TEGENBEGROTING 2019
50PLUS heeft acht prioriteiten verwerkt in zijn Tegenbegroting 2019:
1) De AOW-leeftijd in 2019 bevriezen op 66 jaar en in 2020 verlagen naar 65 jaar
50PLUS heeft altijd gestreden voor het behoud van de AOW-leeftijd op 65 jaar, want een lage AOWleeftijd is de kroon op elke welvaartsstaat. Het verlagen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar kan volgens
het Centraal Planbureau (CPB) om technische redenen niet meer worden uitgevoerd in 2019. Daarom
kiest 50PLUS noodgedwongen voor een verlaging in twee stappen: in 2019 bevriezen op 66 jaar en
weer naar 65 jaar in 2020.
2) Minimumloon en AOW verhogen met 3 procent extra
Met het minimumloon, worden ook de AOW en de uitkeringen op Bijstandsniveau verhoogd met 3
procent. Dit percentage komt bóvenop de reguliere indexatie!
3) Het eigen risico in de Zorg verlagen met 100 euro
4) De Ouderenkorting verhogen met 200 euro extra
Naast de extra verhoging van de ouderenkorting wordt deze voor middeninkomens veel langzamer
afgebouwd dan in de kabinetsplannen.
5) De Verhuurderheffing wordt fors verlaagd
50PLUS heeft een verlaging van de Verhuurderheffing voorzien van 0,7 miljard euro voor een periode
van minimaal 15 jaar. Het gaat om voorwaardelijke verlaging bedoeld om enorme inspanningen te
financieren op het gebied van woningbouw- kwaliteit- en duurzaamheid.
6) De Belastingdienst krijgt 500 miljoen euro per jaar extra
Heel belangrijk: de Belastingdienst moet snel weer op orde komen! Daarom reserveert 50PLUS per
jaar 500 miljoen euro extra voor de Belastingdienst. Deze uitgave verdient zichzelf geheel terug in de
vorm van hogere belastingopbrengsten door betere controles!
7) Belasting op leidingwater naar nul procent
De belasting op leidingwater (Bol) wordt in 2019 afgeschaft. Dat is een extra compensatie voor de
burger voor de BTW-verhoging van het kabinet.
8) De aflosboete gaat van tafel
50PLUS heeft het afgelopen jaar heel sterk geprotesteerd tegen de boete die mensen die hun eigen
woning (grotendeels) hebben afgelost moeten gaan betalen. 50PLUS maakt het afschaffen van de
Wet Hillen ongedaan!

HOE GAAN WE DAT BETALEN?
De kosten voor de genoemde prioriteiten van 50PLUS bedragen voor komend jaar 5,1 miljard euro. In
de Tegenbegroting 2019 heeft 50PLUS voor 4,2 miljard aan dekking opgenomen. Voor 2019 geldt dus
dat 50PLUS 5,1 miljard meer vrijmaakt voor ónze prioriteiten en 4,2 miljard minder voor de
prioriteiten van andere partijen. De plannen van 50PLUS leiden ertoe dat het overschot van het Rijk
volgend jaar 0,9 miljard euro kleiner wordt. Maar dan is er nog steeds een overschot van meer dan 7
miljard euro!
50PLUS heeft tien dekkingsmaatregelen opgenomen in zijn Tegenbegroting 2019:







De verlaging van de vennootschapsbelasting van het kabinet Rutte III wordt teruggedraaid.
Het afschaffen van de dividendbelasting van het kabinet Rutte III wordt teruggedraaid.
De ondernemersfaciliteiten worden in de plannen van 50plus beperkt en na 2019 omgezet in
een fiscaal voordeel met een verplichtstelling tot het afsluiten van een pensioenvoorziening
en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij pleiten daarbij ook voor minimumtarieven
voor zelfstandigen.
De arbeidskorting wordt in de Tegenbegroting van 50PLUS bevroren.
De overige zes dekkingsmaatregelen van 50PLUS hebben betrekking op accijnzen, softdrugs,
de ‘Primark-subsidie’ (ofwel de LIV), de innovatie-box, de expatregeling, alsmede een
generieke taakstelling op subsidies.

Lastenontwikkeling
De lastenontwikkeling voor 2019 is in (de doorrekening van) de Tegenbegroting van 50PLUS
enigszins vertekend1. Dit komt met name omdat:
-

1

Het terugdraaien van de ongewenste verlaging van de winstbelasting en de
dividendbelasting pas na 2019 veel geld opleveren (> 4,7 miljard in 2021).
De verlaging van de verhuurderheffing is bedoeld als krachtige impuls voor de sociale
volkshuisvesting. Wij zien dat niet als lastenverlichting voor gewone bedrijven maar wij
hebben er begrip voor dat het CPB dit toch als zodanig heeft gecategoriseerd.
De extra opbrengst bij de Belastingdienst zijn het gevolg van extra controles. Het CPB boekt
dit als ‘lastenstijging voor gezinnen’. Dat is naar onze mening niet helemaal terecht, maar wij
hebben begrip voor de categorisering.

CPB-doorrekening: https://www.cpb.nl/publicatie/tegenbegroting-2019-van-50plus

Budgettaire effecten (in mrd)
50PLUS prioriteiten 2019
AOW-leeftijd bevriezen op 66 in 2019, verlagen naar 65 in 2020
Extra verhogen WML, AOW en Bijstand met 3%
Verlagen Eigen Risico Zorgverzekering
Verhogen en langzamer afbouwen Ouderenkorting
Verlaging verhuurderheffing
Extra middelen Belastingdienst
Afschaffen belasting op leidingwater
Niet afschaffen Wet Hillen
Terugdraaien bezuiniging vitamines en paracetamol
50PLUS dekkingsmaatregelen 2019
Niet verlagen Vennootschapsbelasting
Niet afschaffen Dividendbelasting
Beperking Fiscale ondernemersregelingen
Hogere belastingopbrengst door intensivering
Bevriezen Arbeidskorting
Verhogen tarief Innovatie-box
Afschaffen 30%-regeling Expats
Reguleren softdrugs
Verhogen accijnzen alcohol en tabak
Afschaffen LIV
Generieke taakstelling subsidies
Effect op EMU Saldo

2019

-0,6
-1,3
-1,0
-0,6
-0,7
-0,5
-0,3
0,0
0,0

0,7
0,4
0,5
0,5
0,2
0,2
0,4
0,3
0,2
0,6
0,2
-0,9

Toelichting 50PLUS
De plannen van 50PLUS leiden ertoe dat het overschot van het Rijk volgend jaar 0,9 miljard euro
kleiner wordt vergeleken met de plannen van het kabinet. Maar dan is er nog steeds een overschot
van meer dan 7 miljard. De kosten van het verlagen van de AOW leeftijd lopen fors op tussen nu en
2060, maar dat gaat heel geleidelijk en onze dekkingsmaatregelen lopen ook op. Nederland is er rijk
genoeg voor. Op de volgende pagina tonen wij ook een doorkijk in de lange termijn effecten van
onze maatregelen op de overheidsfinanciën.
Een tegenbegroting is geen verkiezingsprogramma. Het is helaas onmogelijk om in slechts één jaar
tijd alle wensen, van welke partij dan ook, op verantwoorde wijze te realiseren. Daarnaast stellen
zowel de praktijk als het CPB beperkingen aan de uitvoerbaarheid van bepaalde plannen. In veel
gevallen kost het bijvoorbeeld minstens een jaar om alle juridische en administratieve
voorbereidingen te treffen en besparingen hebben vaak de eigenschap dat ze pas geleidelijk geld
opleveren.
Koopkracht effecten
Koopkrachteffecten worden niet doorgerekend bij een tegenbegroting. Maar het is geen geheim dat
50PLUS in de eerste plaats inzet op een dik verdiende inhaalslag voor ouderen, na de zoveelste
tegenvaller in het jaar 2018. 50PLUS laat daarnaast ook de verlaging van belastingtarieven in 2019
door het kabinet in tact. Deze lastenverlichting voor volgend jaar gaat dus ook in onze plannen
gewoon door.
Wij beteugelen wel de veel te hard oplopende kosten van het discriminerende fiscale
participatiebeleid. Dit beleid werkt op enkele punten verstorend voor de arbeidsmarkt, met name
omdat werknemers daardoor steeds meer naar de overheid gaan kijken voor koopkracht en steeds
minder naar de werkgever. Wij stimuleren de loongroei dus indirect door het fiscale
participatiebeleid te versoberen en ook direct, door het wettelijk minimumloon met 3 procent extra
te verhogen.
Effecten op lange termijn
De kosten van een verlaging van de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar zijn onderwerp van veel
discussie, maar zeker is dat ze geleidelijk hoog oplopen. Als wij uitgaan van de modellen van het
Centraal Planbureau, dan kost het verlagen van de AOW-leeftijd structureel bijna 13 miljard euro2
(1,8% BBP). Vermeerderd met inflatie en de verhoging van de AOW-uitkering in onze tegenbegroting
stellen we dat bedrag nu op 14 miljard.
In dat geval lopen de effecten van onze plannen voor de schatkist structureel op tot -5,5 miljard euro.
Als we dat vergelijken met de plannen van andere partijen uit Keuzes in kaart 2018 - 20213, dan is dat
zeker geen slechte input. De AOW-maatregel is kostbaar maar betaalbaar, ook na 2019. Het is een
politieke keuze. Een volledige CPB-doorrekening, inclusief koopkracht- en houdbaarheidseffecten,
wordt echter niet aangeboden bij een tegenbegroting. Daar zult u dus nog even op moeten wachten.
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https://www.cpb.nl/publicatie/startnotitie-keuzes-in-kaart-2018-2021-de-budgettaire-effecten
https://www.cpb.nl/publicatie/keuzes-in-kaart-2018-2021

Budgettaire effecten (in mrd)
50PLUS prioriteiten 2019
AOW-leeftijd bevriezen op 66 in 2019, verlagen naar 65 in 2020
Extra verhogen WML, AOW en Bijstand met 3%
Verlagen Eigen Risico Zorgverzekering
Verhogen en langzamer afbouwen ouderenkorting
Verlaging verhuurderheffing 15 jaar t.b.v. Nationaal Woonplan
Extra middelen Belastingdienst
Afschaffen belasting op leidingwater
Niet afschaffen Wet Hillen
Terugdraaien bezuiniging vitamines en paracetamol
50PLUS dekkingsmaatregelen 2019
Niet verlagen Vennootschapsbelasting
Niet afschaffen Dividendbelasting
Beperking Fiscale ondernemersregelingen in 4 stappen
Hogere belastingopbrengst door intensivering
Bevriezen Arbeidskorting 15 jaar
Verhogen tarief Innovatiebox
Afschaffen 30%-regeling Expats
Reguleren softdrugs
Verhogen accijnzen alcohol en tabak
Afschaffen LIV
Generieke taakstelling subsidies
Effect op EMU Saldo
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-0,6
-1,3
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-0,6
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0,0
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-5,5

