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Voorwoord
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de enige
klassiek-liberale partij van Nederland: VNL.
Wij streven naar meer vrijheid, meer welvaart en meer veiligheid.
En dat is broodnodig. De tijden zijn veranderd, maar Nederland
zit nog vast in de vorige eeuw. Nederland moet vooruit.
Nederland moet klaar zijn voor déze eeuw.
Als het aankomt op de grote vraagstukken van onze tijd
– immigratie, veiligheid, zorg, EU en uiteraard de economie –
blijken de gevestigde partijen geen antwoorden te hebben.
Men schiep in verkiezingstijd verwachtingen bij de bevolking maar
stelde keer op keer teleur. Politieke correctheid, vriendjespolitiek,
gebrek aan durf, leugens en simpelweg het ontbreken van ideeën,
hebben gezorgd voor stilstand en sociaal verval.
Maar Nederland heeft alles in zich weer vrij, welvarend en veilig te worden.
Wij kiezen – in tegenstelling tot het establishment – wél voor Nederland.
Wij staan pal voor onze Westerse vrijheden. Wij geloven in politieke
verandering, meer democratie en meer soevereiniteit. Gelooft u ook
in de kracht van ons land? Steun ons dan. Stem VoorNederland.

Jan Roos
Lijsttrekker VoorNederland

Verkiezingsprogramma 2017-2021

Lage
belastingen
VoorNederland

Wij willen VoorNederland:

• Eén laag tarief in de inkomstenbelasting – een vlaktaks – van 25 procent.
• Een belastingvrije voet van 10.000 euro.
• Eén BTW-tarief van 15 procent. Uniformering van de BTW-tarieven leidt
tot een lastenverlichting van ruim 3 miljard euro.
• 20 procent lagere vennootschapsbelasting.
• Verlaging van de vermogensrendementsheffing: van 30 naar 25 procent.
Daarnaast geen fictief maar een reëel rendement.
Werken moet weer lonen.
• Afschaffing van de erf- en schenkbelasting.
Daarom moeten de belastingen fors omlaag.
• 10 procent lagere accijnzen op brandstof, alcohol en tabak.
Wij voeren één laag belastingtarief in:
• Gezonde overheidsfinanciën: van een begrotingstekort naar een begrotingsoverschot.
een vlaktaks van 25 procent. Over de eerste
• Flexibilisering van de arbeidsmarkt. We sluiten aan bij de ideeën van
Ondernemend Nederland (ONL).
10.000 euro hoeft helemaal geen belasting te
worden betaald. We stoppen het nodeloos rond- • Minder papierwerk, regeldruk en minder lasten voor ondernemers.
pompen van belastinggeld. Daarnaast verlagen
• Volle steun voor zzp’ers en het midden- en kleinbedrijf (MKB),
de ruggengraat van onze economie en de motor van de werkgelegenheid.
we de BTW naar 15 procent.
De vennootschapsbelasting daalt met 20 procent. • Geen beperking van het aantal koopzondagen.
Accijnzen op brandstof, alcohol en tabak gaan
• Tegengaan van oneerlijke concurrentie van de overheid ten opzichte van ondernemers.
met 10 procent omlaag. We schaffen de erf- en • Minder regels voor onze boeren, tuinders en vissers.
Laat ook deze ondernemers weer ondernemen.
schenkbelasting af. We verhogen het kindgebondenbudget fors: oplopend tot liefst 150 procent. • Bij fraude en bedrog: uitkering maximaal korten of afnemen.
Onze plannen leiden tot veel meer koopkracht, • We verhogen de AOW.
veel meer economische groei en honderddui• We zetten de AOW-leeftijd vast op 67. Anders dan nu gebeurt laten we
de AOW-leeftijd niet verder oplopen.
zenden extra banen. En dat is hard nodig. In de
'Index of Economic Freedom' staat Nederland
• Er komt een verzilverbare ouderenkorting.
qua fiscale vrijheid op de 173e plaats.
• Geen export van uitkeringen, kinderbijslag en toeslagen,
met uitzondering van de AOW.
Nobelprijswinnaar prof. Milton Friedman stelde
al: “individuele vrijheid begint bij economische
• Individualisering van het aanvullend pensioen: het werkgeversdeel in
vrijheid.” Laten we onze middenklasse, werkende
Nederlanders en ondernemers de ruimte geven
om te groeien. Laten we de ruggengraat van
Nederland versterken.
Onze economie zal weer bloeien.

•
•
•

de pensioenopbouw voegen we toe aan het brutoloon van de werknemer.
Niet het pensioenfonds maar u zelf bepaalt wat u met uw eigen geld doet.
Partneralimentatie van maximaal twaalf naar hooguit vijf jaar.
Geen positieve discriminatie.
We stimuleren en faciliteren technologische innovatie,
met name op het gebied van digitalisering.
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2.

Meer
veiligheid
VoorNederland Wij willen VoorNederland:
Veiligheid is dé kerntaak van de overheid.
En juist op die kerntaak is ongehoord bezuinigd.
Nederland zucht onder criminaliteit.
Geweld, overvallen en inbraken zijn aan de orde
van de dag. Gevangenissen gaan dicht terwijl er
tegelijkertijd meer dan tienduizend criminelen vrij
rondlopen. Het tuig heerst op straat. Waar werd
beloofd strenger te straffen zien we het tegendeel gebeuren. Levenslang gestrafte moordenaars
als Mohammed Bouyeri krijgen zelfs de mogelijkheid weer op vrije voeten te komen. Afgereisde
jihadisten worden niet buiten ons land gehouden,
maar krijgen van het kabinet werk, scholing en
huisvesting aangeboden. Het is de wereld op zijn
kop. Het roer moet drastisch om.
Wij pakken de misdaad en overlast keihard aan.
We voeren hogere straffen in voor zware misdrijven. We investeren 1 miljard extra in de politie,
justitie en onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Geen tijden wachten op de politie in geval
van nood. Geen draaideurcriminelen die nog
eerder buitenstaan dan dat de agent zijn
proces-verbaal heeft afgerond. Jihadisme en
terrorisme pakken we keihard aan. Criminele
vreemdelingen moeten ons land verlaten.

• 1 miljard extra voor de politie, justitie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
• Hogere straffen voor zware misdrijven.
• Minder taakstraffen, meer gevangenisstraffen.
• Levenslang is levenslang.
• Geen vervroegde invrijheidsstelling.
• Meer agenten. Politie meer zichtbaar op straat.
• Stevig politieoptreden, herstel het gezag.
• Betere bewapening van agenten.
• Geen sluiting van politiebureaus.
• Politiemedewerkers niet belasten met richtlijnen etnisch profileren.
• Hogere salarissen voor politieagenten.
• Versobering van gevangenissen en TBS-instellingen.
• We voeren een puntenpaspoort in voor mensen met een dubbele nationaliteit.
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij verlies van alle punten (in geval van één of meer misdrijven),
komt het Nederlanderschap te vervallen. Na uitzitting van de straf,
uitzetting als ongewenst vreemdeling.
Uitzetting van criminele vreemdelingen.
Keiharde aanpak van terreur: niet alleen de politie maar ook het leger en
de marechaussee inzetten tegen terreurdreiging.
Jihadisten mogen niet terugkeren in ons land. Invoering van administratieve detentie.
Geen samenwerking met salafistische organisaties.
Hard op harddrugs, soft op softdrugs. Stoppen met het gedoogbeleid:
legalisering van wiet.
Dierenmishandeling hard aanpakken. Dierenwelzijn bevorderen.
Handhaven antikraakwet.
Meer aandacht voor de bestrijding van cybercrime.
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3.

Wij willen VoorNederland:

Minder
immigratie
VoorNederland
Een record aantal immigranten kwam naar ons
land: ongeveer een kwart miljoen.
De immigratiegolf moet stoppen. Wij willen
geen kansloze immigratie. Wij staan voor een
streng immigratiebeleid, net als in Australië.
Alleen mensen die een verrijking zijn voor onze
economie zijn welkom. Primair met tijdelijke
arbeidscontracten. De oververtegenwoordiging
van niet-Westerse allochtonen in de bijstand en
criminaliteit leidt tot hoge kosten.
Het holt de huidige verzorgingsstaat uit.
De massale immigratie vanuit niet-Westerse
landen erodeert onze Westerse kernwaarden:
de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen,
de gelijkwaardigheid van hetero’s en homo’s, de
vrijheid van meningsuiting en de scheiding van
kerk en staat. Moskeeën waar wordt opgeroepen tot geweld moeten dicht. Asielzoekers
bieden we opvang buiten Nederland.

• De Nederlandse cultuur is de leidende cultuur.
• Nederland moet weer zelf over zijn immigratiebeleid gaan, dus niet de EU.
• Strengere grensbewaking, meer marechaussee.
• De Europese grens- en kustwacht (voorheen Frontex) is geen pendeldienst
tussen Afrika en Europa: terug naar het land van vertrek.
• Geen kansloze immigratie: wij willen een streng immigratiebeleid,
naar Australisch model.
• Immigranten kunnen de eerste tien jaar geen aanspraak maken
op onze sociale zekerheid.
• Naturalisatie pas na tien jaar legaal verblijf.
• Invoering puntenpaspoort in geval van dubbele nationaliteit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij verlies van alle punten (in geval van één of meer misdrijven), vervalt het
Nederlanderschap. Na uitzitting van de straf, uitzetting als ongewenst vreemdeling.
Asielzoekers worden opgevangen in de eigen regio. Nederland kan daar financieel
aan bijdragen, via het budget voor noodhulp.
Asielzoekers en statushouders die op vakantie gaan in het land van herkomst
verliezen hun verblijfsrecht.
De politieke islam en de sharia bedreigen onze Westerse kernwaarden:
de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, de gelijkwaardigheid van hetero’s
en homo’s, de scheiding van kerk en staat en de vrijheid van meningsuiting.
Geweldspredikers moeten ons land verlaten.
Sluiting van moskeeën waar wordt opgeroepen tot geweld.
Verbod op buitenlandse financiering van moskeeën.
Wij zijn voor een boerka- en niqaabverbod in de publieke ruimte.
Vrouwenbesnijdenis, opsluiting van vrouwen en eerwraak zwaar bestraffen.
Immigranten met een kindbruidje zetten we linea recta uit.
Emancipatie islamitische vrouwen juichen wij toe.
Keiharde bestrijding van antisemitisme. Beveiliging van de Joodse gemeenschap.
Nationale feestdagen blijven onaangetast: dus geen Suikerfeest in plaats van
bijvoorbeeld Tweede Kerstdag.
De Nederlandse taal staat bij integratie centraal: overheidscommunicatie nooit
in bijvoorbeeld het Arabisch of Turks.
Taalniveau bij inburgeringsexamen omhoog: op niveau startkwalificatie.
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4.

5.
Sterke
defensie
VoorNederland Wij willen VoorNederland:
De visie van Ronald Reagan op defensie,
waardoor de Koude Oorlog eindigde,
is nog net zo actueel als toen: vrede door
kracht – vrede gebaseerd op vrijheid en de wil
om die te verdedigen. Die visie onderschrijven
wij. Mondiale spanningen zoals het toenemend
jihadisme vragen om een stevig defensie-,
veiligheids- en inlichtingenbeleid.
Wij willen dat Nederland zich houdt aan
de NAVO-afspraak om minstens 2 procent
van het nationaal inkomen te besteden aan
defensie. Daarom investeren wij ruim 5 miljard
extra in onze krijgsmacht.

• Meer dan 5 miljard extra voor defensie, zodat Nederland weer voldoet
aan de verplichtingen in NAVO-verband.
• De NAVO is de hoeksteen van ons defensiebeleid.Turkije uit de NAVO.
• Geen EU-leger.
• Hogere salarissen voor militairen.
• We dichten het AOW-gat van ons defensiepersoneel en lossen
de WUL-problematiek volledig op.
• Als aanvulling op ons beroepsleger: heractivering van de dienstplicht.
Militair of sociaal. Dienstplichtigen nooit op uitzending.
• Aanschaf van een vliegdekschip.
• Meer fregatten, mijnenjagers en onderzeeërs voor onze marine.
• Nederland moet zijn grondgebied kunnen verdedigen: versterk de landmacht.
• Herstel onze tankeenheden.
• Een sterke luchtmacht: uitbreiding van het aantal transport- en
jachtvliegtuigen, meer transport- en gevechtshelikopters.
• Wij zijn voorstander van de aanschaf van bewapende drones.
• Meer geld voor cyberwarfare, speciale eenheden en robotisering.
• Alleen militaire missies waarmee het Nederlands belang wordt gediend.
• We beschermen onze handelsbelangen.
• We zenden onze militairen alleen uit met kwalitatief het beste materieel.
• Altijd meer dan genoeg munitie, helmen en reservedelen op voorraad.
Nooit meer “pang, pang”.
• Meer geld voor de marechaussee en onze reservisten.
Verkiezingsprogramma 2017-2021

6.
Minder EU
VoorNederland Wij willen VoorNederland:
Europa is een prachtig continent: geweldige
steden, schitterende landschappen en fantastische mensen. Wij zijn dus vóór Europa.
Maar wij zijn tegen de ondemocratische politieke Unie. Nederland moet weer een
soeverein land worden, daarom moet de EU
terug naar zijn kerntaak: economische
samenwerking. Op termijn streven wij naar
een economische Noord-Europese Alliantie
en een Noord-Europese munt. Dat stopt de
immigratie vanuit Oost-Europa en de miljardenoverdrachten naar Zuid-Europa. In onze
buitenlandpolitiek staat de Trans-Atlantische
relatie centraal. Washington en Londen zijn
onze belangrijkste geopolitieke partners.
We moeten IS vernietigen. We stoppen met
ontwikkelingshulp. Het budget voor noodhulp
wenden we onder andere aan voor de opvang
van asielzoekers in de eigen regio.

• Nederland moet weer een soeverein land worden.
• Wij willen een referendum over de vraag of Nederland lid moet blijven
van de huidige EU (een zogeheten Nexit-referendum).
• Ontmanteling van de EU: terug naar de kern. Alleen economische samenwerking.
• Een veel kleinere Europese Commissie:
alleen voor economische samenwerking en de interne markt.
• Afschaffing van het Europees Parlement. Controle door de nationale parlementen.
• Op termijn streven wij naar een economische Noord-Europese Alliantie met België
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Vlaanderen), Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Finland en
Ierland. En als ze willen zijn ook Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland
en het Verenigd Koninkrijk van harte welkom.
Splits de euro in een noordelijke munt en een zuidelijke munt.
Geen EU-vlaggen op overheidsgebouwen.
Turkije nooit bij de EU.
De Trans-Atlantische band staat centraal. Washington en Londen zijn
onze belangrijkste geopolitieke partners.
We zijn een groot voorstander van handelsverdragen maar niet als dat
ten koste gaat van onze soevereiniteit (TTIP).
Veel meer aandacht voor onze handelsbelangen in Amerika en Azië.
Stoppen met ontwikkelingshulp, behalve noodhulp. Geen hulp, maar handel.
Als het enige Westerse land in het Midden-Oosten verdient Israël onze steun.
Iran mag nooit over een atoomwapen beschikken.
IS moet worden vernietigd.
De daders van de aanslag op de MH17 moeten koste wat het kost worden bestraft.
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7.
Betere zorg
VoorNederland Wij willen VoorNederland:
Wij willen de beste zorg voor iedereen.
Maar ondanks dat meer dan 75 miljard,
30 procent van alle overheidsuitgaven,
naar de zorg gaat, is de (ouderen)zorg te vaak
van onvoldoende kwaliteit. De zorguitgaven
stijgen bovendien explosief. Op termijn is dat
onhoudbaar. De zorg moet dus niet alleen
beter, maar ook goedkoper. En dat kan.
In de zorg is sprake van gigantische overhead
en verspilling. Dat pakken we aan. Wij willen
daarnaast veel meer keuzevrijheid.
Wat ons betreft zou iedereen grotendeels zelf
zijn of haar eigen basispakket moeten kunnen
samenstellen. En de miljarden op de plank bij
de zorgverzekeraars stoppen wij in de zorg.
Dat betekent: betere zorg en lagere premies.
Voor chronisch zieken en gehandicapten
trekken wij honderden miljoenen extra uit en
leveren we maatwerk.

• Breek de macht van de zorgverzekeraars: weg met het corporatisme.
• Niet de zorgverzekeraar maar de patiënt staat bij ons centraal.
• Individualiseer de zorg: vrije keuze in het basispakket.
De maandelijkse zorgpremie gaat omlaag.
• We verlagen het eigen risico in de zorg met liefst 50,- euro.
• Veel minder overhead: minder managers, meer handen aan het bed.
• Managementgelden terug naar het primaire zorgproces.
• Verspilling in de zorg gaan we tegen.
• Stevige aanpak van fraude.
• Hogere salarissen voor verzorgend personeel.
• Keiharde aanpak van kwakzalverij.
• Investering in breedtesport.
• Ontwikkeling van een echt topsportklimaat.

Gemeenten moeten veel meer investeren in
breedtesport. Sport moet een belangrijkere
rol in de samenleving innemen.
Dat is goed voor de volksgezondheid.
Nederland moet een echt topsportklimaat
ontwikkelen. We willen grote sportevenementen naar Nederland halen.
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8.

Beter onderwijs
VoorNederland
Ons onderwijs is het fundament van een welvarende
toekomst. Maar het onderwijs wordt vooral gebruikt
als een laboratorium van linkse maakbaarheidsidealen.
Het is de hoogste tijd dat we docenten weer waarderen en laten doen waar ze goed in zijn: lesgeven en
onze jongeren voorbereiden op de dag van morgen.
Wij willen toponderwijs. Nederlandse universiteiten
blijven te ver achter bij de topuniversiteiten in de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.
Selecteer aan de poort, verhoog de kwaliteit en
de aansluiting op de arbeidsmarkt. We schrappen de
financiering van pretstudies. In het basis- en voortgezet onderwijs moet de kwaliteit van het onderwijs en
van veel docenten fors omhoog.
Klassen moeten kleiner. Het onderwijs moet aansluiten bij deze tijd: maak van programmeren een vak op
zowel de basisschool als het voortgezet onderwijs.
Zeker op de basisschool invoering van het vak ‘mediawijsheid’. De arbeidsomstandigheden van docenten
moeten beter. Docent, leerling en kennisoverdracht
komen bij ons weer centraal te staan. Stop het experimenteren. Het onderwijs is geen proeftuin.

Wij willen VoorNederland:

• Geen samenvoeging van het hoger beroepsonderwijs en
het wetenschappelijk onderwijs.
• Selectie aan de poort, bij zowel het hoger beroepsonderwijs
als het wetenschappelijk onderwijs. Dus ook bij de lerarenopleiding.
• De kwaliteit in het basis- en voortgezet onderwijs moet omhoog.
Op school staat kennisoverdracht dus weer centraal.
• Individualiseer het onderwijs: geef leerlingen de ruimte om
te werken op eigen niveau.
• Managementgelden naar het primaire onderwijsproces
(zoals boeken, leermiddelen en docenten).
• Geen financiering van bijzonder religieus onderwijs.
Afschaffing van lid 6 en 7 van artikel 23 van de Grondwet.
• Hogere salarissen voor leraren.
• Een kleine publieke omroep: één publieke tv- en radiozender.
De verzuiling is voorbij, de omroepen kunnen verdwijnen.
• Bescherming van ons cultureel erfgoed.

De publieke omroep verkleinen we tot één tv- en
radiozender. Educatieve programma’s staan voorop.
De verzuiling ligt ver achter ons, daarom kan het
omroepbestel op de schop. We beschermen ons
cultureel erfgoed.
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Meer
democratie Wij willen VoorNederland:
•
VoorNederland ••
Ons staatsbestel dateert uit de negentiende
eeuw. Het is dringend toe aan modernisering.
Burgers verdienen meer inspraak.
Een land dat zich wereldwijd inzet voor meer
democratie maar de eigen bevolking niet eens
in staat stelt burgemeesters te kiezen, geen bindende referenda kent en de uitkomsten van de
volksraadplegingen die hebben plaatsgevonden
- over de Europese Grondwet en de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne naast zich neerlegt, moet democratiseren.
Wij willen een puur ceremonieel koningschap.
Daarnaast schaffen we de Eerste Kamer af.
Ook verdwijnt de provincie als bestuurslaag.
Wij zijn voor bindende referenda en voor de
gekozen burgemeester.
We willen af van de ondemocratische EU:
alleen economische samenwerking.
Politieke besluitvorming vindt plaats in Den
Haag, niet in Brussel. We staan voor een strikte
scheiding van kerk en staat, naar Frans model:
de laïcité. Dat nemen we op in de Grondwet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puur ceremonieel koningschap, naar Zweeds model.
Leden van het Koninklijk Huis betalen belasting, net als alle Nederlanders.
Van een twee- naar een éénkamerstelsel: schaf de Eerste Kamer af.
Van drie naar twee bestuurslagen: provincies verdwijnen als bestuurslaag,
maar handhaven we als cultureel-geografische entiteit.
Dus: Limburg, Friesland en alle andere provincies blijven bestaan.
Breng de taken van waterschappen onder bij Rijkswaterstaat.
Wij zijn voor de gekozen burgemeester.
Wij zijn voorstander van het bindend referendum.
Kleine overheid: veel minder beleidsambtenaren.
Uitslag Oekraïne-referendum respecteren: Nee = Nee
Strikte scheiding van kerk en staat (laïcité): een religie-neutrale overheid.
Geen financiering meer van religieuze instellingen en activiteiten.
Minder ministers en staatssecretarissen.
Ruimere vrijheid van meningsuiting. De grens ligt bij aanzetten tot geweld.
Het democratische debat moet worden gevoerd zonder angst voor vervolging.
Privacy zoveel mogelijk waarborgen.
Duur wachtgeldregeling gelijk aan duur WW.
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9.

0.
Betere
infrastructuur
VoorNederland Wij willen VoorNederland:
Nederland moet weer rijden.
De automobilist is geen melkkoe.
We investeren een half miljard extra in
onze wegen. Fileknelpunten pakken we
aan. Spitsstroken moeten open.
Weg met de 80-kilometerzones.
Geen trajectcontroles. Maximumsnelheid op snelwegen overal op 130.
Dat is duidelijker en dus veiliger.
We stoppen met de subsidiëring van
windmolens. We investeren alleen in
rendabele, duurzame energievormen.
We stimuleren innovatie op dit terrein.
We beschermen onze natuurgebieden
en nationale parken.

• Meer wegen. Pak de grootste fileknelpunten aan.
• Verbreed bestaande (provinciale) wegen.
Dat komt niet alleen de doorstroming maar ook de veiligheid ten goede.
• Spitsstroken altijd open.
• Maximumsnelheid op snelwegen overal 130 kilometer per uur.
Dat is veel duidelijker en dus veel veiliger.
• Weg met de 80-kilometerzones. Ze zorgen eerder voor gevaar dan voor veiligheid.
• Stop de trajectcontroles.
• Geen kilometerheffing.
• Hoogte van verkeersboetes omlaag. Boetes nooit gebruiken
voor dichten van begrotingsgaten.
• We verlagen de BTW en accijnzen: de prijzen van benzine,
diesel en LPG gaan fors omlaag.
• Veilig openbaar vervoer. Herinvoering van de spoorwegpolitie.
• Het spoor moet een volwaardig alternatief zijn voor auto.
Echte liberalisering: dus lagere prijzen voor kaartjes.
• Havens en luchthavens mogen groeien. Dat is goed voor de economie.
• Voor onze energiebehoefte moeten we minder afhankelijk worden
van Rusland en het Midden-Oosten.
• Geen subsidiëring van windmolens.
• We streven naar meer rendabele duurzame energie.
• Meer woningbouw. Dat leidt tot meer betaalbare huizen en huren.
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Financiële
onderbouwing

VNL Financieel kader verkiezingsprogramma (hoofdlijn)

2021

Ombuiging overheidsuitgaven

30,0

Nieuwe uitgaven VNL

-13,5

Lastenverlichting burgers en bedrijven

-16,5

Totaal Generaal 2021

0,0

VNL Financieel kader verkiezingsprogramma
-/- is saldoverslechterend

2021
In mrd.

Wv lasten
In mrd.

Belastingverlaging VNL
Invoering vlaktaks 25% met belastingvrije voet 10.000 (**)
Uniformering en verlaging BTW tarief naar 15%
Nieuwe ouderenkorting tot maximaal 2.400 euro
Verlaging vennootschapsbelasting met forfaitaire vermogensaftrek
Afschaffing schenk- en erfbelasting
Verlaging accijnzen brandstof, alcohol en tabak met 10%
Verlaging tarief vermogensrendementsheffing met 5%
Invoering loonsomheffingen sociale werkgeverspremies
Afschaffing verhuurderheffing voor private verhuurders

-7,2
-5,0
-4,4
-3,2
-1,8
-1,1
-0,8
-0,5
-0,3

-7,2
-5,0
-4,4
-3,2
-1,8
-1,1
-0,8
-0,5
-0,3

Wv Uitgaven
In mrd.

Aanvullend Koopkrachtbeleid VNL
Verhoging kindgebondenbudget, oplopend tot 150%
Maatwerk inkomensondersteuning zieken en gehandicapten
via gemeenten
Verlaging eigen risico ZVW met 50 euro

-4,0

-4,0

-0,5
-0,5

-0,5
-0,5

Nieuwe uitgaven VNL
Verhoging defensiebudget
Verhoging uitgaven politie, justitie en veiligheidsdiensten
Investeringen infrastructuur, water, energietransitie en innovatie

-5,0
-1,0
-2,5

-5,0
-1,0
-2,5

Dekkingsmaatregelen VNL
Modernisering sociale zaken, toeslagen en arbeidsmarktbeleid
Hervorming overige belastingfaciliteiten (Box 2, 3, BTW, MRB,VpB)
Hervorming subsidies / bureaucratie / overheid / ZBO's
Modernisering onderwijs, innovatie- en topsectorenbeleid
Afschaffing ontwikkelingshulp en buitenland overig
Kostenbeheersing zorgkader
BTW en accijns op softdrugs

12,8
7,5
6,0
4,8
4,0
2,4
0,3

Totaal Generaal 2021

0,0

(**) Zie VNL Fiscaal Plan voor specificatie Box 1 hervorming.

12,8
7,5
6,0
4,8
4,0
2,4
0,3
-16,5

16,5
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