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       19 februari 2017  
 
 

Financiële verantwoording Verkiezingsprogramma 2017  
 

 
In de periode 2018-2021 is € 3,6 miljard gedekt voor de financiering van een 
welvaartsvaste AOW vanaf 65 jaar. Tevens wordt nu reeds € 6,5 miljard gereserveerd 
voor de lange termijn, zodat de pensioenleeftijd van 65 kan worden gecontinueerd, 
waarbij de AOW welvaartsvast is volgens het verkiezingsprogramma vanaf 65 jaar. Het 
resterende tekort van € 1,9 miljard kan worden gedekt vanuit de doorloop van 
voorgestelde maatregelen en inverdieneffecten na 2021. 

 
1. Samenvatting 

 
In deze notitie wordt gekwantificeerd wat de additionele uitgaven ten gevolge van ons 
programma zijn en op welke wijze wij deze uitgaven willen dekken. 
 
Samengevat dienen extra uitgaven te worden gedekt van € 12,6 miljard voor de periode 
2018-2021. De dekking wordt  gevonden door aanpassingen aan de indexatie van de 
arbeidskorting, een tweede budgetplafond in de zorg, het schrappen van enige 
begrotingsposten, een bezuinigingstaakstelling en geselecteerde verhoging van directe 
en indirecte belastingen. Daarmee kunnen de additionele uitgaven volledig worden 
gedekt.  
 
Het gehele begrotingsoverschot van € 6,5 miljard ( 0,9%  bbp) wordt gereserveerd voor 
de additionele kosten van een welvaartsvaste AOW vanaf 65 jaar voor de lange termijn. 
Volgens CPB berekeningen treedt een houdbaarheidseffect op  van  € 12 miljard  in  
2060. In de kabinetsperiode 2018-2021 is  al  € 3,6 miljard gedekt. Na deze periode 
treden nog inverdieneffecten op en door de doorloop van voorgestelde maatregelen kan 
het resterende houdbaarheidseffect van € 1,9 miljard worden gefinancierd. 
 
Alle bedragen zijn gebaseerd op gepubliceerde ombuigingslijsten van het Ministerie van 
Financiën van mei 2016 en rapporten van de Algemene Rekenkamer.  
 

2. Uitgaven 
 
Uit het verkiezingsprogramma zijn de volgende posten af te leiden: 
 

 AOW-leeftijd terugbrengen naar 65 jaar.  
Structurele doorwerking tot 2024:    € 3,6 miljard 

 Belastingverlichting voor gepensioneerden   € 2,6 miljard 
 Afschaffen successierecht      € 1,6 miljard 
 Belastingvrij schenken      € 0,2 miljard 
 Verlagen eigen risico zorgverzekering    € 1,8 miljard 
 Afschaffen verhuurdersbelasting woningbouwcorporaties € 1,7 miljard 
 Afschaffen leenstelsel hoger onderwijs    € 0,6 miljard 
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 Structurele verhoging welvaartsvaste  
AOW-uitkering 1,5% bruto      € 0,5 miljard 

 
Totaal extra uitgaven       € 12,6 miljard 

3. Dekking 
 
De extra uitgaven worden als volgt gedekt: 
 

 Bevriezen arbeidskorting door afschaffen indexatie   €1,7 miljard 
 Budgetplafond in de zorg      €1,2 miljard 
 Lastenverhoging bedrijfsleven     € 3,6 miljard 
 Accijns op wiet, na legalisering     € 0,7 miljard 
 Accijnsverhoging op tabak      € 0,6 miljard 
 Hoge BTW tarief suikerhoudende frisdranken, snoep,  

koek en chips        € 0,7 miljard 
 Opheffing expats regeling      € 0,8 miljard 
 Apparaatstaakstelling 2023, Rijk, Provincies en Gemeenten € 1,4 miljard 
 Hogere inkomstenbelasting door indexatie   € 0,8 miljard 
 Versterking belastingdienst, hogere belastingopbrengst € 0,5 miljard 
 Mautheffing vrachtverkeer      € 0,6 miljard 

 
Totaal          € 12,6 miljard 
 
100 % dekking van AOW 65 jaar tot 2060 
 
Door de extra uitgaven voor de periode 2017-2021 volledig te dekken, blijft 
in ons programma het gehele begrotingsoverschot van 0,9% bbp oftewel € 6,5 
miljard behouden voor de financiering van de additionele kosten voor het 
handhaven van de AOW-leeftijd op 65 jaar in de periode na 2021. Deze 
additionele kosten zijn de € 12 miljard zoals genoemd door het CPB minus de 
ingeboekte dekking van € 3,6 miljard. Resteert een bedrag van € 8,4 miljard dat voor € 
6,5 miljard uit het begrotingsoverschot wordt gefinancierd. Resteert € 1,9 mld. 
Daarnaast loopt de apparaatstaakstelling van het Rijk volgens het CPB na 2021 op met € 
0,4 miljard, treedt er een inverdieneffect op van€  0,8 miljard door een verhoging van de 
AOW en kan door een korte verlenging (ongeveer 2 jaar) van de bevriezing van de 
arbeidskorting na 2021, de resterende € 0,8 miljard worden gefinancierd. Door een 
beperkt aantal maatregelen, en vooral door het inzetten van het geprognotiseerde 
begrotingsoverschot, kan de dekking van € 12 miljard derhalve relatief eenvoudig maar 
zeer solide worden vormgegeven. 
Daarbij gaat het om een AOW-uitkering op welvaartsvast niveau (zoals ook 
berekend door het CPB tot 2060). 
 
De extra uitgaven ten gevolge van het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar 
zijn afgeleid uit de Wet Versnelling Verhoging AOW-leeftijd (34.083 nr. 3 18). De 
besparingen worden tot en met 2024 uitgerekend, waarbij per saldo een besparing 
wordt berekend van netto € 3,6 miljard. Bij het terugdraaien van de verhoging van de 
AOW-leeftijd wordt deze besparing omgezet in additionele uitgaven. Het gaat hierbij om 
een welvaartsvaste AOW-uitkering. 
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De lastenverlichting voor gepensioneerden bestaat uit twee posten: een generieke 
verlaging van de belastingen ten dienste van koopkrachtherstel en het intrekken van de 
Wet Uniformering Loonbegrip (WUL). 
 In detail ziet dit voorstel er als volgt uit:  
 

 verhoging van de ouderenkorting, kosten € 1,1 miljard 
 terugdraaien van de belastingverhoging in 2013 in het kader van de WUL: 

verlaging van het tarief van de eerste schijf met 4% voor alleen de ouderen, 
kosten € 1,5 miljard  

 
Andere bedragen voor extra uitgaven zijn herleid uit de stukken.  
 
50PLUS stelt daarnaast voor om op korte termijn over te gaan tot indexatie van 
pensioenen. Zou bijvoorbeeld met 2% jaarlijks worden geïndexeerd dan komt ten 
dienste van de gepensioneerden in 2022 € 2,4 miljard beschikbaar zonder bezwaar voor 
‘s-Rijks schatkist. Sterker: dit bedrag is bruto en wordt voor € 800 miljoen afgeroomd 
door de inkomstenbelasting. 
De overige dekking van onze voorstellen wordt gevonden door een combinatie van 
verschuivingen, beleidsintensiveringen en lastenverhogingen. 
 
Een deel van de dekking wordt verkregen door de lastenverlichting voor werkenden te 
bevriezen. In totaal levert dit € 1,7 miljard structureel op. Het betreft de afschaffing van 
de potentieel omvangrijke indexatie van de arbeidskorting. De redenering zou kunnen 
zijn dat in ruil voor een netto stabiel nominaal inkomen de pensioenleeftijd wordt 
gestabiliseerd op 65 jaar. Naarmate men jonger is levert het meer voordeel op om met 
65 jaar met pensioen te gaan. Dat moet gezien worden als een goede investering. 
 
Het budgetplafond in de zorg heeft onder Minister Schippers goed gewerkt. Het is in 
feite de enige reden waarom de stijging van de zorgkosten enigszins tot staan is 
gebracht. Wij stellen voor een dergelijke exercitie te herhalen. 
 
Lastenverhogingen zijn beperkt tot het bedrijfsleven, door beperking van de renteaftrek 
tot 30% van EBITDA, afschaffing van  de aftrek van de vergoeding op zgn additionele 
financieringsinstrumenten voor financiële instellingen (o.a.Coco,s ), aanpak van de 
schijnconstructies, afschaffing of verlaging van een beperkt aantal subsidies, zoals de 
subsidie voor R&D bij bedrijven en de subsidie in de innovatiebox en invoering van een 
bronbelasting voor betalingen van rente en royalties aan landen met een 
vennootschapsbelasting lager dan 10%. De economie is weer op orde en er worden 
weer goede winsten gemaakt en het is daarom gerechtvaardigd om een extra bijdrage te 
vragen van de bedrijven.  
 
Daarnaast pleiten wij voor de invoering van accijns voor wiet en de verhoging van 
accijns voor tabak alsmede het overbrengen van een beperkt aantal producten, die geen 
eerste levensbehoeften zijn en voor de gezondheid negatief kunnen uitwerken naar het 
hoge BTW tarief. 
 
De subsidie aan expats in de vorm van belastingaftrek wordt afgeschaft.  
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Tenslotte wordt een algemene taakstelling voor bezuinigingen neergelegd bij Rijk en 
lagere overheden van € 1,4 miljard. 
 
 
22 februari 2017  
 
 


