmaatregelen, milieu, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

Uitbreiding SDE+ (RA_022) 0,4 Andere partij / Kleiner 

Uitbreiding SDE+ (ChrU_628) 1,3  

   

Vervallen vrijstelling oldtimers MRB (RA_152) 0,1 Kleiner 

Afschaffen MRB vrijstelling voor oldtimers (PvdA_136) 0,2  

   

B. Alleen in Regeerakkoord    

Inzet terugsluis vergroening begrotingsakkoord (RA_023) -0,4  

Verhoging accijns LPG en diesel (RA_167, 168) 0,3  

   

C. Alleen in KIK   

Omzetting SDE+ heffing (VVD_316) -0,3  

   

Afschaffing SDE+heffing (PvdA_141) -0,3  

Kilometerheffing vrachtwagens (PvdA_135) 1,1  

Herinvoeren afgeschafte milieubelastingen (grondwater, afvalstoffen, verpakkingen) 

(PvdA_137) 

0,6  

Afschaffen  landbouwvrijstelling (PvdA_140) 0,3  

Verhogen verpakkingenbelasting (PvdA_138) 0,3  

Heffing op lozing restwarmte (PvdA_139) 0,3  

Overig (PvdA_142, 143, 175, 252) 0,2  
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Tabel 4.26 Lastenmaatregelen, inkomen en arbeid, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

Verhoging maximale ahk en ak plus snellere afbouw ahk en ouderenkorting (RA_202, 

203, 205, 156) 

-3,0 Kleiner  / Groter 

Verhoging maximale ahk en ak (VVD_400, 403, 129, 402, 121) -8,3  

Verhoging maximale arbeidskorting en ouderenkorting (Pvda_165) -0,8  

   

Versoberen pensioenpremieaftrek - Witteveenkader (RA_145, 144) 2,9 Groter 

Versoberen pensioenpremieaftrek  Witteveenkader (VVD_136, 315) 0,5  

Pensioenpremies maximaal aftrekbaar tegen 42% (PvdA_151) 1,7  

   

Niet belasten reiskostenaftrek, verlaging werkkostenregeling (RA_142) -1,7 Kleiner / Groter 

Niet belasten reiskostenaftrek, verlaging werkkostenregeling (VVD_118, 117, 119, 120) -1,8  

Niet belasten reiskostenaftrek (PvdA_155) -1,5  

   

Niet invoeren betaling eerste 6 maanden WW door werkgevers; plus verhoging WW-

premie (RA_091) 

0,3 Groter 

WW-premie/6maanden-WW doorbetaling (VVD_151) -1,0  

Terugdraaien verhoging WW-premie/ 6 maanden WW doorbetaling, Onvolledige 

premiedifferentiatie vanaf 2014 (PvdA_167) 

0,0  

   

Niet invoeren vitaliteitsspaarregeling (RA_103) 0,7 Kleiner / Groter 

Afschaffen restant vitaliteitspakket (VVD_137) 1,9  

Beperking vitaliteitssparen (PvdA_003) 0,6  

   

Alternatieve terugsluis btw-verhoging (RA_182) 0,6 Kleiner 

Geen terugsluis btw-verhoging via IB (VVD_130) 2,7  

Terugdraaien teruggave btw-verhoging basispad (PvdA_154) 4,2  

   

Afschaffen alleenstaande ouderenkorting en WWB-toeslag alleenstaande ouders 

(RA_094_2, 094_1) 

0,5 Groter 

Afschaffen alleenstaande ouderenkorting (VVD_024, 022) 0,3  

   

Snellere verhoging AOW-leeftijd (RA_102) 0,1 Kleiner 

Verhoging AOW-leeftijd (VVD_021) 0,6  

   

Specifieke zorgkosten (RA_082) 0,5 Gelijk 

Aftrek specifieke zorgkosten (VVD_138) 0,5  

   

Verhoging Aof-premie i.v.m. lagere terugsluis vergroeningsmaatregelen (RA_162) 0,4 Kleiner 

Terugdraaien vergroeningspakket (VVD_116) 0,9  

   

Afschaffen aftrek levensonderhoud kinderen (LOK) en ouderschapsverlofkorting 

(RA_094_7) 

0,3 Groter 

Afschaffen aftrek levensonderhoud kinderen (LOK) en ouderschapsverlofkorting 

(VVD_141, 139) 

0,2  

   

Doorwerk- en mobiliteitsbonus (RA_100) -0,3 Kleiner 

Flankerend beleid AOW-verhoging: werkbonus oudere werknemers (PvdA_022) [in KIK 

intensivering sociale zekerheid] 

-0,9  

   

Afbouw hypotheekrenteaftrek (RA_146) 0,2 Kleiner 

Afbouw hypotheekrenteaftrek (PvdA_157) 0,5  

   

Terugsluis afbouw hypotheekrenteaftrek (RA_204) -0,2 Kleiner 

Terugsluis afbouw hypotheekrenteaftrek (PvdA_157) -0,5  

   

Schrappen aftrekbaarheid provisies tussenpersonen (RA_150) 0,1 Gelijk 

Afschaffen aftrekbaarheid provisies tussenpersonen (VVD_143) 0,1  
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Vervolg Tabel 4.27    Lastenmaatregelen, inkomen en arbeid, mld euro   

   

Rente restschulden tijdelijk aftrekbaar (RA_179) -0,1 Andere partij / Kleiner 

Aflossing hypothecaire restschuld tijdelijk aftrekbaar (GL_294) -0,2  

   

B. Alleen in Regeerakkoord    

Endogene stijging Zvw_premie (RA_161) 0,1  

   

C. Alleen in KIK   

Afbouw uit de arbeidskorting (VVD_131) -1,4  

Verhogen ouderenkorting (VVD_125, 124) -0,4  

Verhoging IACK (VVD_128) -0,3  

Jonggehandicaptenkorting alleen voor werkenden  (VVD_144) 0,1  

Intensiveren afdrachtsvermindering onderwijs (VVD_145) -0,1  

   

Latere verhoging AOW-leeftijd (PvdA_002) -0,1  

Geleidelijke afbouw arbeidskorting ondernemers (PvdA_148) 0,8  

Inzetten opbrengst afschaffen zorgtoeslag voor lagere ZVW-premies (PvdA_040) -5,8  

Verlaging WW-premie werkgevers (PvdA_259) -1,8  

Geleidelijk gelijktrekken Zvw-premies werknemers en niet-werknemers  (PvdA_149) 0,6  

Geleidelijk gelijktrekken Zvw-premies werknemers en niet-werknemers  (PvdA_150) -0,6  

Afschaffen Wet Hillen (PvdA_158) 0,4  

Halveren mobiliteitsbonus (PvdA_004) 0,3  

Verzilverbare heffingskorting voor jaarinkomens <20.000 euro (PvdA_145) -0,3  

Verhogen tarieven erfbelasting partners & kinderen naar 15 en 25% (PvdA_162) 0,3  

Toptarief box 1: 60% boven 150.000 euro (PvdA_146) 0,2  

Aanscherpen 30%-regeling kenniswerkers (PvdA_174) 0,1  

Terugdraaien woningmarktmaatregel Begrotingsakkoord (PvdA_156) -0,1  
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Tabel 4.28 Lastenmaatregelen, vermogen en winst, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

Hogere verhuurdersheffing (RA_148) 0,9 Groter 

Hogere verhuurdersheffing (wocoheffing) (VVD_090) 0,8  

Hogere verhuurdersheffing (wocoheffing) (PvdA_176) 0,8  

   

Fiscale faciliteiten bedrijfsleven (RA_111) 0,3 Andere partij / Groter 

Beperken WBSO (SP_143) 0,1  

   

B. Alleen in Regeerakkoord    

Invoering Winstbox (RA_153) 0,5  

   

C. Alleen in KIK   

Verhoging heffingskorting box 3 (VVD_147) -0,4  

Verlaging 1e schijf vpb met 1% (VVD_149) -0,2  

Uitbreiding Tante Agaath-regeling  (VVD_146) -0,1  

Verhogen MKB-winstvrijstelling (VVD_229) -0,1  

   

Introductie uniforme forfaitaire  vermogensaftrek (vreemd en eigen vermogen gelijk) 

(PvdA_168) 

-1,1  

Herinvoeren willekeurige afschrijving van 2013 t/m 2014 (PvdA_170) 0,7  

Toptarief box 3: van 40% boven 125.000 euro (PvdA_147) 0,7  

Verhoging bankenbelasting (PvdA_173) 0,4  

Heffingskorting voor groen beleggen handhaven op 0,7% (PvdA_123) 0,1  

 
 

Tabel 4.29 Lastenmaatregelen, overig, mld euro 

 2017 Nieuw/groter/kleiner 
A. Zowel in Regeerakkoord als in KIK     

Verhoging assurantiebelasting (RA_143) 1,4 Groter 

Verhoging assurantiebelasting (PvdA_161) 1,3  

   

Afschaffen PBO heffing (RA_131) -0,2 Gelijk 

Afschaffen PBO heffing (VVD_218) -0,2  

   

Verhoging accijnzen (tabak en alcohol) (RA_154) 0,2 Andere partij / Gelijk 

Verhoging accijnzen op tabak en alcohol (ChrU_154) 0,2  

   

B. Alleen in Regeerakkoord    

-   

   

C. Alleen in KIK   

Vrijstelling ovb voor starters (VVD_150) -0,2  

   

Algemeen btw-tarief terug naar 19% (PvdA_154) -4,2  

Accijns op  softdrugs (PvdA_177) 0,3  

Overdrachtsbelasting naar 0 voor starters (PvdA_159) -0,2  

Herinvoeren bijdrage KvK's (PvdA_125) 0,1  

Taakstellende indirecte belasting (nu accijns): Veiligheidstoeslag vervoer (kosten 

toezicht en handhaving doorberekenen, scheepvaart luchtvaart e.d.) (PvdA_106) 

0,1  

Vaarbelasting pleziervaart (PvdA_144) 0,1  

Tijdelijk verlaagd btw-tarief voor renovaties/huizenonderhoud (PvdA_233) 0,0  
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