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Het dagblad De Telegraaf geeft on-
partijdig nieuws, zonder gebonden te
zijn aan enige staatkundige partij,
kerkelijke richting of belangenge-
meenschap, uitsluitend in dienst van
’s lands belang.

Artikel 3 der Statuten.

Het zijn de hardwerkende bur-
gers en het Nederlandse bedrijfsle-
ven die de rekening van het Lente-
akkoord krijgen doorgeschoven.
De lijst van lastenverzwaringen, zo-
als de vergroeningsmaatregelen, de
ww-boetes, de verhoging van de
btw, lijkt eindeloos. Het is nog maar
de vraag of er in latere jaren lasten-
verlichtingen volgen.

Er staat zelfs een besparing op de
aanleg van wegen gepland. Als het
gaat om de besparingen op de over-
heidsuitgaven, zoals ontwikkelings-
samenwerking, wordt er minder
drastisch gehandeld.

Dit alles is natuurlijk het gevolg
van een verstandshuwelijk tussen
VVD, CDA, GroenLinks, D66 en
ChristenUnie. Een merkwaardige
gelegenheidscoalitie van partijen en
geen vanzelfsprekende partners in
een volgende coalitie.

Hoewel er enthousiasme is dat er
in ieder geval een akkoord is geslo-
ten om uit de crisis te geraken,
wordt nu pas duidelijk wie er de du-
pe wordt van de snelle koehandel
onder leiding van minister De Jager
(Financiën). Bovendien is onzeker
of sommige maatregelen, onder
meer in de zorg, wel praktisch uit-
voerbaar zijn.

Voor ondernemers, die toch al de
dupe zijn van het verminderde con-
sumentenvertrouwen, en met de
aanstaande btw-verhoging zal dat
niet veranderen, is dit alles een hard
gelag. Nu al kunnen velen het
hoofd nauwelijks boven water hou-
den.

Tegelijkertijd is Nederland nog
steeds een zeer welvarend land en
steken onze problemen flets af bij
de half failliete knoflooklanden.

Koehandel

PvdA, SP en de PVV kunnen el-
kaar de hand geven. Door hun laffe
houding kunnen ze niets anders
dan de harde maatregelen om uit de
crisis te komen met kritiek overla-
den. Het trio houdt zelf schone
handen en speculeert erop dat de
kiezer die houding bij de Tweede
Kamerverkiezingen in september
beloont met extra zetels.

Voor de PvdA, van oudsher een
bestuurderspartij die de afgelopen
decennia ook in moeilijke tijden
steeds verantwoordelijkheid heeft
gedragen, is dit alles extra pijnlijk.
De PvdA zelfs onwaardig. De oner-
varen partijleider Samsom en zijn
vuurrode partijvoorzitter Spekman
hebben van de PvdA in nog geen
vier maanden tijd een SP in het
kwadraat gemaakt. Een nieuwe te-
genpartij die als het tegenzit in sep-
tember zal worden verzwolgen door
de partij van Roemer onder het
motto: Beter echt dan namaak.

Ook de PVV is vergeten dat de
grote woorden die nu worden ge-
bruikt misplaatst zijn. De partij van
Wilders is er zelf verantwoordelijk
voor dat het Catshuisakkoord,
waarbij er wel zwaar werd bezuinigd
op Ontwikkelingssamenwerking en
andere overheidsuitgaven, vanwege
partijbelangen overboord werd ge-
zet. Dat maakt de zware kritiek en
de verwijzing naar de naderende
ontknoping in de eurocrisis rond
Griekenland minder geloofwaar-
dig.

Voor de SP verandert er maar
weinig. De partij heeft er twee con-
currenten bij, die ook tegen zijn
maar het antwoord op de oplossing
van de crisis schuldig blijven.
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- Het Akkoord -

Lenteakkoord van zestien miljard euro ontziet niemand

Alles wordt duurder
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG, vrijdag
Het Lenteakkoord heeft gevolgen voor ieder-

een. Automobilisten, belastingbetalers, bier-
drinkers, ondernemers, voetballiefhebbers, ou-
ders, gepensioneerden, en bijna-gepensioneer-
den: niemand ontspringt de dans.

Zo hoopt de overheid veel
geld te besparen door de pensi-
oengerechtigde leeftijd steeds
verder op te schuiven. Wie 65
werd, had totnogtoe recht op
een aow-uitkering. In het Len-
teakkoord is afgesproken dat
de pensioendatum volgend
jaar al met een maand op-
schuift. In 2014 en 2015 komt
daar nog een maand bovenop.
Vanaf 2016 gaat de pensioen-
leeftijd twee maanden later in.
In 2019 stijgt de pensioenleef-
tijd in een klap met drie maan-
den. Dan ligt de aow-leeftijd
dus op 66 jaar. Daarna volgt
jaarlijks een verhoging met
drie maanden om in 2023 uit te
komen op 67 jaar.

Het grootste deel van het
Lenteakkoord bestaat uit be-
lastingverhogingen. In okto-
ber gaat het hoge btw-tarief
van 19 naar 21 procent. Dit ta-
rief geldt voor bijna alle goe-
deren en diensten.

Eurovignet
De btw-verhoging wordt

voor 1,5 miljard euro terugge-
geven aan de burger via de in-
komsten- en loonbelasting. Zo
worden in 2013 de tarieven van
de eerste en tweede schijf met
0,4 procentpunt verlaagd, naar
1,55 procent respectievelijk
10,4 procent. De rest van de op-
brengst van de btw-verhoging
wordt vanaf 2014 op vergelijk-
bare wijze teruggegeven aan
de burger, beloven VVD,
CDA, D66, GroenLinks en
ChristenUnie. Dit geldt ook
voor de opbrengst van lasten-
verzwaringen als de aardgas-
heffing, leidingwaterbelasting
en het eurovignet.

De al ingevoerde btw-ver-
hoging van zes naar negentien
procent op theaterbezoek
wordt vanaf juli terugge-
draaid. Zodra de maatregel of-
ficieel bekend is gemaakt,
kunnen mensen voor het lage
tarief al kaartjes voor 1 juli of
later aanschaffen.

Ook werkgevers krijgen te
maken met lastenverzwarin-

gen. Volgend jaar moeten ze
tijdelijk zestien procent extra
belasting betalen over lonen
die dit jaar meer dan 150.000
euro bedragen. Vertrekbonus-
sen van 531.000 euro of meer
worden voortaan belast tegen
een nieuw supertarief van 75
procent.

De beloofde lastenverlich-
ting van 430 miljoen euro aan

het bedrijfsleven wordt niet
uitgekeerd.

Het ontslagrecht wordt in
2014 versoepeld. Er komt één
ontslagformule, waarin de
norm van een kwart maandsa-
laris voor ieder gewerkt jaar
gaatgelden.Devertrekpremie
wordt gemaximeerd op een
half jaarsalaris.

Ouders moeten meer beta-
len voor de opvang van hun
kroost. Dat gebeurt via een ei-
gen bijdrage voor de kinderop-

vang. Hoe hoog dat bedrag is,
hangt af van hun inkomen.
Hoe meer men verdient, hoe
meer men betaalt. De eigen
bijdrage wordt alleen verre-
kend voor het eerste kind. Ge-
zinnen met een verzamelinko-
men van boven de125.000 euro
krijgen helemaal geen kinder-
opvangtoeslag meer. De kin-
derbijslag blijft bevroren in
2013 en 2014, zoals eerder afge-
sproken.

Ook voetballiefhebbers

kunnen te maken krijgen met
een tegenvaller. In het Lente-
akkoord is afgesproken dat de
kosten voor politiebeveiliging
bij risicowedstrijden aan de
voetbalclubs zal worden door-
berekend. Tot dusverre draai-
de de overheid daarvoor op.
De kans is groot dat voor sup-
porters de kaarten duurder
worden, tenzij de voetbalclubs
alles uit eigen zak betalen.

De accijnzen op sigaretten
gaanmet35centperpakjeom-
hoog. Shag wordt zestig cent
duurder. De accijnzen op bier
stijgen met tien procent. Die
op wijn en tussenproducten
met vijftien procent. Sterke
drank wordt zes procent meer
belast.

’VALT DE HUISARTS
IN EIGEN RISICO?’

AMSTERDAM, vrijdag
Patiëntenorganisaties

zijn bang dat de verhoging
van het eigen risico pijn
gaat doen.

De stijging van het eigen
risico tot 350 euro is pittig,
vindt Wilna Wind, direc-
teur van patiëntenkoepel
NPCF. Ze hoopt dat de
huisarts er niet onder valt.
„Als je die wel opneemt,
zullen zeker mensen met
lage inkomens minder snel
gaan. Jekrijgtuitstelgedrag
en dat kan tot extra kosten
leiden”, vertelt Wind. „De
huisarts is bij uitstek ie-
mand die doorverwijst
naar de juiste zorg of zegt
dat je het nog even kan aan-
kijken.” Steven van Eijck,
voorzitter van de Landelij-
ke Huisartsen Vereniging,
is het met haar eens.

BURGERS DRAAIEN ALSNOG OP VOOR BANKENCRISIS
AMSTERDAM, vrijdag

Hardwerkende Nederlanders gaan
met alle maatregelen in het Lenteak-
koord voor het eerst fors betalen voor de
kredietcrisis.

Tot nu toe werd de portemonnee van
de burger door de overheid redelijk ont-
zien. Maar die tijd is voorbij, met jaar-
lijks honderden euro’s lastenverzwaring
als gevolg.

Dat zeggen belastingdeskundigen in
reactie op de plannen van de Kunduz-co-
alitie. In 2008 stak de Nederlandse over-

de btw-verhoging. De kans is groot dat
zaken als kleding en benzine vanaf 1 ok-
tober duurder worden.

De huren zullen wellicht stijgen. Dat
doet gewoon pijn in portemonnee.”

In het akkoord staat weliswaar dat de
btw-verhoging weer volledig aan de bur-
ger wordt teruggegeven via de inkom-
sten- en loonbelasting. Maar dat gebeurt
pas in 2014. Op deze manier speelt de po-
litiek geld vrij om te voldoen aan de
Brusselse begrotingsnorm van drie pro-
cent.

heid tientallen miljarden euro’s in het
reddenvanbanken.Diedreigdenzonder
financiële steun kopje-onder te gaan.

„De rekening van die miljardeninjec-
ties kreeg de belastingbetaler toen nog
via een omweg gepresenteerd”, zegt Je-
roen Bijl, fiscalist bij PwC. „De overheid
had minder geld over voor uitgaven aan
publieke zaken, zoals onderwijs en zorg.

Maar de gewone man merkte daar niet
veel van in zijn dagelijkse leven.”

Het Lenteakkoord gaat de burger nu
wel echt voelen, schetst Bijl. „Kijk naar

Verzwakking
werknemers

AMSTERDAM, vrijdag
De ingrepen in het ont-

slagrecht betekenen een
enorme verzwakking van
de rechtspositie van werk-
nemers.

„De grote vraag is welke
werknemer straks nog zijn
recht gaat halen”, zegt ar-
beidsrechtadvocaat Maar-
ten van Gelderen.

Nu is het nog zo dat als
een werkgever iemand wil
ontslaan eerst getoetst moet
worden door het UWV of
door de kantonrechter of
dat ontslag rechtmatig is.
Pas daarna mag het arbeids-
contract worden opgezegd.

In het Lenteakkoord
wordt dat omgedraaid: de
toets of iemand terecht is
ontslagen volgt pas achter-
af.

’SIGAAR UIT
EIGEN DOOS’

AMSTERDAM, vrijdag
Senioren zijn niet blij met

de aangekondigde aow-
maatregelen.

Liane den Haan, alge-
meen directeur van ANBO
vindt de aow-maatregelen
een sigaar uit eigen doos.
„Tot 2015blijft aowop65mo-
gelijk, maar mensen moeten
dan wel het ’geleende be-
drag aan aow’ terugbetalen
op termijn. Dat is idioterie.”

Pensioendatum schuift
volgend jaar maand op
Pensioendatum schuift
volgend jaar maand op
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Superheffing
voor bonus
van 5 ton
bij vertrek

EFFECTEN KOOPKRACHT IN PROCENTEN
VOOR BEGROTING 2013

BRON: CONCEPTVERSIE LENTETAKKOORD VVD, CDA, D66 GROENLINKS EN
CHRISTENUNIE/SVB

ALLEENSTAANDE
Minimumloon (ca. €17.359 bruto) +0,25 -0,50
Modaal (ca. €33.000 bruto) 0 -0,75
2 x modaal (ca. €66.000 bruto) -0,25 -1,00

ALLEENSTAANDE OUDER
Minimumloon (ca. €17.359 bruto) +0,75 0
Modaal (ca. €33.000 bruto) -0,50 -1,25

ALLEENVERDIENER MET KINDEREN
Modaal (ca. €33.000 bruto) -1,00 -1,75
2 x modaal (ca. €66.000 bruto) -0,75 -1,50

TWEEVERDIENERS
Modaal + ½ x modaal met kinderen -0,75 -1,50
2 x modaal + ½ x modaal met kinderen -0,75 -1,50
Modaal + modaal zonder kinderen +0,50 -0,25
2 x modaal + modaal zonder kinderen 0 -0,75

SOCIALE MINIMA
Paar met kinderen -1,25 -1,25
Alleenstaande -1,50 -1,50
Alleenstaande ouder -1,50 -1,50

AOW (ALLEENSTAAND)
(alleen) aow (ca. €12.960 bruto) +0,75 +0,75
Aow + 10.000 euro pensioen -3,25 -3,25

AOW (PAAR)
(alleen) aow (ca. €9.025 bruto) +1,25 +1,25
Aow + 10.000 euro pensioen -3,25 -3,25

Zonder
reiskosten

Met
reiskosten

BELANGRIJKSTE MAATREGELEN
VAN CONCEPT-LENTEAKKOORD

BELASTINGEN
Vanaf oktober gaat het hoge btw-tarief omhoog van 19 naar 21
procent.
De tarieven van de eerste en tweede schijf in de inkomstenbelas-
ting worden met 0,4 procentpunt verlaagd. Vanaf 2014 komt er
opnieuw zo’n belastingverlaging.
Volgend jaar moeten werkgevers tijdelijk 16 procent extra
belasting betalen over lonen die dit jaar meer dan 150.000 euro
bedragen.
Vertrekbonussen van 531.000 euro of meer worden belast tegen
75 procent.
De al ingevoerde btw-verhoging van 6 naar 19 procent op
theaterbezoek wordt vanaf juli teruggedraaid.
De accijnzen op sigaretten gaan met 35 cent per pakje omhoog.
Shag wordt 60 cent per pakje duurder.
De accijnzen op bier gaan met 10 procent omhoog. Die op wijn
en tussenproducten met 15 procent. Sterke drank wordt 6
procent meer belast.
De beloofde lastenverlichting van 430 miljoen euro aan het
bedrijfsleven wordt niet uitgekeerd.
De bankenbelasting wordt verdubbeld.
Woon-werkverkeer wordt belast, door het afschaffen van de
onbelaste reiskostenvergoeding.
De woon-werkkilometers met de auto van de zaak of leaseauto’s
worden belast.

ZORG
Het eigen risico wordt verhoogd naar 350 euro, er vindt wel
compensatie plaats via de zorgtoeslag voor de lage inkomens.
Patiënten moeten een eigen bijdrage van 7,50 euro per ligdag
gaan betalen voor het verblijf in instellingen voor specialistische
medische zorg. De rollator verdwijnt uit het basispakket.
Voor gehoortoestellen moet een eigen bijdrage van 25 procent
worden betaald.
Er komt een onderzoek naar het verlagen van de inkomens voor
medisch specialisten.
De eigen bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekos-
ten (awbz) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo)
wordt meer aangepast aan het vermogen van de patiënt. De
vermogensinkomensbijtelling gaat omhoog van 8 naar 12
procent.
Mensen in de awbz die relatief weinig zorg nodig hebben zullen
minder snel in een instelling geplaatst worden en sneller thuis
zorg krijgen.
Er moet een bestuurlijk akkoord komen met de partijen in de
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) om een besparing te
realiseren en de kwaliteit te verbeteren.
De vergoeding van de vervoerskosten voor instellingen gaat
omlaag.
De voorgenomen bezuinigingen op het persoonsgebonden
budget (pgb) worden verzacht.
De voorgenomen invoering voor een eigen bijdrage in de GGZ
wordt gedeeltelijk teruggedraaid.
Er is vanaf 2013 honderd miljoen per jaar beschikbaar voor
preventie en palliatieve zorg.

SOCIALE ZEKERHEID
De aow-leeftijd gaat in 2013, 2014, en 2015 telkens met een
maand omhoog. Daarna drie jaar met 2 maanden. In 2019 stijgt
de pensioenleeftijd in één klap met drie maanden. Dan ligt de
aow-leeftijd dus op 66 jaar.
Vanaf 2020 gaat de pensioenleeftijd ieder jaar met drie maanden
omhoog. Vanaf 2023 wordt de datum gekoppeld aan de levens-
verwachting, in stappen van drie maanden per jaar.
Als overgangsregeling kunnen mensen tot 2015 gebruik maken
van een voorschotregeling. Daarmee kan vanaf de 65e aow
worden aangevraagd, op voorwaarde dat die uitkering geleide-
lijk, maar op korte termijn worden terugbetaald.
De doorwerkbonus wordt afgeschaft.
Voor contracten voor onbepaalde tijd komt één nieuwe wettelijk
vastgelegde ontslagprocedure.
De ontslagvergoedingen worden gemaximeerd en omgezet in
een persoonlijk budget dat gebruikt kan worden voor scholing
en werk-naar-werk trajecten.
Vanaf 2014 geldt de norm van een kwart maandsalaris per
gewerkt jaar als ontslagvergoeding, tot een maximum van een
half jaarsalaris.
De duur en hoogte van de ww blijft ongewijzigd.
De werkgever draait op voor het eerste halfjaar aan
ww-uitkering.
De geplande eigen bijdrage voor de kinderopvang van 15 euro
per maand en per huishouden is van tafel. Daarvoor in de plaats
komt een proportionele aanpassing van de eigen bijdrage via de
eerste kindtabel.
Gezinnen met een verzamelinkomen van 125.000 euro ontvan-
gen geen kinderopvangtoeslag meer.
De kinderbijslag blijft bevroren in 2013 en 2014, zoals eerder
afgesproken.

WONINGMARKT
Vanaf 1 januari 2013 is voor nieuwe hypotheken de betaalde
rente alleen aftrekbaar als de lening gedurende de looptijd
volledig en ten minste annuïtair wordt afbetaald.
Voor bestaande gevallen blijven de bestaande regels gelden.
Voor iedereen blijft de aflosperiode met renteaftrek 30 jaar.
Nieuwe hypotheken mogen op termijn niet meer bedragen dan
de waarde van het huis.
Voor starters komt er een overgangsregeling, waardoor zij nog
tijdelijk een hogere hypotheek kunnen aangaan.
Voor mensen die waardevermeerderende investeringen doen via
een hogere hypotheek wordt een uitzondering gemaakt. Dat
geldt ook voor energiebesparende voorzieningen.
Huren voor mensen met een inkomen van 33.000 tot 43.000
euro per jaar mogen volgend jaar een huurstijging voor hun
kiezen krijgen van inflatie èn een procent.
Vanaf 2013 komt er een verhuurdersbelasting.

OVERIG
Ambtenaren en mensen die in het onderwijs werken moeten
twee jaar genoegen nemen met een nullijn. Zorgpersoneel
wordt uitgezonderd.
Het Eurovignet, de leidingwaterbelasting en de frisdrankenbelas-
ting worden niet afgeschaft.
De rijksoverheid moet voor een half miljard euro op de eigen
uitgaven bezuinigen.
Er wordt in totaal 400 miljoen euro bezuinigd op de aanleg van
wegen en vaarwegen.
Groen beleggen blijft fiscaal aantrekkelijk.
Voetbalclubs krijgen de kosten voor politie-inzet gepresenteerd.
De dierenpolitie wordt afgeschaft.
De prestatiebeloning in het onderwijs gaat van tafel.
Op ontwikkelingssamenwerking wordt niet verder bezuinigd.
De huishoudinkomenstoets voor mensen met een uitkering
wordt geschrapt.

INVESTERINGEN
Er komt 100 miljoen extra beschikbaar voor openbaar vervoer.
De bezuiniging op het passend onderwijs wordt met 100 miljoen
euro verlaagd.
Voor natuurbeleid komt 200 miljoen euro vrij.
Er komt een nog nader vorm te geven subsidieregeling voor
zonnepanelen.
Het plan om de griffierechten te verhogen gaat van tafel.
In onderwijs wordt 30 miljoen meer geïnvesteerd.
Voor het verbeteren van de kwaliteit van leraren komt
75 miljoen euro extra vrij.


