
Ombuiging Intensivering Lastenverzwaring Lastenverlichting TOTAAL

Veiligheid 150
3 Intensivering veiligheid en justitie (politiesalarissen, extra agenten, OM, rechtspraak) (uitgaven) 150

Defensie 100
4 Intensivering defensie (uitgaven) 100

Milieu -540
6 Handhaven en verhogen kolenbelasting (lasten) -340

7 Afschaffen subsidie bijstook biomassa in kolencentrales(uitgaven) -340

8 Impuls voor lokale energieopwekking via vrijstelling tarief energiebelasting (lasten) 100
9 Energiebesparingsaftrek voor particulieren (lasten) 240

11 Verhogen afvalverbrandingsheffing op AVI's (lasten) -200

Zorg 300
21 Verhogen budget hervorming langdurige zorg (WMO en WLZ) (uitgaven) 300
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Inkomen, arbeid en sociale zekerheid 139
22 Verhogen kindgebonden budget (uitgaven) 255
23 Terugdraaien: intensivering inkomensafhankelijke combinatiekorting (lasten) -349
24 Terugdraaien: intensivering kinderopvangtoeslag (uitgaven) -255
28 Herinvoering volledige overdraagbaarheid algemene heffingskorting voor gezinnen met kinderen 0-5 jaar 

(lasten)

118

29 Extra fiscale ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten (lasten) 100
37 Eigen bijdrage van werknemer aan diens werkgever voor een (duurdere)

leaseauto niet langer fiscaal aftrekbaar (lasten)

-130

31 Verder verhogen ouderenkorting (lasten) 100
Terugdraaien: gedeeltelijk terugdraaien verhogen AOF-premie (lasten) 200
Verhoging extra tegemoetkoming ouders thuiswonende gehandicapte kinderen (uitgaven) 100

Vermogen en winst -200
39 Invoering heffingsvrij vermogen kinderen van 10.000 euro (lasten) 95
40 Hoger belastingtarief op rendement op vermogens boven 1.000.000 euro (lasten) -95
43 Terugdraaien: intensivering RDA en WBSO (uitgaven en lasten) -200

Overdrachten aan bedrijven -100
44 Taakstelling subsidies (uitgaven) -100

Internationale samenwerking 600
48 Opvang vluchtelingen internationaal en nationaal (uitgaven) 600

Overig 600
52 Verlagen gaswinning van 33 mld. naar 27 mld. m3 (niet-belastingontvangsten) 900
53 Verhoging kansspelbelasting (lasten) -100
54 Verhoging accijnzen tabak en alcohol (lasten) -200

Totaal -895 2.405 -1.414 953 1.049

Saldo lasten -461
Saldo ombuigingen en investeringen 1.510

EMU-saldo 2016 cf. MEV 2016 (%) -1,4
Aanpassing EMU-saldo als gevolg van pakket ChristenUnie (%) -0,1
Saldo inclusief pakket ChristenUnie (%) -1,5


