
Toelichting maatregelen  

 

Deze maatregelen zijn een aanvulling op de financiële bijlage van het Regeerakkoord en Gedoogakkoord. 

 

Bevriezing (inclusief niet AVV-en CAO’s markt met loonstijging) 

1. Nullijn collectieve sector en medeoverheden (inclusief politici). 

- Twee jaar bevriezen lonen gehele collectieve sector, inclusief een tijdelijke Loonwet voor de zorg/ZBO’s. 

In de aanloop naar de inwerkingtreding van deze Loonwet mogen geen (tijdelijke) loonsverhogingen in een 

CAO worden afgesproken of in arbeidsvoorwaardenregelingen worden neergelegd. Deze Loonwet heeft 

ook werking naar medeoverheden. 

- Nullijn geldt ook voor bestuurders en politici.  

- Excessieve vertrekvergoedingen in alle sectoren (ook in de financiële sector) worden vanaf 266.000 euro 

(is nu 531.000) belast met 75% (is nu 30%) heffing bij de werkgever.  

 

2. Beleidsmatige koppeling uitkeringen (excl. AOW). 

- Twee jaar beleidsmatige koppeling uitkeringen aan collectieve sector (0%) per 1-7-2012. AOW-ers 

worden volledig gecompenseerd via de MKOB (Koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen). 

 

3. “Bevriezing” marktsector (1 jaar niet toepassen tabelcorrectiefactor). 

- De tabelcorrectiefactor wordt één jaar niet toegepast. Hierdoor wordt een eventuele loonstijging in de 

markt afgeroomd. 

- CAO’s die geen nullijn bevatten en geen regeling voor het in dienst nemen van Wajongers/WSW-ers, 

worden niet algemeen verbindend verklaard.  

 

 

 

Sociale Zekerheid 

4. AOW naar 66 jaar in 2015; maatregel rekenrente. 

- De AOW leeftijd wordt versneld verhoogd naar 66 in 2015 (opbrengst 600 miljoen). Bovendien zal het 

kabinet een voorstel doen om de AOW leeftijd op den duur te koppelen aan de levensverwachting. Een 

overgangsregeling kan de omvang van de inkomensgevolgen beperken voor mensen die weinig tijd hebben 

om zich op de wijziging voor te bereiden en die weinig mogelijkheden hebben om het verlies te 

compenseren door te werken of te sparen. Hiervoor is in 2015 200 miljoen beschikbaar. Eventuele effecten 

voor overheidswerkgevers worden opgevangen binnen de desbetreffende departementale begrotingen. 

- Voor het Witteveenkader wordt teruggevallen op de variant uit het Regeerakkoord/Gedoogakkoord. De 

inzet hiervan zal via een statistische correctie worden verwerkt - afhankelijk van de definitieve vormgeving 

als uitgave of inkomst -  in het uitgavenkader c.q. het inkomstenkader. 

- In het kader van de herziening van het financieel toetsingskader voor de pensioenfondsen zal de 

risicovrije discontovoet worden berekend inclusief een zogeheten ultimate forward rate (UFR), die volgens 

de huidige inzichten oploopt naar circa 4%. Op basis van de actuele  inzichten in beurskoersen, rente en te 

hanteren UFR, zal de gemiddelde korting op pensioenen in 2013 en 2014 daarmee dicht bij nul liggen. 

- Het bestaande wetsvoorstel verhoging AOW-leeftijd wordt ingetrokken; de minister van SZW zal een 

nieuw wetsvoorstel voorbereiden.  

- Met pensioenfondsen worden afspraken gemaakt over investeren in de Nederlandse economie. Zo snijdt 

het mes aan twee kanten. Enerzijds komen de afspraken ten goede aan de versterking van ons land. 

Anderzijds is het interessant voor pensioenfondsen als zij een bijdrage kunnen leveren. Dit gebeurt op 

marktconforme wijze. 

 

5. Beperken budget vitaliteitspakket. 

- Het beschikbare budget voor de extra “doorwerkbonussen” wordt beëindigd. Tevens zal het beschikbare 

budget voor “mobiliteit” na 2013 niet verder toenemen. De regelingen voor arbeidsgehandicapten, 

vitaliteitsparen, loopbaan en scholing worden ontzien. 



Zorg 

6. Medicijnen.  

- Er komt een vaste eigen bijdrage van € 9 per recept(-regel). De bijdrage betreft de kosten van het 

geneesmiddel (materiaalkosten). De zorg- en afleverkosten van de apotheekhoudende blijven volledig 

vergoed. De patiënt kan de vaste eigen bijdrage beperken door te kiezen voor goedkopere geneesmiddelen. 

Als hij kiest voor goedkopere geneesmiddelen (met lagere kosten dan de vaste eigen bijdrage van € 9) geldt 

als eigen bijdrage niet de € 9, maar de lagere kosten van het geneesmiddel. Hierbij geldt een maximum van 

€ 380 per gebruiker per jaar. De regeling wordt zodanig fiscaal begeleid dat de geraamde opbrengst wordt 

gerealiseerd. 

- Medicijnen worden - binnen de marges van de Europese regelgeving - voor een groter deel direct over-

the-counter verstrekt. 

- Van de opbrengst van deze maatregel wordt 435 miljoen vanaf 2015 gebruikt om (het tentatieve gedeelte 

medicijnen van) de taakstelling lage ziektelast uit het RA/GA in te vullen.  

 

7. RA/GA taakstelling lage ziektelast naar 2013. 

- De reeds gevonden dekking voor de taakstelling lage ziektelast (ziekenhuizen) wordt naar voren gehaald 

naar 2013. 

- Het zoekgebied voor de invulling naar de taakstelling lage ziektelast wordt uitgebreid met lage 

ziektekosten. Naast de 435 miljoen uit de medicijnmaatregel (zie maatregel 6), ontwerpt VWS dekking 

voor de overige 870 miljoen met inachtneming van dit nieuwe criterium, waarbij dit primair wordt gehaald 

binnen de GGZ en DBC’s (hiervan is al 130 miljoen gevonden in de DBC’s lage ziektelast ziekenhuizen, 

zie eerste streepje).  

 

Tabel invulling medicijnmaatregel en RA/GA taakstelling lage ziektelast (€ miljoen). 

Maatregel 2012 2013 2014 2015 

6. Medicijnen  1000 1000 1000 

 (waarvan tbv. RA taakstelling lage ziektelast 2015)    -435 

7. Versnelling taakstelling RA lage ziekenlast naar 2013  130 130  

 

8. AWBZ gebruikelijke zorgnorm van 60 naar 90 minuten. 

- De gebruikelijke zorgnorm voor cliënten gaat van 60 minuten naar 90 minuten. Bij verzorging en 

verpleging kan dit per 2013 (250 miljoen), bij de begeleiding vanaf 2014 (350 miljoen extra).  

 

9. Besparingsverlies IQ-maatregel. 

- Door samenloop met andere maatregelen is de opbrengst van de IQ maatregel uit het 

Regeerakkoord/Gedoogakkoord structureel 100 miljoen lager dan oorspronkelijk geraamd. 

 

Tabel IQ maatregel (€ miljoen). 

Maatregel 2012 2013 2014 2015 2016 

Oorspronkelijke taakstelling RA  -60 -120 -210 -250 

Opbrengst onverkort uitvoeren na weglek (60%)  36 72 126 150 

Besparingsverlies (40%)  -24 -48 -96 -100 

 

 

10. Intensivering eerstelijns zorg. 

- Vanaf 2013 wordt 8 miljoen uitgetrokken voor huisartsposten, om een sluitend systeem van posten vóór 

de Spoedeisende hulp te creëren, en zo onnodig gebruik van de Spoedeisende hulp te verminderen.   

- Daarnaast wordt een bedrag uitgetrokken van 1 miljoen (2012) oplopend via 3 miljoen (2013) naar 6 

miljoen (2014 e.v.) teneinde eerstelijns geboortecentra te kunnen blijven bekostigen.  

 

 



Pakket Woningmarkt 

11. Verlagen overdrachtsbelasting. 

- De overdrachtsbelasting voor woningen blijft structureel op 2% gehandhaafd. Dit kost 1,2 miljard in de 

periode 2013-2015 en 1,5 miljard structureel. Ter dekking wordt de onbelaste reiskostenvergoeding 

afgeschaft (maatregel 11b).  

 

12. Overige opbrengst onbelaste reiskostenvergoeding. 

- De onbelaste reiskostenvergoeding (19 cent per kilometer of de werkelijke kosten bij openbaar vervoer) 

wordt volledig afgeschaft. Hierbij vervalt voor de leaseauto de huidige vrijstelling van de bijtelling voor 

auto's die voor minder dan 500 km privé worden gebruikt (deze vrijstelling wordt vanwege lopende 

contracten in 4 jaar afgebouwd). De bestelauto wordt scherper gedefinieerd, om overloopeffecten te 

beperken.  

- Tegelijkertijd wordt het daadwerkelijke beslag van de zakelijke kilometers in de werkkostenregeling (auto 

en OV) ondergebracht (600 miljoen). Hieruit kunnen werkgevers de zakelijke kilometers blijven 

vergoeden.  

-Per saldo resteert de volgende besparing: 

  

Tabel overdrachtsbelasting en onbelaste reiskostenvergoeding (€ miljoen). 

Maatregel 2012 2013 2014 2015 2016 

11. Overdrachtsbelasting -1200 -1200 -1200 -1500 

Afschaffen reiskostenvergoeding 1900 1900 1900 1900 

Maatregel leaseauto 75 150 225 300 

Toevoegen zakelijke kilometers aan werkkostenregeling  -600 -600 -600 -600 

Resterend uit afschaffing reiskostenvergoeding en maatregel 

leaseauto 175 250 325 100 

 

 

13. Huurmarkt. 

- De governance van corporaties wordt wettelijk versterkt (oa verdere beperking salariëring directie (lager 

dan Balkenendenorm) en secundaire arbeidsvoorwaarden). 

- De verhuurdersheffing wordt een jaar naar voren gehaald (opbrengst 450 miljoen). De invoering van de 

heffing moet voor 31-12-2012 bij wet geregeld zijn. Uitvoering geschiedt door de Belastingsdienst; 

benodigde wetgeving hiervoor wordt ook door Financiën opgesteld.  

- De huren voor huurders met een inkomen van 33.000/jaar tot 43.000 euro/jaar mogen verhoogd worden 

met de inflatie +1% (opbrengst 36 miljoen). 

- Er komt een jaarlijkse periodieke inkomenstoets. 

- De WOZ waarde van een woning krijgt een grotere rol binnen het Woningwaarderingssysteem (WWS). 

Als de WOZ-waarde van een huis hoger is dan gemiddeld in de regio, mogen er 25 punten extra in de 

WWS-waardering worden opgeteld. In schaarste regio’s mag in dat geval maximaal 50 punten extra 

worden opgeteld (25 punten bovenop de 25 punten als gevolg van de maatregel uit het Regeerakkoord/-

Gedoogakkoord). De invoering hiervan gebeurt budgettair neutraal: eventuele financiële gevolgen voor de 

hoogte van de huurtoeslag worden afgeroomd via de hogere huurinkomsten bij de woningcorporaties 

(verhuurdersheffing). 

- Er wordt gestart met experimenten om participatie van private beleggers bij corporaties mogelijk te 

maken met betrekking tot verhuur van te liberaliseren corporatiewoningen.  

-Het kabinet gaat de mogelijkheid van tijdelijke huurcontracten stimuleren/cq wettelijk mogelijk maken 

voor a) kantoren die tijdelijk als woning kunnen worden ingezet en b) mensen die met een onverkochte 

tweede woning zitten. Bestaande belemmeringen op beide terreinen worden weggenomen.  



 

14. Fiscale behandeling eigen woning. 

- Vanaf 1 januari 2013 is voor nieuwe hypotheken de betaalde rente alleen aftrekbaar als het een lening 

betreft, die gedurende looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost (opbrengst 3,4 miljard). De 

KEW blijft gehandhaafd voor bestaande gevallen.  

- De hypotheekrenteaftrek blijft ongewijzigd voor bestaande gevallen. 

- Eerbiedigende werking wordt als wettelijke norm vastgelegd: fiscale spelregels die gelden op het moment 

van het aangaan van de hypotheek, worden tijdens de gehele looptijd van de hypotheek gerespecteerd. 
- De aflosperiode met renteaftrek wordt voor nieuwe gevallen verlengd naar 35 jaar. Dit heeft een drukkend 

effect op de maandlasten. 

- Om met name starters tegemoet te komen en de tijd te geven om vermogen op te bouwen wordt –naast het 

verlengen van de looptijd naar 35 jaar- de LTV (bepalend voor de omvang van de hypotheek ten opzichte 

van huiswaarde) in een geleidelijk tempo afgebouwd. Deze wordt vanaf 2015 in zes jaarlijkse stappen van 

1% verlaagd van 106% naar 100% (opbrengst 0,4 miljard). Conform de gedragscode Hypothecaire 

Financieringen wordt het mogelijk ten behoeve van waardevermeerderende (en/of duurzame) investeringen 

in het eigen huis dit te verhogen tot 106% (“explainregeling”). Bij energiebesparende voorzieningen mag 

ook worden afgeweken van de inkomensnorm. 

- Extra aflossen van bestaande hypotheken wordt gestimuleerd.
1
  

- Met banken wordt een convenant gesloten om de boetevrije aflossingsmogelijkheid van hypotheken te 

verhogen van 10% naar 20% per jaar.  

- De schenkingsfaciliteit gericht op schuldaflossing eigen huis wordt uitgebreid van 50.000 euro naar 

100.000 en de leeftijdsgrens voor de ontvangende partij wordt verhoogd naar 45 jaar. 

-De mogelijkheid van dubbele hypotheekrenteaftrek voor een voormalige woning die nog te koop staat, 

wordt in 2013 gehandhaafd. 

- De Leegstandswet wordt zodanig aangepast dat het tijdelijk verhuren (maximaal 5 jaar) van een woning, 

die in de verkoop staat, niet langer een vaststelling van de huurprijs door de gemeente vergt. Een 

vergunning van de gemeente is nog wel vereist, maar aan de vergunningverlening mogen geen andere eisen 

worden gesteld, dan die uit de wet volgen. 

 

Tabel fiscale behandeling eigen woning (€ miljoen). 

Maatregel  2012 2013 2014 2015 Struc 

Verplicht 100% annuïtair aflossen 35 jaar  

(incl. afschaffen KEW voor nieuwe gevallen)  

 0 5 16 3426 

LTV in 6 stappen verlagen van 106% naar 100% vanaf 2015    5 420 

Stimuleren aflossen  -5 -5 -4 0 

Verruiming van faciliteit in de schenkingbelasting  

van € 50.000 naar € 100.000 

 -3 -3 -3 -12 

Dubbele HRA bij leegstand verlengen driejaarstermijn in 2013  -5 - - - 

Totaal  -13 -3 14 3834 

 

 

                                                 
1
 Om vervroegd aflossen te stimuleren wordt een bonus gegeven op lopende hypotheken waarop extra 

wordt afgelost in 2013 ten opzichte van wat in de bestaande hypotheekovereenkomst al is voorzien. De 

bonus geldt tot 2020 en werkt zo dat de na aflossing resulterende fiscale eigenwoningschuld wordt 

verhoogd met 50% van de omvang van de extra aflossing. Daarmee is de rente over de extra aflossing tot 

2020 voor 50% aftrekbaar. 



Onderwijs 

15. Sociaal leenstelsel basisbeurs bachelorfase HO/langstudeerdersboete. 

- Er wordt een sociaal leenstelsel in de bachelorsface ingevoerd (zonder cohortgarantie), in combinatie met 

een evenredige afschaffing van de langstudeerdersboete. De regeling wordt zodanig fiscaal begeleid, dat de 

geraamde opbrengst wordt gerealiseerd. 

 

16. Schrappen prestatiebeloning. 

- De middelen uit het Regeer- en Gedoogakkoord voor de prestatiebeloning worden niet langer voor dit 

doel ingezet.  

 

17. Verlagen taakstelling passend onderwijs (-50%). 

- De taakstelling op passend onderwijs wordt gehalveerd. 

 

18. Investeren in kwaliteit onderwijs (+50% van regels 15-17). 

- Per saldo bezuinigingen onderwijs in de regels 25-27 vloeien na 2015 voor de helft terug naar 

investeringen in de kwaliteit van het onderwijs (hoeft niet in dezelfde sector te zijn), zoals toponderwijs, 

bèta onderwijs HBO/WO en techniek MBO.  

Er wordt hiervan 50 miljoen gereserveerd voor het stimuleren van private beurzen voor Bètastudies, 

waaronder fiscale stimulering. Voor de lerarenbeurs (expertiseverbetering) wordt hiervan 20 miljoen 

gereserveerd.  

 

19. Bijdrage ouders boekenfonds. 

- De bijdrage van de overheid voor gratis schoolboeken wordt gestopt. Om het systeem van gezamenlijk 

inkoop bij scholen te kunnen behouden, wordt bezien of door scholen aan ouders een bijdrage aan het 

boekenfonds kan worden gevraagd. 

 

20. Meevaller leerlingenramingen.  

- Bij de leerlingenraming treedt een structurele meevaller op. . 

 

 

 

Bedrijfsleven 

21. Grondslagverbreding IB/VPB, invoering winstbox IB 

- De invoering van de winstbox in de IB per 1-1-2015 wordt voorbereid. Daartoe wordt eerst een 

grondslagverbreding (schrappen fiscale aftrekmogelijkheden) voor het bedrijfsleven uitgevoerd. Per saldo 

vindt lastenverzwaring plaats van 350 miljoen (60% uit zelfstandigenaftrek en startersaftrek; 40% uit de 

afschaffing/vermindering van de VAMIL, KIA, EIA en de MIA).  

 

22. Terugsluis bedrijfsleven: Europese co-financiering/lager tarief VPB. 

- De grondslagverbreding uit maatregel 21 wordt (vanaf 2014 voor de helft en vanaf 2016 geheel) 

teruggesluisd voor Europese co-financiering. Wanneer deze middelen niet op deze manier tot besteding 

kunnen komen, dan wordt het VPB tarief verlaagd. Dit zal via een statistische correctie worden verwerkt - 

afhankelijk van de definitieve vormgeving als uitgave of inkomst -  in het uitgavenkader c.q. het 

inkomstenkader. 

 

23. Verminderen aftrek deelnemingsrente (Bosal). 

- De aftrek deelnemingsrente bedrijven wordt beperkt met 150 miljoen om excessief gebruik te voorkomen. 

Bij de opbrengst wordt rekening gehouden met de 59 miljoen (2013), die nodig is geweest voor de dekking 

van de incidentele verlaging van de overdrachtsbelasting. 

 

24. Verdubbelen bankenbelasting. 

- De opbrengst van de bankenbelasting wordt verdubbeld per 2012 en wordt gebruikt om het EMU-saldo te 

verbeteren. De helft van de opbrengst is in 2012 al gebruikt voor het dekken van de verlaging van de 

overdrachtsbelasting.  



 

25. Inhouden enveloppe ULB. 

- De gereserveerde enveloppe voor het wetsvoorstel Uniformering Loonbegrip valt vrij. 

 

26. Afschaffen rode diesel. 

- De vrijstelling voor rode diesel wordt in twee stappen afgeschaft vanaf 2013.  

 

27. Vrijval lastenruimte bedrijfsleven 2013-2014 

- De als gevolg van de lastenstijging voor het bedrijfsleven in 2012 (vanwege hogere zorgpremies 2012) 

gereserveerde eenmalige gelden, vallen vrij in 2013 en 2014.  

 

28. Vrijval MEP/SDE regeling 

- Er wordt 3x 100 miljoen gefinancierd uit de MEP/SDE regeling. 

 

29. Gericht stimuleringspakket bedrijfsleven. 

- Voor diverse stimuleringspakketten wordt 850 miljoen incidentele uitgaven (in de jaren 2013-2015, zie 

maximum kaseffect per jaar in tabel) ter beschikking gesteld. 

- Het stimuleringspakket dient mede de doelstelling van 14% duurzame energie (2020) uit het 

Regeerakkoord. Het pakket richt zich concreet op duurzaamheid in relatie tot onder meer versterking 

agrosector, duurzame bouw (energiebesparing in woningen, schoolgebouwen en ziekenhuizen) en impuls 

voor kennis en innovatie. Dit zal via een statistische correctie worden verwerkt - afhankelijk van de 

definitieve vormgeving als uitgave of inkomst -  in het uitgavenkader c.q. het inkomstenkader. 

 

Tabel lasten bedrijven (€ miljoen). 

 2012 2013 2014 2015 2016 

26. Afschaffen rode diesel (in twee jaar)  150 300 300 300 

27. Lastenruimte zorgpremies 2012  350 350   

28. MEP/SDE regeling  100 100 100  

29. Stimuleringspakket (kaseffect)  -300 -350 -200  

Totaal  300 400 200 300 

 

Burger 

30. BTW verhogen per 1-10-2012. 

- Het tarief BTW-laag wordt per 1-10-2012 verhoogd met 1% en het tarief BTW-algemeen gelijktijdig met 

2%.  

- Per 2014 wordt de halve opbrengst gebruikt om de tarieven van de inkomstenbelasting te verlagen, vanaf 

2015 het hele bedrag (regel 30b). 

  

31. Aftoppen Witteveenkader op >3 x modaal. 

- Het Witteveenkader wordt afgetopt voor pensioenen die hoger liggen dan 3 x modaal. Dit betekent dat 

niet langer fiscaal gefaciliteerd kan worden gespaard voor een aanvullend pensioen vanaf dit 

inkomensniveau, of een gelijkwaardig alternatief met eenzelfde budgettaire opbrengst. De opbrengst is 

inclusief verlaging maximumpremiegrondslag voor de derde pijler. Invoering in 2014 is haalbaar als de 

wetswijziging spoedig door het parlement wordt aanvaard. 

 

32. Tabaksaccijns 

- De accijns op een pakje sigaretten en shag gaat per 1-1-2013 met 0,20 cent omhoog. De opbrengst is 180 

miljoen. 

 

33. BTW op niet BIG-geregistreerden. 

- De BTW vrijstelling voor gezondheidszorg wordt beperkt tot die gezondheidskundige diensten die 

worden uitgevoerd door een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar (Wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg). 

 



Overig 

34. Ontwikkelingssamenwerking. 

- Dit kabinet bezuinigt additioneel aan de taakstelling uit het Regeerakkoord/Gedoogakkoord op 

ontwikkelingssamenwerking een bedrag van 500 miljoen in 2013 en 750 miljoen in 2014 en 2015. 

- Het bereik van de Geefwet wordt uitgebreid naar maatschappelijke organisaties die zich bezig houden met 

ontwikkelingssamenwerking.  

- Met partnerlanden wordt meer ingezet op versterking van de economische samenwerking.  

- In deze regeerperiode zullen geen eventueel nieuw op te richten internationale klimaatheffingen op de OS 

begroting in mindering worden gebracht. 

 

35. Bestuur. 

- In 2013 wordt verplicht schatkistbankieren zonder leenfaciliteit ingevoerd voor gemeenten, provincies en 

waterschappen. Dit heeft een positief effect op de omvang van de staatschuld. Depositotarieven en 

inleentarieven worden geharmoniseerd. 

- Er komt een Noordvleugelprovincie bestaande uit de huidige provincies Utrecht, Flevoland (exclusief 

Noordoostpolder) en Noord-Holland. 

- Het takenpakket van provincies wordt vastgezet (gemaximeerd) op het huidig voorziene niveau. 

 

36. Infrafonds verlagen en twee jaar groei bevriezen.  

- De structurele groei Infrafonds wordt twee jaar bevroren. (150 miljoen 2013 en 300 miljoen vanaf 2014). 

- Naast bevriezing wordt het Infrafonds met 50 miljoen per jaar gekort tot en met 2015. 

Maatregel 2012 2013 2014 2015 2016 

Bevriezing groei 2013-2014  150 300 300 300 

Korting kabinetsperiode  50 50 50  

Totaal  200 350 350 300 

 

37. Kosten immigratiebeleid. 

- De voorstellen op het terrein van immigratie- en asielbeleid leiden tot een toename van de uitgaven met 

30 miljoen. Dit zal geschieden door capaciteitsuitbreiding bij de Dienst Terugkeer en Vertrek; door 

uitbreiding van het aantal landen dat meewerkt aan gedwongen terugkeer (o.a. te realiseren door 

aanwezigheid van DT&V bij de diplomatieke vertegenwoordigingen in de landen van herkomst), door een 

auditunit IND voor een dubbelcheck op inwilligingen en door de effectiviteit van het terugkeerproces te 

vergroten (maatregelen bij IND en DT&V).  
  

38. Doorrekening kosten politie en versobering gevangeniswezen. 

- Politiekosten bij voetbalwedstrijden worden doorberekend (30 miljoen).  

- Het regime in het gevangeniswezen wordt verder versoberd: zo is bijvoorbeeld het gebruik van 

meerpersoonscellen niet langer alleen op vrijwillige basis (25 miljoen). 

- Niet vluchtgevaarlijken in voorlopige hechtenis en de minst gevaarlijke criminelen (de kortstgestraften) 

kunnen hun straf thuis uitzitten met een enkelband (elektronische detentie) (65 miljoen) 

 

Tabel maatregelen politie en gevangeniswezen (€ miljoen). 

Maatregel 2012 2013 2014 2015 2016 

Doorberekenen kosten politie 
 30 30 30 30 

Versoberen gevangenisregime  5 10 15 25 

Schorsing van voorlopige hechtenis onder 

voorwaarde van elektronisch toezicht of borgsom 

 29 47 65 65 

Totaal  64 87 110 120 



39. Efficiency publieke omroep. 

- Op de publieke omroep wordt een efficiencytaakstelling gelegd van 25 miljoen in 2013 en 50 miljoen in 

2014.  

 

40. Taakstelling inkoop Rijk. 

- Op de inkoop van het Rijk wordt structureel 125 miljoen gekort. De verdeling van dit bedrag wordt  

gebaseerd op en verrekend met prijsbijstelling 2012. 

 

Tabel verdeling taakstelling inkoop Rijk  (€ miljoen) 

 2013 2014 2015 

Veiligheid en Justitie 13 13 14 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 5 4 4 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 38 38 39 

Financiën 5 4 5 

Defensie 15 16 17 

Infrastructuur & Milieu/IF 38 39 36 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 7 6 5 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 0 0 0 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 5 4 4 

Totaal 125 125 125 

 

 

41. Generieke korting Rijksbegroting-in-enge zin naar rato van begrotingsomvang. 

- Er wordt een generieke korting naar rato van de omvang van de departementale begrotingen (inclusief 

ZBO’s) gedaan van 250 miljoen. De korting wordt verrekend met prijsbijstelling 2012. 

 

Tabel Verdeling generieke korting naar rato van begrotingsomvang (€ miljoen) 

 2013 2014 2015 

Veiligheid en Justitie 31 32 32 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 13 13 13 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 92 94 94 

Financiën 11 11 11 

Defensie 22 22 22 

Infrastructuur & Milieu/IF 54 50 54 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 13 13 13 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 1 1 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 11 11 10 

BuZa (HGIS non-ODA) 4 5 4 

Totaal  250 250 250 

 

42. Doorwerking GF/PF. 

- Het pakket aan maatregelen heeft effect op de omvang van het gemeentefonds en provinciefonds (trap-op-

trap-af systematiek). Dit bedrag is een voorlopige inschatting hiervan. 

  


