
UITGAVEN INKOMSTEN

1.   MENSEN BOVEN MULTINATIONALS

Laag btw-tarief terug naar 6% -€ 3,1

Toptarief winstbelasting naar 30%, laag tarief blijft 
19%

€ 4,4

Halvering eigen risico € 2,0

Afzien van vlaktaks -€ 0,1

Hogere vermogensbelasting voor de grootste 
vermogens, lagere belasting voor kleine vermogens

€ 1,8

Werkgeversheffing boven €150.000 € 1,0

2.   LERAREN, AGENTEN EN 
VERPLEEGKUNDIGEN BOVEN BELEGGERS, 
BANKEN EN EXPATS 

Salaris omhoog en werkdruk omlaag in publieke sector 
(onderwijs, zorg, politie en sociale advocatuur)

€ 2,0

Bankenbelasting omhoog € 1

Innovatiebox afschaffen € 0,8

Afschaffen expatregeling € 0,6

Verhogen minimumloon met 2,5% € 1,1

Extra geld voor lokale overheden (tegengaan 
armoede, dakloosheid of tekorten in de jeugdzorg)

€ 0,7

3.   DUURZAAM EN BETAALBAAR 
WONEN EN EEN EERLIJK 
KLIMAATBELEID 

Investeringsfonds woningen € 0,5

Geen verhuurderheffing bij extra bouw, 
verduurzaming of lagere huren

-€ 0,5



 
 
*De vermelde bedragen zijn in miljarden euro’s. 
**Door afronding op honderden miljoenen kan het voorkomen dat de bedragen in de tabellen niet precies optellen.  

Terugdraaien verhoging energiebelasting 1ste schijf 
aardgas

-€ 0,5

Verlagen van belasting op energierekening -€ 0,4

Verhogen energiebelasting voor grootverbruikers 
(2de – 4de schijf) 

€ 1,1

TOTAAL € 6,3 € 6,3



TOELICHTING PER MAATREGEL 

1. MENSEN BOVEN MULTINATIONALS 

• Het lage btw tarief gaat terug naar 6%. Kosten: €3,1 miljard euro. 

• Het toptarief van de winstbelasting gaat naar  30%. Het lage tarief blijft 19%. De totale opbrengst 
hiervan bedraagt €4,4 miljard euro.  

• We schaffen het eigen risico af om de solidariteit tussen ziek en gezond te herstellen. Kosten deze 
kabinetsperiode: €4,0 miljard. Als eerste stap wordt het eigen risico volgend jaar gehalveerd (€2,0 
miljard). 

• De vlaktaks wordt teruggedraaid en er komen weer vier belastingschijven. Het tarief van de eerste 
schijf wordt verlaagd. Dit wordt betaald door de hoogste inkomens.  

• Mensen die veel vermogen bezitten, gaan meer belasting betalen over hun vermogen. Kleine 
vermogens gaan juist minder belasting betalen. Dit levert volgend jaar €1,8 miljard op.  

• Er komt een werkgeversheffing van 16% voor lonen boven €150.000. Dit levert jaarlijks €1,0 
miljard op. 

2. LERAREN, AGENTEN EN VERPLEEGKUNDIGEN BOVEN BELEGGERS, 
BANKEN EN EXPATS 

• Er komt extra ruimte voor loonstijging in zorg, onderwijs, politie en sociale advocatuur. Het gaat 
om €1 miljard euro meer voor lonen, dat is circa 2%  extra loonstijging in 2020 voor werkenden 
tot en met anderhalf keer modaal. Daarnaast komt er € 1 miljard voor minder werkdruk in de 
publieke sector door ruimte te creëren om meer collega’s aan te nemen.  

• De bankenbelasting wordt verhoogd met € 1 miljard. 

• De innovatiebox wordt afgeschaft. Dit levert €0,8 miljard op. 

• De expatregeling wordt afgeschaft, dit levert €0,6 miljard op.    

• Het minimumloon wordt verhoogd met 2,5%, evenals de uitkeringen die hieraan zijn gekoppeld. 
In combinatie met de geschatte contractloonstijging van 2,5% leidt dit tot 5% hogere lonen voor 
mensen met een minimumloon. Geschatte kosten zijn €1,1 miljard.  

• Lokale overheden krijgen €0,7 miljard extra. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het 
bestrijden van armoede, dakloosheid of de tekorten in de jeugdzorg.   

3. DUURZAAM EN BETAALBAAR WONEN EN EEN EERLIJK KLIMAATBELEID 

• Wij willen voor iedereen: goede, betaalbare en duurzame woningen. Daarvoor is een 
investeringsfonds nodig. Om meer te bouwen in de gebieden waar nu tekort aan betaalbare 
huurwoningen zijn, wordt komend jaar €0,5 miljard uitgetrokken.  

• We verlagen de verhuurdersheffing voor corporaties die investeren in renovatie en duurzamer 
maken van hun woningvoorraad. Daarnaast gaat de verhuurdersheffing omlaag wanneer 



corporaties ervoor kiezen om de huren te verlagen. In totaal gaat het om een verlaging van €0,5 
miljard.  

• Het kabinet verhoogt volgend jaar de 1ste schijf van de energiebelasting voor aardgas met 4 cent 
per m3. We draaien deze verhoging van €520 miljoen terug en geven huishoudens €50 extra 
korting op hun energierekening (kosten €400 miljoen).  

• Grote vervuilers moeten eerlijk gaan betalen voor hun uitstoot, daarom moet er zo snel mogelijk 
een CO2-belasting worden ingevoerd. Omdat een nieuwe CO2-belasting niet binnen een paar 
maanden in werking kan treden, verhogen we op korte termijn de hoogste drie schijven van de 
energiebelasting voor de grote vervuilers (opbrengst €1,1 miljard). 


