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VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie zijn in principe akkoord met een grote 
hoeveelheid bezuinigingen voor 2013. Dit is het akkoord, zoals dat naar de Kamer gaat. 

•  In 2013 wordt het begrotingstekort teruggebracht tot 3 procent.  

Dit was een harde eis van de VVD en een belangrijke reden voor het stuklopen van de onderhandelingen tussen 

PVV, CDA en VVD. 

•  In totaal wordt voor 1 miljard euro aan bezuinigingen uit de oorspronkelijke 18 miljard teruggedraaid.  

•  Het hoge btw-tarief gaat met 2 procent omhoog.  

Nu moet in Nederland 19 procent btw betaald worden op zogenaamde luxegoederen en diensten. Dat tarief gaat 

omhoog naar 21 procent. 

•  Het reiskostenforfait, het belastingvrije bedrag dat een werkgever voor woon-werkverkeer mag betalen, wordt 

verlaagd. Dat levert 1,2 miljard op.  

•  Er komt een nullijn voor ambtenaren. 

Dit geldt voor alle ambtenaren, met uitzondering van mensen in de zorg of met een uitkering. 

•  Overdrachtsbelasting op 2 procent.  

Mensen die een huis kopen, hoeven nog maar 2 procent overdrachtsbelasting te betalen. Dat was 6 procent (het 

kabinet Rutte had eerder al besloten de overdrachtsbelasting tussen juni 2011 en juni 2012 te verlagen tot 2 

procent). 

•  De huren voor huurders met een inkomen van 33.000 tot 43.000 euro per jaar mogen worden verhoogd met de 

inflatie plus 1 procent.  

•  Bezuinigingen op het PGB (persoonsgebonden budget) en passend onderwijs worden teruggedraaid.  

•  Bezuinigingen op Ontwikkelingssamenwerking worden teruggedraaid.  

•  De eerste 6 maanden van de WW-duur worden door de werkgever betaald.  

•  De accijns op alcohol, frisdranken en tabakswaren wordt verhoogd.  

De verhoging van de accijns levert de staatskas ruim 600 miljoen euro op. 

•  Op de zorg wordt 1,6 miljard bezuinigd (dit moet nog verder worden ingevuld.  

•  De 9-euro-per-recept-regel is geschrapt.  

Dit was een van de plannen in het Catshuisakkoord: zorgconsumenten zouden per recept 9 euro zelf moeten 

betalen, maar dit plan is van tafel. 

•  Het ontslagrecht wordt versoepeld (dit moet nog uitgewerkt worden).  

•  In 2013 gaan mensen een maand later met de AOW, in de jaren daarop gaat de pensioenleeftijd sneller 

omhoog (mogelijk met 2 of 3 maanden per jaar).  

•  De loontabellen worden bevroren. Hiermee wordt ongeveer 1 miljard bezuinigd.  

Normaal worden de belastingschijven jaarlijks aangepast aan de inflatie. Met de eerste twee schijven gebeurt dat 

nu niet, waardoor werknemers sneller in een hogere belastingschijf terechtkomen dus meer belasting betalen. 

•  De btw op zonnepanelen gaat omlaag naar 6 procent.  

•  De btw op uitvoerende kunsten gaat omlaag naar 6 procent.  

•  Er komt 200 miljoen euro voor natuur.  

•  Het mes gaat in de hypotheekrenteaftrek.  

Mensen die een nieuwe hypotheek afsluiten, moeten die in 30 jaar aflossen. 

•  De periode waarin politici wachtgeld krijgen, wordt net zo lang als de periode waarin ze WW krijgen. Dat is een 

stuk korter dan in de huidige wachtgeldregeling.  

•  Er komt een vergroening van het belastingstelsel, onder meer door een extra belasting voor kolencentrales. 

Vervuilde energie wordt zwaarder belast.  

•  Er wordt extra geïnvesteerd in energiebesparing in woningen.  

•  Er komt een werkgeversheffing voor hogere inkomens. Deze 'crisisheffing' moet 500 miljoen euro opbrengen.  

•  De huren worden marktconform.  

•  Het eurovignet wordt duurder, waarmee het vrachtvervoer de over weg zwaarder wordt belast.  

•  De huishoudtoets voor bijstandsuitkering wordt teruggedraaid.  

•  Er wordt 75 miljoen extra uitgetrokken om de kwaliteit van leraren en schoolleiders te versterken.  

•  De bankenbelasting wordt verdubbeld van 300 miljoen naar 600 miljoen euro.  

•  Er worden twee maatregelen genomen die het bedrijfsleven zwaarder belasten: een aantal reserveringen voor 

lastenverlichting wordt ingehouden. Dit levert 430 mln aan opbrengsten. De aftrek van deelnemingsrente wordt 

beperkt (150 mln).  

•  In 2013 wordt verplicht schatkistbankieren zonder leenfaciliteit in te voeren voor gemeenten, provincies en 

waterschappen. Dat heeft volgens De Jager een positief effect op de staatsschuld.  

•  De bezuiniging op de griffierechten wordt teruggedraaid.  

•  De bezuiniging op palliatieve zorg wordt teruggedraaid.  

•  De bezuiniging door de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg in te voeren wordt teruggedraaid.  

•  De bezuiniging op het openbaar vervoer van 100 miljoen wordt teruggedraaid.  
 


