
Op papier schijnt de zon 

Analyse van de partijprogramma’s voor de verkiezingen van 17 maart 2021 

Nederland is nog niet af. Dat blijkt als je de programma’s leest waarmee partijen de 

verkiezingen van maart 2021 ingaan. Een verkiezingsprogramma telt gemiddeld 100 

pagina’s en dat van D66 heeft zelfs meer dan 200 pagina’s. Maar het gaat allemaal goed 

komen, als je de optimistische toon moet geloven. 

TEKST REINOUT VAN DER HEIJDEN 

Het toeslagendrama 

De meeste politieke partijen schaffen het toeslagenstelsel het liefst zo snel mogelijk af. Geen 

wonder, sinds het drama met de kinderopvangtoeslag. Gratis kinderopvang is door veel partijen 

(D66, PvdA, GroenLinks, SP en 50Plus) genoemd als oplossing. Maar het hervormen van de zorg- 

en huurtoeslag is een stuk lastiger dan ‘toeslagen zo veel mogelijk omzetten in lagere lasten', 

zoals VVD schrijft. CDA kiest een laagdrempelige en praktische aanpak: betere voorlichting bij 

toeslagen en een onafhankelijke belastingombudsman met eigen bevoegdheden om onderzoek 

te doen en burgers bij te staan die zijn vastgelopen in een conflict met de Belastingdienst. D66 en 

ChristenUnie willen ingrijpende veranderingen. Deze partijen opperen de invoering van een 

verzilverbare heffingskorting voor alle burgers. Hiervoor moeten de hogere inkomens 

aftrekposten, zoals hypotheekrenteaftrek, inleveren. ChristenUnie pakt direct door en wil de 

eigen woning verhuizen van box 1 naar box 3. D66 wil het eigenwoningforfait progressief 

belasten, maar laat in het midden of dat dan alleen afhankelijk wordt van de woningwaarde of 

ook van het inkomen. 

Belastingen en inkomen 

Er is veel aandacht voor box 3. Alle partijen willen spaarders ontzien bij de rendementsheffing 

op vermogen. Miljonairs gaan bij D66, GroenLinks, PvdA en SP meer rendementsheffing betalen. 

Daarnaast willen deze partijen de hypotheekrenteaftrek verder beperken. Op het gebied van 

schenken en nalaten zijn ze ook redelijk eensgezind: alleen PvdA vindt niet dat erfenissen 

zwaarder belast moeten worden. PvdA en GroenLinks willen de belastingvrije schenking van 

ruim een ton voor een eigen woning (de ‘jubelton’) afschaffen. Forum voor Democratie wil de 

schenk- en erfbelasting juist afschaffen. Bijna alle partijen willen een verhoging van het 

minimumloon en de AOW. VVD en D66 willen een hoger minimumloon niet volledig doortrekken 

naar de bijstand en Wajong. Ze vinden het positief als er hierdoor een extra prikkel ontstaat om 

te werken. 

 

 



Pensioen 

Via een verhoging van de AOW willen allerlei partijen de uitholling van pensioen tegengaan die 

het gevolg is van het jarenlang uitblijven van indexatie. Hoe eensgezind de partijen zijn over de 

verhoging van de AOW, hoe groter de verschillen als het gaat om aanvullend arbeidspensioen. 

Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie steunen het pensioenakkoord, terwijl de 

oppositie verdeeld is. PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen meer doen om 

werkenden met zware beroepen eerder te laten stoppen met werken. SP, PVV, Forum voor 

Democratie en 50PLUS willen van het pensioenakkoord af, de pensioenen indexeren en de AOW-

leeftijd verlagen. De laatste 4 partijen vormen de harde oppositie die maatregelen van Rutte I tot 

en met Rutte III willen terugdraaien of in ieder geval radicaal willen herzien. 

Wonen, wonen, wonen 

Een ander punt waar partijen sterk eensgezind over zijn, is het bouwen van meer woningen. Het 

wemelt in de programma’s van de nationale bouwplannen, gericht op het bouwen van 1 miljoen 

woningen binnen 10 tot 15 jaar. Vooral starters, ouderen en huurders met een laag of 

middeninkomen wordt een mooie toekomst beloofd. Er zijn ook verschillen. VVD, PVV en Forum 

voor Democratie willen de toegang van statushouders tot de woningmarkt beperken. CDA, PvdA 

en SP willen 'speculanten’ en ‘huisjesmelkers’ aanpakken. Het meest extreme voorstel komt van 

SP, dat huiseigenaren een woonplicht wil opleggen. Een woning kopen om te verhuren is dan 

niet langer mogelijk. Er is grote overeenstemming over het verlagen van de energiebelasting, 

zelfs bij de VVD. Alleen D66 en CDA gaan hier niet in mee. CDA, VVD en GroenLinks paaien 

huiseigenaren met de belofte voor meer subsidies en overheidssteun voor duurzame 

verbouwingen. VVD komt met het opmerkelijke voorstel om bouwvergunningen alleen nog toe 

te staan tegen kostprijs, ‘zodat gemeenten die niet meer kunnen gebruiken als melkkoe’. In alle 

partijprogramma’s kom je dit soort sweeping statements tegen. Iedere partij doet zich weleens 

voor als actiegroep. 

Jong en oud 

Er is brede steun voor de herinvoering van de basisbeurs, zodat studenten minder schulden 

opbouwen dan momenteel het geval is. Alleen VVD houdt vast aan het in 2015 ingevoerde 

leenstelsel. D66 komt met een tussenoplossing en wil studenten een basisbeurs geven als hun 

ouders een gezinsinkomen hebben van minder dan €70.000 per jaar. Die grens ligt nu op 

€46.000. GroenLinks wil iedere 18-jarige een startkapitaal van €10.000 geven. Jong en oud 

wordt tegemoet gekomen via de zorgverzekering. D66, GroenLinks en de ChristenUnie willen de 

anticonceptiepil in het basispakket, hoewel hun visie op abortus nogal verschilt. De meeste 

partijen willen een verlaging van het eigen risico voor de basisverzekering. Alleen ChristenUnie, 

CDA en VVD kiezen ervoor het eigen risico te bevriezen, zoals dat de afgelopen jaren ook is 

gedaan. Betere ouderenzorg, meer ondersteuning voor mantelzorgers en vaak een ruimere 

belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers staat op het verlanglijstje van iedere partij. Hier zijn 



wel typische verschillen te zien. Zo pleit VVD ervoor dat ouderen met meer spaargeld een 

grotere kamer in een verzorgingshuis kunnen krijgen. ChristenUnie wil ‘mantelzorgsparen’ 

invoeren: wie een aantal uren mantelzorg biedt aan iemand buiten de eigen familie, kan die later 

‘terugkrijgen’ als hij zelf zorgbehoevend wordt. PvdA wil af van het abonnementstarief van €19 

per maand voor Wmo-zorg, want dat is ‘herverdeling van geld van arm naar rijk’. 

Creatieve ideeën 

Verkiezingsprogramma’s zijn vaak een vindplaats van creatieve ideeën die waarschijnlijk nooit 

beleid zullen worden, maar toch het overdenken waard zijn. Zo wil D66 een 

duurzaamheidsheffing op vlees. ChristenUnie pleit ervoor koop op afbetaling te verbieden voor 

de aankoop van consumptiegoederen tot €1000. PvdA wil mensen met een laag inkomen een 

gratis abonnement op de sportclub geven. GroenLinks en PvdA willen bedrijven die dividend aan 

aandeelhouders uitkeren, verplichten om eenzelfde soort uitkering te doen aan hun personeel. 

Het zou leuk zijn, zou je denken. En waarom eigenlijk niet? Waarschijnlijk omdat de volgende 

dag weer net zo wordt als de vorige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geldzaken in de programma’s 

VVD 

KINDEREN ●  Hogere kinderopvangtoeslag voor middeninkomens. ●  Door een hogere 

overheidsbijdrage wordt de voorschoolse opvang goedkoper en kunnen kinderen eerder naar 

school.  

JONGEREN ●  Behoud van het leenstelsel voor studenten. 

ZORG EN OUDEREN ●  Het eigen risico voor de zorgverzekering blijft €385. Het vrijwillige eigen 

risico van €500 kan verder omhoog. ●  Een eigen zorgbudget voor cliënten die langdurig zorg 

(Wlz-zorg) krijgen. Meer keuzevrijheid bij ouderenzorg: ouderen met spaargeld kunnen kiezen 

voor een grotere kamer.  

BELASTINGEN ●  Belasting heffen over het reële rendement dat je ontvangt over vermogen.  

●  Toeslagen zo veel mogelijk omzetten in lagere lasten. ●  Hogere arbeidskorting, met name 

voor werkende middeninkomens. Iemand die fulltime werkt, krijgt extra belastingvoordeel. Dit 

geldt waarschijnlijk alleen voor fulltime werkenden met een partner die ook een inkomen heeft. 

INKOMEN ●  Werknemers met een verplichte pensioenregeling krijgen de mogelijkheid om de 

pensioenpremies voor maximaal 5 jaar stop te zetten. ●  Werkgever en werknemer stellen in 

overleg de pensioenleeftijd vast. Beide partijen houden de mogelijkheid om het contract op de 

AOW-leeftijd op te zeggen. De AOW-uitkering mag 2 jaar worden uitgesteld, in ruil voor een 

hogere uitkering. ●  Meer ruimte om over je eigen pensioen te beschikken; een eenmalige 

opname mag je combineren met een hogere pensioenuitkering in de eerste jaren en een lagere in 

de jaren daarna.  

DUURZAAMHEID ●  Emissieloze auto’s blijven vrijgesteld van wegenbelasting, maar gebruikers 

gaan wel een kilometerheffing betalen.●  Lagere belasting op de energierekening voor 

huishoudens en kleinverbruikers, en hogere CO2-heffingen door vervuilende industrieën.  

●  Fiscaal aftrekbaar maken van de verduurzaming van een eigen woning via het 

eigenwoningforfait, zodat duurzame investeringen in de woning niet leiden tot hogere 

belastingen.  

WONEN ●  Meer woningen bouwen en meer landelijke sturing bij het bouwen. Er komt een 
nationaal bouwfonds en een verlaging van de lasten voor bouwers. ●  Bouwvergunningen tegen 

kostprijs, zodat gemeenten die niet meer kunnen gebruiken als melkkoe. ●  Wegnemen van 

barrières bij het afsluiten of veranderen van een hypotheek. Dit moet gelden voor zzp’ers, 

ouderen die het vermogen uit hun huis willen opnemen en studenten. Een hypotheek op basis 

van de werkelijke lasten moet mogelijk zijn voor mensen met een studieschuld. ●  Een 

driejaarlijkse inkomenstoets voor bewoners van sociale huurwoningen om te kijken of ze nog 

recht op die woningen hebben. Een huurder met een (te) hoog inkomen of vermogen krijgt 2 

jaar om een alternatieve woning te vinden.  

SOCIAAL BELEID ●  Beperkte stijging van lokale belastingen door een landelijk 

maximumpercentage voor de stijging van de ozb. ●  Ondernemers en zelfstandigen hoeven in het 

eerste bijstandsjaar hun vermogen niet ‘op te eten’. Dit voorkomt dat zij direct hun pensioen of 

het vermogen uit hun eigen woning moeten aanspreken.  

ONDERNEMERS ●  Hoe kleiner een bedrijf, hoe lager de werkgeverslasten. Voorbeeld: bij kleine 

ondernemers betaalt de overheid het loon in een tweede ziektejaar.  

OVERIG ●  Een verbod op een negatieve spaarrente voor spaartegoeden tot €100.000, oftewel 

tot de maximale garantie van het depositogarantiestelsel. 

 

 



CDA 

KINDEREN ●  De maximale leeftijdsgrens voor kinderen waarvoor je ouderschapsverlof mag 

opnemen, gaat van 12 naar 18 jaar. ●  Er komt een nieuwe zilvervlootrekening waarbij kinderen 

op hun 18e verjaardag een premie ontvangen over het gespaarde bedrag. 

JONGEREN ●  Het studieleenstelsel wordt vervangen door een stelsel met een nieuwe 

basisbeurs. ●  Er komt een nieuwe variant van de Premie A-woning van vroeger en 

startersleningen worden aantrekkelijker gemaakt. In een Nationale Woonplan wordt 

opgenomen dat een kwart van de nieuwbouwwoningen naar jongeren en starters gaat. 

ZORG EN OUDEREN ●  Het eigen risico voor de basiszorgverzekering blijft ongewijzigd.  

●  De zorg dicht bij huis en in de regio wordt versterkt. Er komt een betere ondersteuning voor 

mantelzorgers om zorg te kunnen bieden. Het aanbod van respijtzorg (tijdelijk vervangende 

zorg) wordt vergroot en de aanvraag wordt eenvoudiger gemaakt. 

BELASTINGEN ●  Spaargeld wordt niet belast zolang de rente lager is dan de vermogensheffing. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor spaargeld tot een bepaald maximum of als je in box 3 spaart voor je 

pensioen. Voor beleggingen komt er een regeling waarbij de belasting aansluit op de behaalde 

rendementen. ●  Er komt een onafhankelijke belastingombudsman met eigen bevoegdheden om 

onderzoek te doen en burgers bij te staan die zijn vastgelopen in een conflict met de 

Belastingdienst. ●  Toekomstige generaties worden niet opgezadeld met onhoudbare schulden. 

Daarom wordt vastgehouden aan een verantwoorde schuldenafbouw in de EU-lidstaten en het 

belang van economische hervormingen, conform de afspraken van het Stabiliteitspact. 

INKOMEN ●  Veel ouderen lopen toeslagen mis. Daarom moet er een betere voorlichting over de 

bestaande regelingen in begrijpelijk Nederlands komen. ●  Bij gelijke inkomens hoort in principe 

een gelijke belastingdruk. Maar als meer mensen in een huishouden van 1 inkomen rondkomen, 

dan moeten de lasten lager zijn. ●  Het wettelijk minimumuurloon gaat omhoog met 10% voor 

een 40-urige werkweek. 

DUURZAAMHEID ●  Verruiming van de regelingen die investeringen in isolatie, verduurzaming 

of energiebesparing in een eigen huis haalbaar en betaalbaar maken. Alle regelingen worden 

samengebracht in een onlineklimaatloket, waar je terechtkunt voor subsidies en advies op maat 

over de beste en de rendabelste investeringen.  

WONEN ●  In 10 jaar tijd worden er 1 miljoen duurzame en betaalbare woningen gebouwd. 

Hierbij is aandacht voor starters en ouderen. ●  Om excessieve huurstijgingen te voorkomen, 

wordt het puntensysteem voor de commerciële huursector aangepast en makkelijker 

afdwingbaar gemaakt voor huurders. Huisjesmelkers worden strenger aangepakt en belast. 

SOCIAAL BELEID ●  Waarborging van de kwaliteit van de sociaal advocatuur en verbetering van 

de toegang van middeninkomens tot rechtsbijstand. Commerciële advocatenkantoren moeten 

een grotere bijdrage leveren in de vorm van pro-deozaken. Ondernemers die werknemers met 

problematische schulden helpen, hoeven geen belasting te betalen over de gemaakte kosten 

voor de hulp.  

ONDERNEMERS ●  Behoud van de bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven en een 

snellere behandeling van aanvragen door de Belastingdienst. Het toekennen van een fiscale 

vrijstelling kan nu jaren duren. 

 

 



PvdA 

KINDEREN ●  Alle kinderen kunnen van jongs af aan gratis naar de voorschoolse kinderopvang 

om samen te spelen en te leren. Kapitaalkrachtige ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar betalen 

een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor buitenschoolse opvang. ●  Beide ouders krijgen 

recht op 3 maanden betaald ouderschapsverlof. Dit moeten zorgen voor een eerlijkere verdeling 

van werk en zorg. 

 JONGEREN ●  De basisbeurs voor studenten komt terug en meer studenten komen in 

aanmerking voor een aanvullende beurs. Voor de generatie die geen basisbeurs heeft gehad, 

komt er een compensatie. ●  Anticonceptiepil wordt gratis en komt in de basiszorgverzekering. 

ZORG EN OUDEREN ●  Het eigen risico voor de zorgverzekering verdwijnt stapsgewijs en het 

vrijwillige eigen risico van maximaal €500 wordt afgeschaft. De zorgpremie gaat omlaag en de 

zorgtoeslag verdwijnt. ●  Afschaffing van het abonnementstarief van €19 per maand voor Wmo-

zorg. Dit is namelijk herverdeling van geld van arm naar rijk.  

BELASTINGEN ●  Meer loon en minder belastingen voor werkenden. ●  Afschaffing van de 

schenkingsvrijstelling van ruim een ton voor een eigen woning (de ‘jubelton’) en afschaffing van 

de box 3-heffing. Er komt een progressieve vermogens(winst)belasting voor hoge vermogens: 

hoe groter je vermogen, hoe meer je bijdraagt. ●  Afschaffing van de boete op eerder stoppen 

met werken.  

INKOMEN ●  Alle volwassenen vanaf 18 jaar moeten kunnen rekenen op hetzelfde 

minimumloon. Er komt een minimumuurloon dat stapsgewijs omhooggaat naar €14 per uur.  

●  De AOW en de bijstand gaan omhoog. ●  Alle werkenden bouwen vanaf de eerste werkdag 

verplicht pensioen en bescherming tegen arbeidsongeschiktheid op.  

DUURZAAMHEID ●  Groen beleggen wordt de norm. Banken en pensioenfondsen stoppen met 

het financieren van vervuilende activiteiten. ●  De overheid loopt voorop bij het duurzaam, 

circulair en sociaal inkopen van diensten en producten. ●  Lagere energiebelasting voor 

huishoudens.  

WONEN ●  De hypotheekrenteaftrek wordt langzaam afgebouwd en tegelijkertijd gaat het 

eigenwoningforfait omlaag. Het wordt weer mogelijk om tot 50% van de hypotheek af te lossen. 

Dit moet voorkomen dat er te veel geld vastzit in het eigen huis. De aflossingstermijn voor 

hypotheken gaat van 30 naar 40 jaar. ●  Er komt een Nationaal Woningbouw Plan om minstens 

100.000 betaalbare woningen per jaar te bouwen. Starters krijgen een kooppremie voor hun 

eerste nieuwbouwwoning. Als ze de woning verkopen, gebruiken ze de winst om een deel terug 

te betalen aan de overheid. ●  Er komt een boete voor huisjesmelkers die te hoge huren vragen. 

De maximale inkomensgrens voor sociale huurwoningen gaat omhoog naar €60.000. Voor 

huurders wordt het makkelijker om hun huurwoning tegen een redelijke prijs te kopen. Ook 

kunnen zij gaan ‘bouwsparen’.  

SOCIAAL BELEID ●  Lagere inkomens krijgen een gratis lidmaatschap van een sportclub. ●  Wie 

een zwaar beroep heeft, krijgt de ruimte om eerder te stoppen met werken.  

ONDERNEMERS ●  Als bedrijven winst uitkeren aan aandeelhouders, worden ze verplicht een 

deel aan het personeel te geven.  

OVERIG ●  De btw op groente en fruit gaat naar 0%, zodat gezond eten goedkoper wordt. Tabak 

en alcohol wordt duurder en er komt een suikertaks. De Volksbank blijft een nutsbank en gaat 

niet naar de beurs 



GroenLinks 

KINDEREN ●  Alle ouders krijgen recht op 4 dagen per week gratis kinderopvang en gratis 

buitenschoolse opvang. ●  Het kindgebonden budget en de kinderbijslag worden vervangen door 

1 inkomensafhankelijke kinderbijdrage.  

JONGEREN ●  Iedereen die 18 jaar wordt, krijgt een startkapitaal van €10.000 (onder andere te 

gebruiken voor een opleiding). Ook de ‘leenstelselgeneratie’ krijgt recht op dat bedrag.  

●  Studenten krijgen een studiebeurs van maximaal €400 per maand. Hierbij gaat om studenten 

uit gezinnen met een inkomen tot €100.000 per jaar. ●  Jongeren die veel huur betalen voor een 

studentenkamer of onzelfstandige woning, krijgen recht op huurtoeslag. ●  De anticonceptiepil 

wordt gratis.  

ZORG EN OUDEREN ●  Afbouw van het eigen risico voor de zorgpolis en een forse daling van de 

zorgpremie. Door deze maatregelen kan de zorgtoeslag worden afgeschaft. ●  Afschaffing van de 

marktwerking in de zorg. Zorgverzekeraars vormen omgevormd tot publieke zorgfondsen. 

Medisch specialisten komen in loondienst en gaan onder de Wet normering topinkomens vallen. 

BELASTINGEN ●  Box 1, 2 en 3 krijgen dezelfde belastingtarieven. Kleine spaarders hoeven geen 

belasting te betalen over hun spaargeld. Er komt een nieuwe vermogensbelasting voor 

miljonairs (1% voor een vermogen vanaf €1 miljoen en 2% vanaf €2 miljoen). De eigen woning 

is voor de eerste miljoen vrijgesteld. ●  Afschaffing van de belastingvrijstelling van ruim een ton 

die ouders aan hun kinderen voor de eigen woning kunnen schenken (de ‘jubelton’).  

●  Afschaffing van de erfbelasting voor een gemiddelde erfenis. Grote erfenissen worden 

zwaarder belast. ●  De onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog. ●  Aanpak van 

constructies waarbij miljonairs via een bv of leningen hun belastingplicht ontwijken.  

INKOMEN ●  De AOW-, bijstands- en Wajong-uitkering gaan omhoog. ●  Het minimumloon gaat 

omhoog naar uiteindelijk €14 per uur. Iedereen krijgt vanaf 18 jaar recht op het minimumloon. 

Iedere werkende die te weinig verdient om rond te komen, krijgt maandelijks een 

inkomensaanvulling via een ‘verzilverbare heffingskorting’. Het vaste contract wordt weer de 

norm, door de premie voor werkgevers op tijdelijke contracten te verhogen.  

DUURZAAMHEID ●  De rijksoverheid en gemeenten geven het goede voorbeeld. Zonnepanelen 

en groene daken worden verplichte energiebesparende maatregelen voor grote gebouwen.  

●  Huiseigenaren krijgen subsidies en goedkope leningen voor isolatie en warmtepompen.  

●  Geen gebruik van kernenergie.  

WONEN ●  Er komt een groot investeringsprogramma voor de bouw van 1 miljoen woningen 

vóór 2030. Minstens 40% daarvan zijn sociale huurwoningen. De marktwerking in de 

huursector wordt grotendeels afgeschaft door de huur voor 90% van de woningen te 

maximeren. Veel huurders gaan daardoor honderden euro’s per maand minder betalen. ●  

Versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek en verlaging van het eigenwoningforfait. 

SOCIAAL BELEID ●  Inkomenssteun voor zwakke groepen en een behoorlijk minimuminkomen 

voor zelfstandigen. Mensen met een zwaar beroep krijgen de ruimte om eerder te stoppen met 

werken. ●  Er komt een stimuleringsfonds om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen. De 

onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog.  

ONDERNEMERS. ●  Hervorming van de bedrijfsopvolgingsregeling, zodat mensen belasting 

afdragen als ze een bedrijf erven. Bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten een 

winstdelingsregeling invoeren; alle werknemers krijgen hetzelfde bedrag als aandeelhouders 



D66 

KINDEREN ●  Iedereen krijgt na ouderschapsverlof recht op 4 dagen per week gratis 

kinderopvang.  

JONGEREN ●  Het leenstelsel wordt aangepast, zodat meer studenten een studiebeurs krijgen. 

Als je ouders maximaal €70.000 per jaar verdienen, krijg je maximaal €400 studiebeurs.  

●  De anticonceptiepil wordt gratis.  

ZORG EN OUDEREN ●  Hervorming van het eigen risico van de zorgverzekering; er wordt een 

maximale eigen bijdrage ingevoerd van €100 per behandeling, met een maximum van €400 per 

jaar. ● Er moet een akkoord komen tussen mantelzorgorganisaties, gemeenten, het rijk, 

zorgverzekeraars en werkgevers om overbelasting bij mantelzorgers te signaleren en te 

voorkomen. ●  De onbelaste vergoeding van vrijwilligers gaat omhoog.  

BELASTINGEN ●  Een verzilverbare heffingskorting vervangt de toeslagen. Ieder huishouden 

krijgt een korting op de belasting. De laagste inkomens die geen belasting betalen, krijgen het 

kortingsbedrag uitgekeerd. Huishoudens met een hoger inkomen krijgen dus ook een 

heffingskorting, terwijl zij nu geen recht hebben op toeslagen. Dit wordt rechtgetrokken door 

een hoger belastingtarief, door aftrekposten te versoberen en door rijke AOW’ers mee te laten 

betalen aan de AOW-premie. ●  Box 3-vermogen rechtvaardiger belasten door meer 

progressiviteit in de tarieven. Voor een vermogen hoger dan €1 miljoen komt er 1% 

vermogensheffing. Het doel is om de reële inkomsten uit vermogen te belasten. ●  Nederland 

heft relatief veel belasting op werk en weinig op vermogen. Daarom gaat het eigenwoningforfait 

progressief omhoog, terwijl de inkomstenbelasting daalt. ●  Verhoging van de tarieven voor de 

erf- en schenkbelasting en verkleining van het onderscheid tussen verschillende categorieën van 

de ontvangers. De tarieven worden progressiever, zodat over grote erfenissen relatief meer 

belasting wordt betaald.  

INKOMEN ●  Verhoging van het minimumloon met ten minste 10% en indien mogelijk met 20%. 

Hieraan gerelateerde uitkeringen, zoals de bijstand en de AOW, stijgen deels mee. Verhoging van 

het wettelijk minimumjeugdloon. Iedereen vanaf 18 jaar heeft recht op het volledige 

minimumloon. ●  Een tijdelijke ‘premievakantie’ voor mensen met een verplicht pensioen, zodat 

zij meer te besteden hebben in de levensfasen waarin zij financieel krap zitten.  

WONEN ●  De bouw van meer dan 1 miljoen huizen vóór 2035. ●  De hypotheekrenteaftrek 

wordt volledig afgebouwd. Zonder hypotheekrenteaftrek is er geen reden om volledige aflossing 

van de hypotheek te eisen, dus mag je tot 50% van de woningwaarde aflossingsvrij lenen. Verder 

moet het makkelijker worden om bij te lenen na eerdere aflossing. De standaardlooptijd van 30 

jaar van de hypotheek vervalt, waardoor een koper gemakkelijker kan kiezen om in 35 of 40 jaar 

af te lossen. Bij het berekenen van de maximale hypotheek uitgaan van de werkelijke lasten van 

studieschulden. Nu wordt gerekend met 4% rente, terwijl de werkelijke rente veel lager ligt. 

DUURZAAMHEID ●  Werknemers moeten kunnen kiezen voor een pensioenfonds dat duurzaam 

belegt. ●  Kernenergie als het verantwoord is.  

SOCIAAL BELEID ●  Een hogere vergoeding voor sociaal advocaten. Meer steun voor 

mantelzorgers en een hogere vrijstelling voor vrijwilligers.  

ONDERNEMERS ●  Stimuleren van sociaal ondernemerschap en startups. Particulieren moeten 

verliezen na risicovolle investeringen in jonge bedrijven van hun belasting kunnen aftrekken. 

OVERIG ●  De maximale toegestane rente op kredieten wordt lager. ●  Duurzaamheidsheffing op 

vlees. 



ChristenUnie 

KINDEREN ●  Ouderschapsverlof kun je opnemen voor kinderen tot 12 jaar (nu is dat tot 8 jaar). 

●  De kinderbijslag wordt afgeschaft en vervangen door een belastingkorting die altijd wordt 

uitgekeerd (zie Belastingen).  

JONGEREN ●  Afschaffing van het studieleenstelsel. Uitwonende studenten krijgen maandelijks 

een basisbeurs van €550 en thuiswonende studenten €275. ●  De anticonceptiepil wordt gratis.  

ZORG EN OUDEREN ●  Het eigen risico voor de basiszorgverzekering wordt bevroren op €385. 

Door medische behandelingen in te delen in categorieën van bijvoorbeeld €25, €100 en €250 

voor de duurste operaties, wordt het eigen risico gespreid. ●  Gemeenten krijgen de verplichting 

om voldoende aangepaste woningen en gemeenschappelijke woonvormen te realiseren. 

BELASTINGEN ●  Er komt een maandelijks uitkeerbare belastingkorting van maximaal €550 per 

persoon. Deze basiskorting (gecombineerd met een hoger minimumloon en hogere uitkeringen) 

vervangt de algemene heffingskorting, huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag en het 

kindgebonden budget. Ook alleenverdieners en ouderen profiteren van de basiskorting. ●  De 

AOW wordt verhoogd, maar tegelijkertijd geleidelijk verder gefiscaliseerd. ●  De tarieven voor 

de erf- en schenkbelasting gaan omhoog en de vrijstellingen worden minder genereus. 

INKOMEN ●  Verhoging van het minimumloon en de uitkeringen, waardoor minder 

inkomensafhankelijke ondersteuning nodig is. Het minimumloon wordt de komende 

kabinetsperiode verhoogd met 10% à ruim 21%. ●  Uitzendkrachten hoeven niet meer 26 weken 

te wachten voordat ze pensioen opbouwen.  

WONEN ●  In de komende kabinetsperiode moeten er 80.000 ouderenwoningen worden 

gerealiseerd. Er komt een Ouderenbouwfonds met €1 miljard om de bouw van dit soort 

woningen aan te zwengelen. ●  De hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk afgeschaft. De eigen 

woning verhuist van box 1 naar box 3, waarbij de vermogensvrijstelling stevig omhooggaat. 

DUURZAAMHEID ●  De overheid moet bij zijn eigen inkoopbeleid het voorbeeld geven voor 

duurzaamheid. ●  Er komen meer fiets- en wandelpaden. Er komt een kilometerheffing voor 

auto’s en de maximumsnelheid gaat ook ’s nachts en ’s avonds naar 100 km/u. ●  Lagere 

energiebelasting voor huishoudens.  

SOCIAAL BELEID ●  Mensen met een uitkering en weinig kansen op de arbeidsmarkt krijgen een 

basisbaan aangeboden. ●  Er gaat meer geld naar sociale rechtsbijstand voor lagere inkomens. 

Advocaten die geen pro-deozaken doen, betalen geld aan een sociaal rechtsbijstandsfonds. ●  Er 

komt een experiment met 'mantelzorgsparen': wie een bepaald aantal uren mantelzorg verleent 

aan iemand buiten de eigen familie, kan die later ‘terugkrijgen’ als hij zelf zorgbehoevend wordt. 

ONDERNEMERS ●  Aanpassing van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, zodat ook 

ondernemers met een werkende partner kunnen worden geholpen met een krediet. OVERIG ●  

Jongeren zijn tot hun 18e jaar gratis lid van de bibliotheek (dit is bij de meeste bibliotheken al 

het geval, red.). ●  Koop op afbetaling van consumptiegoederen wordt verboden voor aankopen 

tot €1000. ●  Provisies op verzekeringen, telecom- en energiecontracten worden afgeschaft en 

uitbetaald aan de klant. 

 

 

 



SP 

KINDEREN ●  Kinderopvang voor kinderen vanaf 2,5 jaar wordt 3 dagen in de week gratis. 

JONGEREN ●  Alle studenten krijgen een studiebeurs. Jongeren uit gezinnen met een lager 

inkomen krijgen daarnaast een aanvullende beurs. Er komt een compensatieregeling voor  

(ex-)studenten die slachtoffer zijn geworden van het studieleenstelsel.  

ZORG EN OUDEREN ●  Zorgpremies worden inkomensafhankelijk en het eigen risico voor de 

basiszorgverzekering wordt afgeschaft. De tandarts en fysiotherapie worden vergoed via de 

basiszorgverzekering. Zorgverzekeraars worden samengevoegd in een Nationaal Zorgfonds. 

 ●  Invoering van een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, dagbesteding en ondersteuning 

voor mantelzorg (respijtzorg). Hiermee moet worden voorkomen dat de zorg per gemeente 

verschilt. Mantelzorgers behouden hun volledige uitkering als zij een ouder met AOW in huis 

nemen.  

BELASTINGEN ●  Invoering van een ‘miljonairsbelasting’ voor de allerrijkste burgers.  

INKOMEN ●  Verlaging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar, zodat iedereen vanaf 65 jaar kan 

stoppen met werken. De boete op vroegpensioen wordt afgeschaft. Werknemers krijgen het 

recht om na hun 65e jaar door te werken. Pensioenfondsen worden niet langer verplicht om 

zichzelf kunstmatig armer te rekenen dan ze zijn door de lage rekenrente. ●  Verhogen van het 

minimumloon tot €14, ook voor jongeren vanaf 18 jaar. De AOW- en Wajonguitkering en het 

sociaal minimum (bijstand) stijgen automatisch mee.  

WONEN ●  Huren gaan de komende regeerperiode niet omhoog. De hoogte van de huur wordt 

afhankelijk van het inkomen. Op termijn komt er een systeem waarbij alle huishoudens 

maximaal een kwart van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten. ●  Voor hypotheken tot 

€350.000 blijft alles hetzelfde; daarboven wordt de renteaftrek beperkt. ●  Speculeren met 

vastgoed wordt tegengewerkt door huiseigenaren te verplichten hun huis zelf te bewonen.  

SOCIAAL BELEID ●  Per direct stoppen met de verplichte ‘tegenprestatie’ bij de bijstand. Het 

toeslagenstelsel overbodig maken door zorg, wonen en kinderopvang voor alle inkomens 

betaalbaar te maken. ●  De toegang tot het recht wordt verbeterd. De griffierechten gaan omlaag. 

Om te voorkomen dat sociaal advocaten (pro-deoadvocaten) stoppen, gaan de vergoedingen 

omhoog. De eigen bijdragen gaan omlaag en de inkomensgrenzen worden verruimd. 

ONDERNEMERS ●  Niet alleen bestuurders en aandeelhouders, maar ook alle medewerkers 

krijgen voortaan het recht op een deel van de winst van een onderneming. Zo profiteren ook de 

werknemers wanneer dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. OVERIG ●  

Vasthouden aan de huidige euro gaat ten koste van de economie. De landen met vergelijkbare 

economieën moeten voorbereidingen treffen voor de ontwikkeling van een nieuwe munt. 

 

 

 

 

 



Overige partijen 

PVV ●  Leenstelsel afschaffen en basisbeurs weer invoeren. ●  Eigen risico voor de 

basiszorgverzekering afschaffen. Terugdraaien van bezuinigingen op thuiszorg, ouderenzorg en 

meer handen aan het bed. ●  Lagere inkomstenbelasting en minder energiebelasting. Geen geld 

meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroepen, enzovoort. ●  Verhoging 

van minimumloon en verlaging van de btw op boodschappen (van 9% naar 6%). ●  Huren 

omlaag. Meer huurwoningen voor lagere en middeninkomens en meer koopwoningen.  

●  AOW-leeftijd naar 65 jaar; pensioenhervorming van tafel; arbeidspensioenen indexeren.  

 

Forum voor Democratie ●  Afschaffing kinderbijslag na tweede kind. ●  Herinvoering van 

basisbeurs voor studenten. ●  Eigen risico voor de basiszorgverzekering verlagen naar €200. De 

verzekerde krijgt altijd een restitutiepolis, zodat hij zelf kan bepalen naar welke arts, psycholoog 

en ziekenhuis hij gaat. ●  De eigen bijdrage voor Wlz- en Wmo-zorg wordt lager. De 

voorwaarden voor thuis-, jeugd- en ouderenzorg in alle gemeenten zijn hetzelfde.  

●  Belastingvrije voet van €20.000 voor iedereen, dus ook voor AOW’ers. Belastingtarieven 

worden 20% en 35% en de toeslagen verdwijnen. ●  Verlaging van de energiebelasting en een 

kleinere overheid. Afschaffing schenk- en erfbelasting. ●  Verhoging van de AOW. De AOW-

leeftijd wordt 66 jaar voor zware beroepen na 40 jaar werken. Pensioenen indexeren. ●  

Handhaving hypotheekrenteaftrek totdat lagere belastingtarieven zijn ingevoerd. ●  Behoud van 

zelfstandigenaftrek voor zzp’ers.  

 

 

50PLUS ●  Gratis kinderopvang. ●  Leenstelsel vervangen door een stelsel met een basisbeurs. 

Studeren is voor iedereen mogelijk. ●  Het eigen risico voor de basiszorgverzekering gaat €200. 

●  Het koopkrachtverlies van 20% voor gepensioneerden moet worden gerepareerd. De AOW-

leeftijd gaat naar 65 jaar. AOW’ers krijgen een 13e maand en hoeven geen AOW-premie te 

betalen. ●  Bij sociale huurwoningen mag de huur niet met meer dan de inflatie worden 

verhoogd. ●  Permanente bewoning van een vakantiewoning is toegestaan. Deze ontheffing is 

niet overdraagbaar. ●  Het minimumloon wordt structureel verhoogd. Partij voor de Dieren ●  

Kinderbijslag wordt inkomensafhankelijk. Verder 3 maanden betaald ouderschapsverlof voor 

partners, zodat ouders hun zorgtaken goed kunnen combineren met hun werk. ●  De AOW-

leeftijd wordt flexibel, mede gebaseerd op het aantal gewerkte jaren. Na 40 jaar werken krijg je 

AOW. Wie een uitkering heeft op 65-jarige leeftijd, krijgt vanaf dan AOW. ●  Waar de 

bestedingsruimte van ouderen (en 30-minners) is achtergebleven bij andere groepen, wordt die 

hersteld. ●  De belasting op arbeid gaat omlaag. Er komt een belasting op milieuvervuilende 

producten en activiteiten en het gebruik van schaarse grondstoffen en energie: de Bruto 

Onttrokken Waarde (BOW), naar het voorbeeld van de btw. Op termijn kan de BOW de btw 

vervangen. ●  Werknemers kunnen hun pensioen onderbrengen bij een groen investeringsfonds 

als dat bij hun huidige pensioenfonds niet mogelijk is. 

 

 


