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De verkiezingsprogramma’s 2012 laten zien welke keuzes 
politieke partijen maken voor de jaren 2013-2017.
De programma’s tonen aan dat er echt iets te kiezen valt voor 
de komende kabinetsperiode. Hoe gaan we na de economische 
crisis de overheidsfinanciën weer op orde brengen en hoe snel? 
Verhogen we de AOW-leeftijd en beperken we de aftrek van de 
hypotheekrente, of juist niet? Hoe verminderen we de 
filedruk? Willen we  klimaatverandering aanpakken en zo ja, 
hoe dan? Is het de moeite waarde om meer geld uit te geven 
aan onderwijs of innovatie? Hoeveel trekken we uit voor 
natuur? Hoe kunnen we de woningmarkt beter laten functio-
neren? Hoe gaan we om  met de stijging van de kosten van de 
zorg?

In de aanloop naar de verkiezingen van 12 september 2012 
hebben tien politieke partijen - VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66, 
GroenLinks, ChristenUnie, SGP, DPK - gevraagd om een analyse 
van hun verkiezingsprogramma’s. Het CPB heeft de economi-
sche effecten geanalyseerd, het PBL de effecten op milieu.  
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cofinanciering. De effecten van deze maatregel bepalen in grote mate de toename van de 

belevingswaarde ten opzichte van het basispad en compenseren de afname in beleving 

als gevolg van maatregel.  

 

SP_171: Heffing groene ruimte 

 De SP stelt een heffing van €25/m2 voor, bij alle gronden die een groene bestemming 

(grondgebonden landbouw, natuur, recreatie) hadden en worden ontwikkeld tot rode 

bestemming, zoals infrastructuur e.d. 

 

Opgesteld vermogen windenergie 

 De SP vergroot het opgestelde vermogen windturbines naar 6000 MW in 2020, 2000 MW 

meer dan in het basispad. 

13.6 D66  

Deze paragraaf geeft een gedetailleerd overzicht van de door D66 voorgestelde maatregelen 

en hun effecten op de overheidsfinanciën. De bedragen zijn ex ante, in prijzen 2012 en 

betreffen allemaal afwijkingen ten opzichte van het basispad zoals weergegeven in 

Economische Verkenning 2013-2017. 49   

13.6.1 Ombuigingen D66 

D66 buigt 20,7 mld euro in 2017 om op de collectieve uitgaven. 

Openbaar bestuur 

D66  bezuinigt 1,3 mld euro op de bestuur- en apparaatkosten bij rijk, lokaal bestuur en zbo’s 

zoals UWV (inclusief een tijdelijk besparingsverlies van ruim 20%). Deze ombuigingen 

hebben vooral betrekking op de functie openbaar bestuur, maar slaan ten dele ook neer bij 

de functies veiligheid (bijvoorbeeld Dienst Justitiële Inrichtingen en ondersteuning voor de 

rechtspraak), defensie (bijvoorbeeld defensie telematica organisatie) en bereikbaarheid 

(Rijkswaterstaat), waardoor bij de functie openbaar bestuur een besparing van 1,1 mld euro 

resteert. 

 Bij het Rijk en zbo’s worden de uitgaven bij het openbaar bestuur taakstellend met 

0,4 mld euro beperkt. (D66_200) 

 Bij het lokaal bestuur wil D66 0,7 mld euro korten op het gemeente- en 

provinciefonds. D66 wil provincies opschalen naar landsdelen en gemeenten 

samenvoegen. (D66_201) 

 

49
 Merk op dat de genoemde bruto bedragen niet altijd direct gerelateerd zijn aan de budgettaire omvang van de specifieke 

beleidswijzigingen. De reden is dat bij wijzigingen ten opzichte van het Begrotingsakkoord 2013 technisch niet de netto 
wijziging is ingeboekt, maar een dubbele boeking heeft plaatsgevonden: enerzijds de volledige terugboeking van het 
betreffende onderdeel uit het Begrotingsakkoord 2013 en anderzijds de boeking van een eventueel alternatief 
beleidsvoorstel.    
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Veiligheid 

 Een deel van de korting op het apparaat slaat neer bij de uitvoerende diensten van de 

ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken (0,2 mld euro). 

(D66_200) 

 D66 bespaart 0,2 mld euro op politie en justitie door decriminalisering van softdrugs. 

(D66_205) 

 D66 legt een taakstellende korting op politie en justitie op (0,2 mld euro). (D66_215, 

216) 

 D66 kort de Dienst Justitiële Inrichtingen taakstellend met 0,1 mld euro. (D66_210) 

Defensie 

 D66 bezuinigt 0,5 mld euro op defensie. De ombuiging betreft onder meer een 

taakstellende korting op de landmacht (0,3 mld euro), het verminderen van het 

aantal jachtvliegtuigen van 68 naar 42 (0,1 mld euro) en het uitstappen uit de 

testfase van de JSF. Daarnaast slaat een beperkt deel van de apparaatkorting neer bij 

defensie. (D66_223, 200, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192) 

Bereikbaarheid 

 D66 bezuinigt 1,3 mld euro in 2017 op de aanleg van wegen. (D66_234) 

 D66 bezuinigt 0,2 mld euro per jaar in 2017 op vaarwegen. (D66_235) 

 Daarnaast leidt de apparaatkorting tot een beperkte besparing op de functie 

bereikbaarheid (met name Rijkswaterstaat). (D66_200) 

Onderwijs 

 De gratis schoolboeken worden teruggedraaid met herinvoering van de WTOS. Dit 

leidt tot een besparing van 0,2 mld euro. (D66_151) 

 Kleine scholen worden samengevoegd. Dit bespaart 0,2 mld euro. (D66_154) 

 Maatschappelijke stages worden afgeschaft. Dit bespaart 0,1 mld euro. (D66_150) 

 In het primair onderwijs wordt de specifieke financiering voor humanistisch 

vormend en godsdienstonderwijs afgeschaft. (D66_164) 

 D66 zet de ov-studentenkaart om in een trajectkaart. (D66_152) 

 In het hoger onderwijs wordt een sociaal leenstelsel ingevoerd, waarbij de 

basisbeurs in zowel de bachelor- als de masterfase wordt vervangen door een lening. 

Deze maatregel geldt alleen voor nieuwe gevallen. Dit leidt tot een bezuiniging van 

0,1 mld euro in 2017 en 0,8 mld euro structureel. (D66_148, 149) 

Zorg 

 Voor begeleiding en persoonlijke verzorging gaat de norm voor gebruikelijke zorg 

omhoog van 60 naar 90 minuten per week. Hierdoor neemt de hoeveelheid 

verleende zorg met 6% af. Naast het aanpassen van de AWBZ-indicatie worden de 

budgetten overeenkomstig gekort. Binnen de WMO wordt de huishoudelijke 

verzorging afgeschaft. Voor 50% van de gevallen wordt dit gecompenseerd. Het 

beperken van het aantal zorguren voor deze drie functies levert een besparing op van 

1,2 mld euro in 2017. (D66_092, 089) 
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 De uitvoering van nagenoeg alle intra en extramurale AWBZ zorg wordt 

overgeheveld naar gemeenten, waarbij de aanspraken de vorm krijgen van een 

voorziening in plaats van een verzekerd recht. Dat wil ook zeggen dat uitvoering van 

de AWBZ door zorgverzekeraars (UAZ) niet door gaat. Mede door het 

voorzieningskarakter kunnen gemeenten meer maatwerk leveren. Daarnaast legt 

D66 een aanvullende taakstelling op bij de WMO. De langdurige GGZ wordt 

overgeheveld naar de Zvw, hetgeen geen besparing oplevert. Alle maatregelen 

tezamen besparen 1,6 miljard in 2017. (D66_085, 051, 086). 

 Mensen die gebruik maken van langdurige zorg en een vermogen hebben in box 3, 

gaan een hogere eigen bijdrage betalen. Deze bedraagt maximaal 90% van de 

zorgkosten. Dit levert 0,2 mld euro op. (D66_091) 

 De subsidies aan de MEE-instellingen worden stopgezet. Dit levert een besparing op 

van 0,2 mld euro. (D66_093)De eigen betalingen worden verhoogd ten opzichte van 

het basispad. Er komt een inkomensafhankelijk eigen risico van gemiddeld 500 euro. 

Verder betalen patiënten voortaan 25% van de kosten van het bezoek aan de 

huisartsenpost. Dit geeft in totaal een ombuiging van 0,8 mld euro in 2017. (D66_060, 

070) 

 Verbetering van  de gereguleerde marktwerking levert een besparing op van 0,1 mld 

euro in 2017 en op langere termijn een structurele besparing van 0,3 mld euro. Door 

versterking van het MBI wordt de volume ontwikkeling van de ziekenhuizen en de 

curatieve GGZ teruggebracht naar 2% per jaar. De opbrengst hiervan bedraagt 0,8 

mld euro. (D66_072, 073, 355) 

 Het verzekerde pakket wordt met 0,6 mld euro aangescherpt. Het gaat hierbij om: 

het schrappen van incontinentie materiaal, stringent pakketbeheer, voorwaardelijke 

toelating, actief uitstroombeleid, versterking toezicht, stringenter beleid toelating 

nieuwe technologie. Verder wordt het basispakket verkleind door restitutiepolissen 

naar de aanvullende verzekering te verplaatsen. (D66_067, 068, 107, 108, 074) 

 Verder worden de honoraria van medische specialisten verlaagd, komt er een 

beperking van het aantal SEH’s over ziekenhuizen en een stringenter no-showbeleid. 

Dit leidt tot een totaal aan ombuigingen van 0,3 mld euro. (D66_076, 082, 084) 

 Het harmoniseren van de medische vervolgopleidingen naar de Europese richtlijnen 

geeft een kleine ombuiging in 2017. Op lange termijn is het structurele effect 0,2 mld 

euro. (D66_359) 

 De Zvw-maatregelen overlappen elkaar voor 0,2 mld euro in 2017. (D66_350) 

Sociale zekerheid 

 Snellere verhoging van de AOW-leeftijd: de AOW-leeftijd wordt in 2013 met één 

maand verhoogd, in 2014 met twee maanden, en vanaf 2015 met drie maanden per 

jaar tot de leeftijd van 67 is bereikt (in 2021). Daarna wordt de AOW-leeftijd 

gekoppeld aan de levensverwachting. Tot 2015 wordt 0,1 mld euro en in 2017 wordt 

netto 0,6 mld euro extra bespaard, en structureel is het effect nihil. (zie ook 

‘intensiveringen’, D66_028) 

 Kinderbijslag inkomensafhankelijk: de kinderbijslag wordt vanaf 2014 

inkomensafhankelijk gemaakt en samengevoegd met het kindgebonden budget en de 

tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). De nieuwe toeslag 
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bouwt met 5% af vanaf 15.000 euro voor alleenstaanden en 22.000 euro voor paren. 

Hiermee wordt 1,8 mld euro bespaard in 2017. (D66_024) 

 D66  beperkt de duur van de WW uitkering tot maximaal twaalf maanden met een 

vervolguitkering van maximaal zes maanden. De uitkeringshoogte wordt in de eerste 

twee maanden verhoogd naar 80%. De opbouw van de WW wordt verlaagd zodat de 

verhoging van de uitkering in de eerste twee maanden budgetneutraal uitpakt. 

Herhaalwerkloosheid wordt beperkt. De maatregelen samen leveren een besparing 

op van 1,1 mld euro in 2017 en 1,2 mld euro structureel. (D66_001, 002) 

 AOW verlagen: de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting in het 

referentieminimumloon gaat ook gelden voor de AOW. Hiermee wordt 0,9 mld euro 

bespaard in 2017 en 6,4 mld euro structureel. (D66_038) 

 Toetsingsinkomen toeslagen: de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait 

tellen niet meer mee bij de bepaling van de hoogte van de zorgtoeslag, 

kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Hierdoor wordt 0,6 mld euro 

minder uitgegeven aan toeslagen. (D66_037) 

 D66 introduceert voor middelgrote en grote bedrijven een verplicht quotum voor het 

in dienst hebben van arbeidsgehandicapten op straffe van een boete. Door boete-

inkomsten en minder uitkeringslasten resulteert een besparing van 0,6 mld euro. 

(D66_022) 

 Vermogenstoets toeslagen: voor de zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en 

het kindgebonden budget gaat een vermogenstoets gelden. Vanaf een vermogen van 

50.000 euro (in box 3) vervalt het recht op toeslagen. De besparing bedraagt 0,4 mld 

euro. (D66_036) 

 D66 past de regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan, met 

aanpassingen op het wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen. Zo wordt een groter 

gedeelte van de SW-plaatsen behouden en vindt een herkeuring in WSW en WAJONG 

plaats. Per saldo resulteert een besparing van 0,4 mld euro in 2017 en 1,6 mld euro 

structureel. (D66_016, 017, 018) 

 Zorgtoeslag: de normpercentages voor personen in eenpersoons- en 

meerpersoonshuishoudens worden gelijkgetrokken. Daarnaast wordt de 

standaardpremie gelijk gesteld aan de gemiddelde premie van de drie goedkoopste 

zorgpolissen. De ombuiging bedraagt in totaal 0,3 mld euro.  (D66_063, D66_064) 

 Huurtoeslag: de huurgrenzen (de maximale huurgrens, de kwaliteitskortingsgrens en 

de aftoppingsgrenzen) worden een jaar bevroren. Het toeslagpercentage tot aan de 

aftoppingsgrens wordt verlaagd van 65% naar 60%. De normhuur wordt eenmalig 

verhoogd met vijf euro en vervolgens gekoppeld aan de ontwikkeling van de 

huurprijs. De totale ombuiging bedraagt in 2017 0,3 mld euro. (D66_115, 116, 117, 

118) 

 D66 verlaagt de netto AOW naar 50% voor AOW’ers die met drie of meer ongehuwde 

volwassenen samenwonen. De besparing bedraagt 0,2 mld euro in 2017 en 0,3 mld 

euro structureel. (D66_031) 

 D66 neemt het wetsvoorstel modernisering Ziektewet over. De besparing bedraagt 

0,2 mld euro in 2017 en 0,3 mld euro structureel. Dit wetsvoorstel was nog niet 

opgenomen in het basispad. (D66_050) 
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 D66 schaft de langdurigheidstoeslag in de WWB af en vervangt deze door een 

langdurigheidskorting. De besparing bedraagt 0,2 mld euro. (D66_005) 

 D66 schaft de IOAW en IOAZ af. De besparing bedraagt 0,1 mld euro. (D66_003) 

 D66 vergroot de stimulans om de verdiencapaciteit in de WGA te benutten. De 

voorwaarde voor loonaanvulling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten wordt 

aangescherpt (voortaan alleen bij volledige benutting resterende verdiencapaciteit). 

De besparing bedraagt 0,2 mld euro structureel. (D66_006) 

 D66 schaft de ANW af voor nieuwe instroom. Dit levert 0,1 mld euro op. (D66_023) 

 D66 past de regelgeving rondom alimentatie zo aan dat meer alimentatie wordt 

betaald. Hierdoor dalen de bijstandsuitgaven met 0,1 mld euro. (D66_033) 

 D66 verhoogt de werkkostenregeling. Hierdoor neemt het premieplichtig inkomen 

af, waardoor ook de WW- en WAO-aanspraken afnemen. De resulterende ombuiging 

loopt op tot 0,1 mld euro. (D66_265) 

 Kinderopvangtoeslag: de kinderopvangtoeslag voor opvang door gastouders wordt 

afgeschaft. De ombuiging bedraagt 0,2 mld euro (zie ook D66_027 onder 

‘Intensiveringen’). (D66_026) 

 De koopkrachtaanvulling voor AOW’ers (MKOB) wordt afgeschaft voor inkomens 

boven 40.000 euro. Hiermee wordt 0,1 mld euro bespaard. (D66_032)  

Overdrachten aan bedrijven 

 D66 buigt 0,3 mld euro in 2017 om op het gebied van subsidies. Het betreft een 

algemene subsidietaakstelling en gaat daarmee niet alleen om subsidies naar 

bedrijven, maar ook om subsidies naar bijvoorbeeld het maatschappelijke 

middenveld. (D66_175) 

Uitgaven overig 

 Het afschaffen van PBO’s leidt tot een verlaging van de uitgaven met 0,2 mld euro. 

(D66_179) 

 De niet-belastingmiddelen van de overheid worden vergroot door: hogere 

kartelboetes (0,1 mld euro) en hogere boetes voor het te laat betalen van de 

motorrijtuigenbelasting (0,1 mld euro). (D66_176, 243) 

 Door het beperken van de taken van de Kamers van Koophandel wordt 0,1 mld euro 

bespaard. (D66_172) 

Tabel 13.26 Ombuigingen in 2017, ex ante, mld euro  

Maatregel Bedrag 

  

Arbeidsvoorwaarden collectieve sector 0,0 

  

Openbaar bestuur 1,1 

Rijk en zbo's (D66_200) 0,4 

Lokaal bestuur (D66_201) 0,7 

  

Veiligheid  0,6 

Apparaatkorting Rijk: deel Veiligheid (D66_200) 0,2 

Decriminalisering softdrugs (D66_205) 0,2 

Taakstelling politie en justitie (D66_215, 216) 0,2 

Taakstelling op detentie (D66_210) 0,1 
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Defensie 0,5 

Bezuiniging op defensie (D66_185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 200, 223) 0,5 

  

Bereikbaarheid 1,5 

Minder geld voor wegen (D66_234) 1,3 

Vaarwegen (D66_235) 0,2 

  

Milieu 0,0 

  

Onderwijs 0,5 

Afschaffen gratis schoolboeken (D66_151) 0,2 

Samenvoeging kleine scholen (D66_154) 0,2 

Overig (D66_148, 149, 150, 152, 164) 0,2 

  

Zorg 5,5 

Gebruikelijke zorgnorm (D66_089, 092) 1,2 

Vermogenstoets AWBZ (D66_091) 0,2 

Organisatie AWBZ (D66_051, 085, 086) 1,5 

Subsidies MEE-instellingen (D66_093) 0,2 

Eigen betalingen (D66_060, 070) 0,8 

Marktwerking  (D66_072, 073, 355) 0,8 

Verzekerd pakket (D66_067, 068, 074, 107, 108) 0,6 

Honoraria, SEH en no-showbeleid (D66_076, 082, 084) 0,3 

Overlap vlg. CPB (uitgaven) (D66_350) -0,2 

  

Sociale zekerheid 10,3 

Verhoging AOW-leeftijd (D66_028) 2,7 

Inkomensafhankelijke kinderbijslag (D66_024) 1,8 

Hervorming WW (D66_001, 002) 1,1 

Referentieminimumloon AOW (D66_038) 0,9 

Toetsingsinkomen toeslagen (D66_037) 0,6 

Quotum arbeidsgehandicapten (D66_022) 0,6 

Vermogenstoets toeslagen (D66_036) 0,4 

Onderkant arbeidsmarkt (D66_016, 017, 018) 0,4 

Zorgtoeslag (D66_063, 064) 0,3 

Huurtoeslag (D66_115, 116, 117, 118) 0,3 

AOW samenwonenden (D66_031) 0,2 

Modernisering Ziektewet (D66_050) 0,2 

Langdurigheidskorting bijstand (D66_005) 0,2 

Overig (D66_003, 006, 023, 026, 032, 033, 265) 0,6 

  

Overdrachten aan bedrijven 0,3 

Taakstelling subsidies (D66_175) 0,3 

  

Internationale samenwerking 0,0 

  

Overige uitgaven 0,5 

Afschaffing PBO's  (D66_179) 0,2 

Niet-belastingmiddelen (D66_176, 243) 0,2 

Ombuiging Kamers van Koophandel (D66_172) 0,1 

  

Totaal 20,7 

 

13.6.2 Intensiveringen D66 

D66 trekt 8,0 mld euro in 2017 uit voor extra collectieve uitgaven. 

Veiligheid 

 D66 vergroot het budget voor rechtbijstand met 0,1 mld euro. (D66_208) 
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Bereikbaarheid 

 D66 voert een kilometerheffing in voor personenauto’s en bestelwagens. Vanwege de 

invoeringskosten leidt dit tot een intensivering van 0,6 mld euro in 2017 en 

0,1 mld euro structureel. (D66_230) 

 D66 voert een kilometerheffing in voor vrachtwagens. Vanwege de invoerings- en 

exploitatiekosten leidt dit tot een intensivering van 0,3 mld euro in 2017 en 

0,2 mld euro structureel. (D66_231) 

 D66 investeert 0,1 mld euro in extra (regionaal) spoor en onderhoud in 2017. 

(D66_239) 

 D66 draait de snelheidsverhoging op de ringwegen rond steden terug. (D66_241) 

Milieu 

 D66 intensiveert de SDE+ om 16% hernieuwbare energie volgens de Europese 

definitie in 2020 te bereiken. De maatregel heeft een negatief EMU effect van 0,7 mld 

euro in 2017 en 1,4 mld euro structureel. (D66_280) 

 Er wordt 0,2 mld euro extra besteed aan de aanleg, de inrichting en de uitbreiding 

van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Het bedrag is ook bedoeld om de realisatie 

ervan te versnellen. (D66_297) 

 D66 investeert 0,1 mld euro in maatregelen die de biodiversiteit buiten de EHS 

vergroten. (D66_300) 

 Er wordt jaarlijks 0,1 mld euro besteed aan duurzame mestverwerking en duurzame 

alternatieven voor het gebruik van kunstmest door de akkerbouw. (D66_309) 

 Voor maatregelen om de doeleinden van de Kaderrichtlijn Water te realiseren komt 

jaarlijks 0,1 mld euro extra beschikbaar. Daarmee wordt de bezuiniging op 

waterkwaliteit teruggedraaid. (D66_296) 

Onderwijs 

 D66 intensiveert 0,4 mld euro op scholing van leraren in het primair onderwijs, 

voortgezet onderwijs en het mbo. Daarnaast wordt 0,1 mld euro beschikbaar gesteld 

voor mentoring van startende docenten. (D66_127, 126) 

 In het hoger onderwijs investeert D66 in een verlenging van de onderwijstijd (0,3 

mld euro), kwaliteitsverbetering (0,0 mld euro in 2017 en 0,7 mld euro structureel) 

en excellentie (0,1 mld euro). Het sociaal leenstelsel wordt toegankelijk voor alle 

leeftijden (0,1 mld euro) en internationalisering wordt gestimuleerd. (D66_137, 143, 

140, 168, 166) 

 Daarnaast wordt in het hoger onderwijs het instellingscollegegeld voor tweede 

studies (0,1 mld euro) en de collegegeldverhoging voor langstudeerders (0,1 mld 

euro) afgeschaft. (D66_142, 144) 

 Op het terrein van wetenschap wordt 0,3 mld euro geïntensiveerd op fundamenteel 

onderzoek. Deze middelen gaan naar NWO, grootschalige onderzoeksfaciliteiten en 

succesvolle projecten van universiteiten en kennisinstellingen. (D66_141) 

 D66 stelt 0,2 mld euro beschikbaar voor prestatiebeloning in het primair en 

voortgezet onderwijs. (D66_165) 

 D66 stelt 0,2 mld euro beschikbaar voor een verhoging van salarissen van 

onderwijspersoneel en schoolleiders. (D66_138, 139) 
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 D66 intensiveert 0,2 mld euro op voor- en vroegschoolse educatie. (D66_128) 

 D66 stelt 0,1 mld euro beschikbaar voor extra taal- en rekenonderwijs voor 

achterstandsleerlingen. (D66_132) 

 D66 investeert 0,1 mld euro in de aanpak van voortijdig schoolverlaten door middel 

van intensieve begeleiding en financiële prikkels. (D66_134, 135) 

 D66 stelt 0,1 mld euro beschikbaar voor de uitbreiding van de Inspectie van het 

Onderwijs. (D66_136) 

 In de institutionele sfeer wil D66 prestatiebekostiging in het primair en voortgezet 

onderwijs invoeren. De eindtoets basisonderwijs wordt verplicht. Ook wil D66 

toegankelijke informatie verschaffen over de kwaliteit van basisscholen aan ouders 

van leerlingen met een lage sociaaleconomische achtergrond. (D66_131, D66_129 en 

D66_130) 

Zorg 

 De resterende ombuiging op het persoongebonden budget (pgb), zover dit niet al in 

het Begrotingsakkoord is opgenomen, wordt verzacht. Dit betekent een intensivering 

van 0,2 mld. (D66_096) 

 Er komen extra wijkverpleegkundigen binnen de WMO. Hiervoor wordt 0,1 mld  

beschikbaar gesteld. (D66_094) 

 Het basispakket wordt voor 0,1 mld euro uitgebreid met preventie en behandeling 

van verslavingen. Verder wordt de rol van het IGZ versterkt. (D66_097, 104) 

Sociale zekerheid 

 De koopkrachtaanvulling voor AOW’ers (MKOB) wordt verhoogd voor lagere  

inkomens en inkomensafhankelijk gemaakt (afbouwend tot nul bij modaal inkomen). 

De intensivering bedraagt 0,5 mld euro en 3,2 mld euro structureel. (D66_039)  

 Kinderopvang: de bezuiniging op de gastouderopvang (D66_026) wordt 

teruggesluisd naar de kinderopvangtoeslag via het terugdraaien van de afbouw van 

de vaste werkgeversvoet van 33,3% en een verhoging van de toeslagpercentages 

voor het eerste kind. Dit is een intensivering van 0,2 mld euro. (D66_027) 

 D66 intensiveert 0,1 mld euro in begeleiding naar werk en studieregeling. (D66_020) 

 Er is sprake van weglek naar toeslagen, oplopend tot in totaal 0,1 mld euro. 

(D66_003, 005, 006, 016, 023) 

Overdrachten aan bedrijven 

 D66 trekt 0,2 mld euro extra uit voor topconsortia voor kennis en innovatie. 

(D66_170) 

Uitgaven overig 

 D66 intensiveert 0, 1 mld euro in cultuur. (D66_147) 
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Tabel 13.27 Intensiveringen in 2017, ex ante, mld euro  

Maatregel Bedrag 

  

Arbeidsvoorwaarden collectieve sector 0,0 

  

Openbaar bestuur 0,0 

  

Veiligheid  0,1 

Intensivering rechtsbijstand (D66_208) 0,1 

  

Defensie 0,0 

  

Bereikbaarheid 1,0 

Kilometerheffing personenauto‟s en bestelwagens (D66_230) 0,6 

Kilometerheffing vrachtauto‟s (D66_231) 0,3 

Meer geld spoor (D66_239) 0,1 

Overig (D66_236, 238) 0,0 

  

Milieu 1,1 

Intensivering SDE+ (D66_280) 0,7 

Verwerving EHS (D66_297) 0,2 

Overig (D66_295, 296, 300, 309) 0,3 

  

Onderwijs 2,2 

Scholing van onderwijspersoneel (D66_126, 127) 0,5 

Intensivering hoger onderwijs en overig (D66_137, 140, 143, 166, 168) 0,4 

Afschaffen langstudeerdersboete, instellingscollegegeld 2e studie  (D66_142, 144) 0,3 

Investeren in fundamenteel onderzoek en innovatie (D66_141) 0,3 

Prestatiebeloning PO en VO (D66_165) 0,2 

Verhoging salarissen onderwijspersoneel en schoolleiders (D66_138, 139) 0,2 

Voor en vroeg schoolse educatie (D66_128) 0,2 

Overig (D66_132, 133, 134, 135, 136) 0,2 

  

Zorg 0,5 

Intensivering PGB (D66_096) 0,2 

Overig (D66_014, 094, 095, 097, 103) 0,3 

  

Sociale zekerheid 2,9 

Verhoging AOW-leeftijd (D66_028) 2,2 

MKOB voor lage inkomens (D66_039) 0,5 

Tegemoetkoming kinderopvang (D66_027) 0,1 

Overig (D66_020, 003, 005, 006, 016, 023, 038, 013) 0,2 

  

Overdrachten aan bedrijven 0,2 

Topconsortia kennis en innovatie (D66_170) 0,2 

  

Overige uitgaven 0,1 

Intensivering cultuur (D66_147) 0,1 

  

Totaal 8,0 

 

13.6.3 Lasten D66 

D66 verhoogt de lasten netto met 1,3 mld euro in 2017. Het gaat hier om de beleidsmatige 

lastenontwikkeling op EMU-basis (blo). De verhoging is de resultante van een 

lastenverzwaring van 0,6 mld euro voor bedrijven, een lastenverzwaring van 0,5 mld euro 

voor gezinnen en een lastenverzwaring van 0,1 mld euro voor het buitenland.  
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Milieu 

 D66 voert een kilometerheffing in voor personenauto’s en bestelwagens en schaft 

tegelijk het rijksdeel van de mrb en de helft van de bpm af. Het gemiddelde tarief is 

zodanig gekozen dat deze maatregel structureel neutraal is voor het EMU-saldo. 

(D66_230) 

 D66 voert een kilometerheffing in voor vrachtwagens. De mrb en het eurovignet 

worden tegelijk afgeschaft. Dit leidt per saldo tot een lastenverzwaring 0,7 mld euro 

in 2017. (D66_231) 

 D66 verzwaart de lasten met 0,6 mld euro in 2017 (1,4 mld euro structureel) door 

het verhogen van de SDE+-heffing. Deze maatregel heeft een positief EMU-effect van 

dezelfde omvang (D66_280). De verhoging van de heffing dekt niet volledig de 

hogere uitgaven aan de SDE+.  

 D66 verhoogt de tarieven van de energiebelasting in de tweede en derde schijf in vijf 

jaarlijkse stappen met 1 cent per kWh en m3. Deze maatregel heeft een positief effect 

op het EMU saldo van 0,5 mld euro in 2017. (D66_281) 

  D66 voert een vrijstelling voor de kolenbelasting in. Dit heeft vanaf 2013 een positief 

EMU effect van 0,1 mld euro. (D66_286) 

  D66 voert vanaf 2013 in de ETS sector een CO2-belasting met een taakstellende 

opbrengst van 0,3 mld euro. (D66_287) 

 D66 schaft de landbouwvrijstelling in de inkomensbelasting af, waardoor de lasten 

met 0,3 mld euro worden verzwaard. (D66_302) 

 Er komt een heffing op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en er wordt een heffing 

op kunstmest ingevoerd. Deze nieuwe heffingen worden lastenneutraal weer 

teruggesluisd door investeringsregelingen voor duurzame alternatieven via  de 

VAMIL/MIA. De verschuiving bedraagt vanaf 2017 0,2 mld euro per jaar. (D66_288, 

D66_308) 

 D66 verzwaart via een openruimteheffing de lasten op nieuwbouw in groene 

gebieden met 0,2 mld euro (D66_290). Hiertegenover staat een lastenverlichting 

voor hergebruik en bouwen in de stedelijke gebieden van 0,2 mld euro in 2017. 

(D66_292) 

 Afschaffen van de mrb-vrijstelling voor oldtimers leidt tot een lastenverzwaring van 

0,2 mld euro in 2017. (D66_242) 

 D66 verhoogt de bpm voor vervuilende auto’s met 0,2 mld euro in 2017. Hierdoor 

wordt de gemiddelde auto ten opzichte van het basispad in aanschaf ca 300 euro 

duurder in 2020. 50 (D66_232) 

 D66 voert een congestieheffing in voor al het wegverkeer. Dit leidt tot een 

lastenverzwaring van 0,2 mld euro structureel. (D66_230) 

 D66 schaft de vrijstelling voor de energiebelasting voor grootverbruikers in de ETS 

af. Deze maatregel heeft een positief EMU effect van 0,1 mld euro. (D66_275) 

 D66 verruimt de mogelijkheden voor fiscaal gunstige investeringen in 

energiebesparende maatregelen door een uitbreiding van de Energie 
 

50
 Onder de aanname van 0,6 mln verkochte nieuwe personenauto‟s per jaar. 
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Investeringsaftrek vanaf 2013. Deze maatregel heeft een negatief EMU effect van 0,1 

mld euro. (D66_277) 

 D66 breidt de salderingsregel voor het opwekken van duurzame energie uit. Deze 

maatregel heeft een negatief effect op het EMU-saldo van 0,1 mld euro in 2017. 

(D66_276) 

 D66 verlaagt de heffingskorting voor de energiebelasting vanaf 2013 met tien euro 

per aansluiting. Deze maatregel heeft een negatief effect van 0,1 mld euro op het 

EMU-saldo. (D66_272)  

 D66 stelt vanaf 2013 een ruimer energiebesparingsfonds voor particulieren in. Deze 

maatregel heeft een negatief EMU effect van 0,1 mld euro in 2017. (D66_278)  

 D66 schaft de fiscale kortingsregelingen voor landgoederen en cultuurgrond af. Dat is 

een lastenverzwaring van 0,1 mld euro in 2017. (D66_ 291) 

 De bijtelling van leaseauto’s wordt naast de CO2-uitstoot ook gekoppeld aan het 

aantal privé-kilometers of privé-gebruik dat met de auto wordt gereden. Deze 

maatregel is EMU-saldo neutraal (D66_233) 

 D66 voert een stortbelasting in waardoor de lasten met 0,1 mld euro worden 

verzwaard. (D66_306) 

 D66 breidt de Vamil uit met 0,2 mld euro. (D66_289,  307) 

 Een heffing op niet afbreekbare smeermiddelen verzwaart de lasten met 0,1 mld 

euro. (D66_303) 

Inkomen en arbeid 

 Fiscale subsidie eigen woning: Met ingang van 2013 beperkt de D66 de 

mogelijkheden om de hypotheekrentelasten in mindering te brengen op het 

belastbare inkomen. Ten eerste beperkt D66 het maximale belastingtarief voor de 

hypotheekrenteaftrek in tien jaar van 52% naar 42% en vervolgens in twaalf jaar 

naar 30%. Zodra het nieuwe tarief is bereikt, plaatst D66 de fiscale behandeling van 

de eigen woning budgetneutraal over naar box 3. Ten tweede verlaagt D66 het tarief 

voor het eigenwoningforfait. Ten derde gaat D66 voor de aftrekbaarheid van de 

hypotheekrente, fiscaal gezien, uit van annuïtaire aflossing in dertig jaar. Deze 

maatregel gaat in per 2013 voor nieuwe gevallen en per 2014 voor huishoudens die 

reeds een hypotheek hebben. Voor deze huishoudens stelt D66 in 2015 en 2016 

0,1 mld euro beschikbaar ter compensatie voor de kosten van het aanpassen van hun 

financiële arrangementen. Dit pakket behelst een lastenverzwaring van 1,2 mld euro 

in 2017. (D66_110,  112) 

 Arbeidskorting: de maximale arbeidskorting wordt verhoogd en de arbeidskorting 

voor inkomens boven 40 dzd euro wordt extra verhoogd. Voor beide is hetzelfde 

budget uitgetrokken. De lastenverlichting loopt op van 0,7 mld euro in 2013 tot 1,2 

mld in 2017. (D66_259) 

 Verhogen inkomensafhankelijke combinatiekorting : de heffingskorting wordt 

verhoogd. De lastenverlichting loopt op van 0,7 mld euro in 2013 tot 1,2 mld euro in 

2017. (D66_360) 

 WW-premies verlagen: de werkgeverspremie voor de WW (AWF) gaat omlaag. De 

lastenverlichting voor bedrijven bedraagt 1,0 mld euro. (D66_264) 
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 Beperken vitaliteitspakket: er worden beperkingen opgelegd aan de 

vitaliteitsspaarregeling zodat het gespaarde bedrag niet kan worden ingezet voor 

vroegpensioen. In de praktijk komt dit neer op het afschaffen van de regeling dan wel 

het reduceren van het budgettaire effect ervan tot (vrijwel) nul. De 

overgangsregeling voor levensloopsparen naar vitaliteitssparen wordt afgeschaft. De 

lastenverzwaring bedraagt in totaal 0,8 mld euro. (D66_044, 045) 

 Lagere belastingtarieven box 1: de opbrengst van de lagere hypotheekrenteaftrek 

wordt teruggesluisd. Dit gaat deels via lagere belastingtarieven box 1 (de rest via 

verlaging van de overdrachtsbelasting: zie D66_114). Dit is een lastenverlichting voor 

gezinnen van 0,5 mld euro in 2017 en structureel 1,8 mld euro. (D66_111) 

 D66 verruimt de werkkostenregeling zodat woon-werkverkeer met het ov weer 

onbelast vergoed kan worden. Dit betreft een lastenverlichting van 0,5 mld euro in 

2017. (D66_265) 

 D66 versobert het Witteveenkader door het aftoppen van de pensioenpremieaftrek 

boven 4 keer modaal. Deze maatregel komt bovenop de versoberingsmaatregelen 

van het Witteveenkader uit het Lenteakkoord. Deze maatregel leidt tot een toename 

van de lasten voor gezinnen met 0,4 mld euro in 2017. (D66_042) 

 D66 stelt 0,3 mld euro beschikbaar voor aannamebonussen voor 50-plussers. 

(D66_014) 

 De snellere verhoging van de AOW-leeftijd leidt tot 0,2 mld euro hogere lasten in 

2017 doordat een groter deel van de 65-jarigen AOW-premie gaat betalen. Zie ook 

onder ‘Ombuigingen’. (D66_028) 

 Afschaffen aftrek levensonderhoud kinderen: de belastingaftrek voor uitgaven voor 

levensonderhoud van kinderen wordt afgeschaft. De lastenverzwaring voor gezinnen 

bedraagt 0,2 mld euro. (D66_040) 

 D66 stelt 0,2 mld euro beschikbaar voor scholing- en re-integratievouchers. 

(D66_011)  

 Afschaffen ouderschapsverlofkorting: de heffingskorting voor ouders die 

ouderschapsverlof opnemen en die er in inkomen op achteruit gaan, wordt 

afgeschaft. Dit is een lastenverzwaring voor gezinnen van 0,1 mld euro. (D66_041) 

Vermogen en winst 

 D66 voert een vermogensaftrek voor bedrijven over het eigen vermogen in. Voor 

deze lastenverlichting wordt 0,8 mld euro uitgetrokken. (D66_262) 

 D66 schaft de innovatiebox af, waardoor de lasten met 0,6 mld euro worden 

verzwaard. (D66_173) 

 Er komt een fiscale faciliteit voor investeerders in durfkapitaal. Dit leidt tot een 

lastenverlichting voor bedrijven van 0,4 mld euro. (D66_174) 

 D66 geeft startende ondernemers een belastingkorting. Voor deze belastingkorting is 

0,2 mld euro beschikbaar. (D66_263) 

 D66 introduceert behalve voor particulieren (zie ‘inkomen en arbeid’) ook een 

energiebesparingsfonds voor woningbouwcorporaties. Dit fonds behelst een 

beperkte lastenverlichting voor bedrijven. (D66_279) 
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Overig 

 D66 verhoogt het tarief van de assurantiebelasting naar 21%. Dit betekent een 

lastenverzwaring van 1,3 mld euro. (D66_250) 

 D66 brengt consumptie van vlees onder het hoge btw-tarief. Dit is een 

lastenverzwaring van 0,8 mld euro. (D66_299) 

 Verlaging overdrachtsbelasting. D66 sluist de opbrengsten van de maatregelen 

gericht op de fiscale subsidie van de eigen woning behalve via de ib-tarieven ook 

terug via een verlaging van de overdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting voor 

starters wordt afgeschaft per 2013. Voor doorstromers wordt de 

overdrachtsbelasting afgebouwd in vier stappen van 0,5% in 2017, 2022, 2027 en 

2032. Los van de verlaging van de tarieven inkomstenbelasting levert dit een  

lastenverlichting op van 0,5 mld euro in 2017. (D66_111, 114) 

 D66 voert een accijns op softdrugs in waardoor de lasten met 0,3 mld worden 

verzwaard. (D66_206) 

 D66 schaft de PBO heffingen af. Dat betekent een lastenverlichting van 0,2 mld euro. 

(D66_179)  

 D66 schaft het verlaagd energietarief voor de glastuinbouw af. Dat is een 

lastenverzwaring van 0,1 mld euro.  (D66_ 274) 

 D66 schaft de afdrachtvermindering in de zeevaart af en verzwaart de lasten met 0,1 

mld euro. (D66_254) 

 Structurele oploop woningmarktmaatregelen: De woningmarktmaatregelen van D66 

hebben na 2017 nog additionele budgettaire effecten. Het gaat om de maatregelen 

D66_110, D66_111a, D66_112 t/m D66_118, D66_279 en D66_290. De doorwerking 

van dit pakket van maatregelen leidt op lange termijn tot een additioneel positief 

budgettair effect van 0,9 mld euro in 2040. (D66_920, D66_921) 

 D66 schaft het keuzeregime winst uit zeescheepvaart af en verzwaart de lasten met 

0,1 mld euro. (D66_253) 

Tabel 13.28 Lastenmutaties t.o.v. basispad in 2017, ex ante, mld euro  

Maatregel Bedrag 

  

Milieu 3,0 

Kilometerheffing vrachtauto‟s (D66_231) 0,7 

Intensivering SDE+ (D66_280) 0,6 

Energiebelasting (D66_281) 0,6 

CO2-belasting (D66_287) 0,3 

Afschaffen landbouwvrijstelling in de IB (D66_302) 0,3 

VAMIL/MIA (D66_288, 308) 0,2 

Openruimteheffing (D66_290) 0,2 

Fiscale stimulans binnenstedelijke verdichting en hergebruik (D66_292) -0,2 

Afschaffen MRB-vrijstelling oldtimers (D66_242) 0,2 

BPM (D66_232_a) 0,2 

Overig (D66_230, 286, 275, 276, 272, 277, 278, 291, 289, 303, 306, 307) 0,0 

  

Inkomens en arbeid -2,8 

Hypotheekrenteaftrek (D66_110, 112) 1,2 

Verhoging arbeidskorting (D66_259) -1,2 

Verhoging IACK (D66_360) -1,2 

Verlaging AWF-premie werkgevers (D66_264) -1,0 

Beperking vitaliteitspakket (D66_044, 045) 0,8 
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Verlaging IB-tarieven (D66_257) -0,8 

Verruiming werkkostenregeling (D66_265) -0,5 

Verlaging IB-tarieven ivm hypotheekrenteaftrek (D66_111) -0,5 

Aftoppen Witteveenkader (D66_042) 0,4 

Aannamebonus 50-plussers (D66_014) -0,3 

AOW premies betaald door 65+ (D66_028) 0,2 

Afschaffen levensonderhoud kinderen (D66_040) 0,2 

Scholings- en  re-integratievoucher (D66_011) -0,2 

Overig (D66_041) 0,1 

  

Vermogen en winst -0,8 

Forfaitaire vermogensaftrek voor bedrijven (D66_262) -0,8 

Innovatiebox  (D66_173) 0,6 

Fiscale faciliteit durfkapitaal (D66_174) -0,4 

Belastingkorting startende ondernemers (D66_263) -0,2 

Energiebesparingsfonds woningbouwcorporaties (D66_279) -0,1 

  

Overig 1,8 

Verhoging assurantiebelasting (D66_250) 1,3 

Btw-tarief vlees (D66_299) 0,8 

Verlaging overdrachtsbelasting (D66_111, 114) -0,5 

Accijns op  softdrugs (D66_206) 0,3 

Afschaffen heffing PBO's (D66_179) -0,2 

Overig (D66_274, 920, 921, 253, 254) 0,3 

  

Totaal lastenmaatregelen (blo) 1,3 

w.v. gezinnen 0,5 

       bedrijven 0,6 

       buitenland 0,1 

 

Niet-EMU-lastenontwikkeling 

De niet-EMU-lasten nemen netto met 1,1 mld euro toe in 2017 t.o.v. het basispad. De niet-

EMU-lasten kunnen gezien worden als een correctie op de lastenontwikkeling in 2017 op 

EMU-basis om tot de lastenontwikkeling te komen zoals die door gezinnen en bedrijven 

wordt ervaren. Intertemporele schuiven worden meegenomen omdat een lastenverzwaring 

in 2017 in deze gevallen (ten dele) wordt gecompenseerd door een lastenverlichting na 

2017. De overige niet-EMU-lasten betreffen kosten voor bedrijven of gezinnen die het gevolg 

zijn van overheidsbeleid, maar geen directe gevolgen hebben voor het EMU-saldo. 

 Als gevolg van de maatregelen die D66 neemt op het terrein van zorg gaan burgers 

voor hun zorg 1,1 mld euro meer betalen. 

 Als gevolg van het quotum voor arbeidsgehandicapten is sprake van een 

lastenverzwaring voor bedrijven van 0,6 mld euro. (D66_022) 

 Intertemporeel: een deel van de lastenverzwaring van 0,8 mld euro voor gezinnen als 

gevolg van het beperken van het vitaliteitspakket is feitelijk een intertemporele 

schuif (belastingen worden naar voren gehaald). De lastenverzwaring leidt op 

termijn tot 0,6 mld euro lagere belastingafdrachten doordat er in de toekomst geen 

spaartegoeden zijn die worden uitgekeerd. (D66_044) De EMU-relevante 

lastenstijging van de versobering van het Witteveenkader van 0,4 mld euro omvat 

een tijdelijk effect van 0,3 mld euro. De beperking van de fiscale aftrekbaarheid van 

pensioenpremies leidt op korte termijn tot een stijging van de belastingopbrengsten. 

Op de lange termijn staan daar echter lagere belastingopbrengsten tegenover, 

doordat ook de belastbare pensioenuitkeringen lager worden. Na correctie van de 
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EMU-relevante lasten voor intertemporele schuiven resulteert de lastenontwikkeling 

zoals die over de gehele levensduur wordt ervaren. (D66_042) 

 D66 voert een kilometerheffing in voor personenauto’s en bestelwagens en schaft 

tegelijk het rijksdeel van de mrb en de helft van de bpm af. Het gemiddelde tarief is 

zodanig gekozen dat deze maatregel structureel neutraal is voor het EMU-saldo. De 

invoering van de kilometerheffing leidt tot een structurele lastenverzwaring van 

0,6 mld euro als gevolg van het verwerken van de exploitatiekosten in de 

kilometerprijs. Deze lastenverzwaring heeft geen effect op het EMU-saldo. (D66_230) 

Tabel 13.29 Niet-EMU-lastenmutaties t.o.v. basispad in 2017, ex ante, mld euro 

Maatregel Bedrag 

  

Zorg (D66_060, 108, 074, 089, 092, 065, 070, 095, 066, 091, 096, 104) 1,1 

Intertemporeel (D66_042, 044) -0,9 

Sociale zekerheid (D66_022) 0,6 

Overig (D66_230) 0,1 

  

Totaal niet-EMU-lastenontwikkeling 1,1 

 

13.6.4 Overzicht maatregelen klimaat en energie D66 

• D66 intensiveert de SDE+ om 16% hernieuwbare energie volgens de Europese definitie 

in 2020 te bereiken. De maatregel heeft een negatief EMU effect van 0,7 mld euro in 

2017 (1,4 mld euro structureel). (D66_280c) 

• D66 verzwaart de lasten met 0,6 mld euro in 2017 (1,4 mld euro structureel) door het 

verhogen van de SDE+-heffing. Deze maatregel heeft een positief EMU-effect van 

dezelfde omvang. (D66_280a,b) 

• D66 verplicht vanaf 2015 een maximale meestook van biomassa in kolencentrales. D66 

streeft daarbij naar de vaststelling in EU verband van wettelijke duurzaamheidsnormen 

voor vaste en gasvormige biomassa voor energie. 

• D66 wil dat voor het eind van 2012 de Structuurvisies voor wind op land en wind op zee 

zijn aangenomen. Procedures, vergunningen en subsidies voor wind op zee gaan onder 

verantwoordelijkheid van één departement voor energie en klimaat vallen. 

• D66 draait het afschaffen van de stortbelasting voor afvalstoffen terug, en voert een 

belasting in voor de verbranding van afvalstoffen. 

• D66 verhoogt de tarieven van de energiebelasting in de tweede en derde schijf in vijf 

jaarlijkse stappen met 1 cent per kWh en m3. Deze maatregel heeft een positief effect op 

het EMU saldo van 0,1 mld euro in 2013 tot 0,5 mld euro in 2017. (D66_281) 

• D66 schaft het verlaagde tarief van de energiebelasting voor de glastuinbouw af. Deze 

maatregel heeft vanaf 2013 een negatief EMU-effect van 0,1 mld euro. (D66_274) 

• D66 voert een vrijstelling voor kolenbelasting in. Dit heeft vanaf 2013 een positief EMU 

effect van 0,1 mld euro. (D66_286) 

• D66 voert vanaf 2013 in de ETS-sector een CO2-belasting in met een taalstellende 

opbrengst van 0,3 mld euro. (D66_287) 

• D66 schaft de vrijstelling voor de energiebelasting voor grootverbruikers in de ETS af. 

Deze maatregel heeft een positief EMU effect van 0,1 mld euro. (D66_275) 
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• D66 voert vanaf 2018 een CO2-norm in van 350 gram per kWh voor nieuw aan te leggen 

energiecentrales.  

• D66 breidt de salderingsregel voor het opwekken van duurzame energie uit. Deze 

maatregel heeft een negatief effect op het EMU saldo van 0,0 mld euro in 2014 oplopend 

tot 0,1 mld euro in 2017 (0,1 mld euro structureel). (D66_276) 

• D66 verlaagt de heffingskorting voor de energiebelasting vanaf 2013 met tien euro per 

aansluiting. Deze maatregel heeft een positief EMU effect van 0,1 mld euro. (D66_272) 

• D66 stelt vanaf 2013 een energiebesparingsfonds voor particulieren in. Deze maatregel 

heeft een negatief EMU effect van 0,1 mld euro. (D66_278). Binnen de gebouwde 

omgeving voert D66 daarnaast een groot aantal niet-budgettaire maatregelen in, 

waaronder een verplichting om bij de verkoop van een particuliere woning alle 

maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 7 jaar te nemen, een verbod op de 

verkoop van woningen met een energielabel G, een verplichting voor de huursector om 

tot 2020 de woningen te verbeteren tot minimaal energielabel B (sociale huursector) 

respectievelijk energielabel C (particuliere huursector) en een verplichting voor de 

uitrol van slimme meters. Nieuwe kantoren moeten vanaf 2015 energieneutraal zijn en 

vanaf 2020 10% meer energie opleveren dan in het gebouw wordt gebruikt. Alle lagen 

van de overheid moeten voorop lopen bij het energiezuinig maken van hun gebouwen en 

bij duurzaam inkopen.  

• D66 verruimt de Energie-investeringsaftrek vanaf 2013. Deze maatregel heeft een 

negatief EMU effect van 0,1 mld euro. (D66_277) 

13.6.5 Overzicht maatregelen natuur D66 

Tabel 13.30 geeft een overzicht van alle geanalyseerde maatregelen. Naast de relevantie van 

de maatregelen voor biodiversiteit en beleving, zijn het budgettaire effect voor het Rijk en 

het (eventuele) effect op de lastendruk voor de landbouw weergegeven. In de teksten onder 

de tabel worden de maatregelen kort toegelicht.  

Tabel 13.30 Geanalyseerde maatregelen, bedragen in mld euro’s per jaar  

Nummer Maatregel Relevant voor 

biodiversiteit 

Relevant voor 

beleving 

Uitgaven overheid 

natuur 

Lastenverzwaring 

landbouw 

      

D66_288 Heffing bestrijdingsmiddelen, 

vanaf 2017 

x   0,10 

D66_296 Kaderrichtlijn water x  0,05  

D66_297 Verwerving EHS x x 0,20  

D66_298 Onteigening t.b.v. EHS x    

D66_300 Programmatische aanpak 

biodiversiteit 

x x 0,10  

D66_308 Heffing kunstmest x   0,10 

D66_309 Duurzame mestverwerking    -0,10 

D66_255 Afschaffen Landbouwregeling 

omzetbelasting 

   0,03 

D66_289 Uitbreiding VAMIL (terugsluis 

D66_288 en D66_308) 

x   -0,20  

D66_304 Afschaffing vrijstelling 

grondwaterheffing landbouw 

   0,01 

D66_290  Openruimteheffing  x   

D66_292 Binnen stedelijke verdichting   x   

D66_299 Hoge BTW-tarief op vlees, x  Zie elders  
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vanaf 2017 

 Eenmalige sloopregeling 

stallen 

x    

 Versterken landschappelijke 

waarden landelijk gebied  

 x   

 Versterken landschappelijke 

waarden, Groene Hart  

 x   

 Opgesteld vermogen 

windenergie 

 x zie energie en 

klimaat 

 

 

D66_288: Heffing bestrijdingsmiddelen vanaf 2017; D66_308: Heffing kunstmest; D66_309: 

steun regeling Duurzame mestverwerking; D66_255: Afschaffen Landbouwregeling 

omzetbelasting; D66_289: uitbreiding VAMIL (terugsluis via D66_ 288); D66_304: 

Afschaffing vrijstelling grondwaterheffing landbouw  

 Het betreft onder meer heffingen op kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Deze 

lastenverzwaringen voor de landbouw worden (deels) gecompenseerd door een 

steunregeling voor investeringen in duurzame mestverwerking en de uitbreiding van de 

VAMIL en de MIA. 

 Heffingen op bestrijdingsmiddelen en kunstmest zorgen voor een daling van het 

verbruik. Ze betekenen een aanzienlijke lastenverzwaring voor de landbouw, hetgeen 

gevolgen kan hebben voor de samenstelling van de landbouwproductie, en, in het 

verlengde daarvan, ook voor de verwerkende en toeleverende bedrijven. De 

investeringsregelingen zullen de negatieve effecten voor de bedrijven deels 

compenseren. De steun voor duurzame mestverwerking heeft als voordeel dat de 

mestafzetkosten zullen dalen.  

 
D66_297: Verwerving EHS-gronden; en D66_298 Onteigening t.b.v. EHS 

 D66 investeert in de aanleg en inrichting van natuur om de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS) zoals de overheid in haar oorspronkelijke plannen in 1990 beoogde te realiseren. 

Zij wil de voortgang met extra budget versnellen en minder afhankelijk te maken van de 

verkoop van grond zoals voorzien in het basispad. Daarnaast maakt D66 ook gebruik van 

8.000 ha extra ruilgrond. Tevens wil D66 wil meer gebruikmaken van het 

onteigeningsinstrument, met name bij evidente knelpunten (D66_298). 

 Door de maatregelen zal de oppervlakte natuur/het leefgebied van planten- en 

diersoorten toe gaan nemen. Tegelijkertijd zal door de extra hectaren natuur de 

verdroging worden tegengegaan. In combinatie met het anti-verdrogingsbeleid (D66_296 

en D66_300) verbeteren de condities voor planten- en diersoorten en zullen de 

natuurwaarden toenemen. 

 
D66_300: Programmatische Aanpak biodiversiteit 

 D66 investeert 0,1 mld euro per jaar in biodiversiteit buiten de EHS. Dit bedrag wordt 

onder andere besteed aan het beheer van gebieden waar internationaal belangrijke 

soorten voorkomen. Daarnaast wil D66 agrarisch natuurbeheer ruimtelijk efficiënt in 

zetten ter ondersteuning van de EHS. Zo zal geïnvesteerd worden in agrarisch 

natuurbeheer rond de EHS, dit om het verdrogingsprobleem in de EHS op te lossen.  
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 De vergroting van de ruimtelijke samenhang tussen agrarisch natuurbeheer en de EHS 

heeft een positief effect op de biodiversiteit. De maatregel vraagt wel om een wijziging in 

het agrarisch natuurbeheer.  

 
D66_296: Kaderrichtlijn water 

 D66 investeert in maatregelen die de ecologische (waterkwaliteit) verbeteren en de 

doelen uit de Kaderrichtlijn water (KRW) dichterbij brengen. 

 In de analyse is verondersteld dat de helft van het geld ten goede komt aan maatregelen 

die verdroging in natuurgebieden verminderen en de andere helft aan maatregelen voor 

verbetering van de waterkwaliteit. In combinatie met andere maatregelen heeft dit een 

positief effect op biodiversiteit (zie ook D66_297). 

 
D66_290: openruimteheffing; en D66_292: Binnen stedelijke verdichting 

 Er komt een heffing op alle vormen van nieuwbouw die ten koste gaan van open 

ruimte buiten stedelijk gebied (open ruimteheffing). De opbrengst wordt gebruikt 

voor de financiering van een fiscale lastenverlichting van projecten gericht op 

binnenstedelijke verdichting, de renovatie van verouderde bedrijventerreinen en 

leegstaande kantoorpanden en een groenere inrichting van wijken en steden. 

 Door de openruimteheffing neemt de druk om te bouwen in het open gebied af, mede 

omdat de opbrengsten beschikbaar komen voor binnenstedelijk bouwen en 

herstructurering van kantoor- bedrijventerreinen.  

 De beide maatregelen dragen ertoe bij dat de landschappelijke kwaliteiten in het 

landelijke gebied beter behouden zullen blijven. Tegelijkertijd stimuleren de 

maatregelen de verdichting in het stedelijk gebied.  

 
Versterken landschappelijke waarden landelijk gebied en versterken landschappelijke 

waarden, Groene Hart 

 D66 herstelt de nationale ruimtelijke bescherming van het cultuurlandschap, de 

nationale landschappen en de rijksbufferzones die in de concept structuurvisie kwamen 

te vervallen.  

 De ruimtelijke bescherming van cultuurlandschappen, nationale landschappen en 

rijksbufferzones biedt tegenwicht aan ruimtelijke ontwikkelingen die ten koste gaan van 

landschappelijke kwaliteiten. Dit levert een positieve bijdrage aan de belevingswaarde. 

 
Eenmalige sloopregeling stallen 

 D66 wil in 2013 een eenmalige sloopregeling voor milieuvervuilende stallen, 

gefinancierd uit artikel 68 van het GLB. De maatregel richt zich vooral op stallen die een 

knelpunt vormen voor Natura 2000-gebieden (stikstofdepositie) en/of voor de realisatie 

voor luchtkwaliteitsdoelen (fijnstof). Het is hierbij mogelijk dat stallen elders weer 

opnieuw gebouwd worden. Als nieuwbouw ter plekke plaatsvindt, wil D66 luchtwassers 

verplicht stellen. 

 De vervroegde sloop van stallen heeft een relatief klein (tijdelijk) effect op de depositie, 

door verplaatsing dan wel nieuwbouw met luchtwasser. Het effect op de 

belevingswaarde hangt vooral af van het aantal boeren dat na sloop ook stopt met het 

bedrijf. 
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 Een risico is de financiering van de sloopregeling: de kans is groot dat de termijn tussen 

de verkiezingen en 2013 te kort is om de Nederlandse toepassing van artikel 68 nog aan 

te passen. Artikel 68 is namelijk alleen nog beschikbaar in 2013.  

 
Opgesteld vermogen windenergie 

 D66 vergroot het opgestelde vermogen windenergie naar 6000 MW, 2000 MW meer dan 

in het basispad. D66 doet dit op basis van de structuurvisie ‘wind op land’ 

 
D66_299: Hoge BTW-tarief op vlees 

 D66 stelt voor het hoge BTW tarief van 21% vanaf 2017 toe te passen op vlees en 

vleesproducten. D66 ziet dit als toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’. 

 Minder vleesconsumptie verkleint het beslag op landbouwgrond (veevoerproductie). Het 

effect van deze maatregel op de mondiale biodiversiteit is echter zeer gering en die in 

Nederland vermoedelijk nihil. Dit komt mede vanwege de geringe doorwerking van de 

btw-verhoging op het consumentengedrag.  

 

13.7 Groen Links  

Deze paragraaf geeft een gedetailleerd overzicht van de door Groen Links voorgestelde 

maatregelen en hun effecten op de overheidsfinanciën. De bedragen zijn ex ante, in prijzen 

2012 en betreffen allemaal afwijkingen ten opzichte van het basispad zoals weergegeven in 

De Nederlandse economie tot en met 201751.  

13.7.1 Ombuigingen Groen Links 

GroenLinks buigt 22,7 mld euro in 2017 om op de collectieve uitgaven. 

Arbeidsvoorwaarden collectieve sector 

 GroenLinks verlaagt de norm voor topsalarissen in de collectieve sector. Dit levert 

een ombuiging van 0,1 mld euro op. (GL_065) 

Openbaar bestuur 

GroenLinks bezuinigt 2,1 mld euro op de bestuur- en apparaatkosten bij rijk, lokaal bestuur 

en zbo’s zoals UWV (inclusief een tijdelijk besparingsverlies van ruim 20%). Deze 

ombuigingen hebben vooral betrekking op de functie openbaar bestuur, maar slaan ten dele 

ook neer bij de functies veiligheid (bijvoorbeeld Dienst Justitiële inrichtingen en 

 

51 Merk op dat de genoemde bruto bedragen niet altijd direct gerelateerd zijn aan de budgettaire omvang van de specifieke 

beleidswijzigingen. De reden is dat bij wijzigingen ten opzichte van het Begrotingsakkoord 2013 technisch niet de netto 

wijziging is ingeboekt, maar een dubbele boeking heeft plaatsgevonden: enerzijds de volledige terugboeking van het 

betreffende onderdeel uit het Begrotingsakkoord 2013 en anderzijds de boeking van een eventueel alternatief 

beleidsvoorstel.    
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De verkiezingsprogramma’s 2012 laten zien welke keuzes 
politieke partijen maken voor de jaren 2013-2017.
De programma’s tonen aan dat er echt iets te kiezen valt voor 
de komende kabinetsperiode. Hoe gaan we na de economische 
crisis de overheidsfinanciën weer op orde brengen en hoe snel? 
Verhogen we de AOW-leeftijd en beperken we de aftrek van de 
hypotheekrente, of juist niet? Hoe verminderen we de 
filedruk? Willen we  klimaatverandering aanpakken en zo ja, 
hoe dan? Is het de moeite waarde om meer geld uit te geven 
aan onderwijs of innovatie? Hoeveel trekken we uit voor 
natuur? Hoe kunnen we de woningmarkt beter laten functio-
neren? Hoe gaan we om  met de stijging van de kosten van de 
zorg?

In de aanloop naar de verkiezingen van 12 september 2012 
hebben tien politieke partijen - VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66, 
GroenLinks, ChristenUnie, SGP, DPK - gevraagd om een analyse 
van hun verkiezingsprogramma’s. Het CPB heeft de economi-
sche effecten geanalyseerd, het PBL de effecten op milieu.  
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