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Tabel: Indicatieve toedeling 49%-reductieopgave in 2030 

Domein Reductie in 2030 (Mton) Maatregelen 

Industrie 1 Recycling 

3 Procesefficiency 

18 Afvang en opslag koolstofdioxide 

Transport 1,5 Zuiniger banden, Europese normen, elektrische auto’s  

2 Biobrandstoffen en maatregelen steden 

Gebouwde  
omgeving 

3 
2 

Optimalisatie energiegebruik kantoren 
Isolatie woningen, warmtenetten en warmtepompen  

2 Zuiniger nieuwbouw 

Elektriciteit 1 Zuiniger verlichting 
 12 Sluiten kolencentrales  

2 Afvang en opslag koolstofdioxide in AVI’s  

4 Extra wind op zee 

1 Extra zonne-energie 

Landgebruik  
en landbouw 

1,5 Slimmer landgebruik  

1 Minder methaanuitstoot  

1 Kas als energiebron 

 

 Relatief veel emissiereducties vinden plaats in de industrie omdat daar een groot (technisch) 
besparingspotentieel is dat tegen relatief lage kosten benut kan worden. Een passend, op innovatie gericht 
beleidspakket kan ervoor zorgen dat de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie niet in gevaar 
komt en dat voortgebouwd wordt op de kracht die Nederland heeft. Goed en slim klimaatbeleid biedt 
kansen voor economische groei en werkgelegenheid.  

Financiering van de klimaat- en energietransities 

 Met partijen wordt verkend hoe het toekomstig beleid succesvol is in te richten, expertise is op te bouwen 
en proefprojecten zijn uit te voeren. Hiervoor is in de begroting 300 miljoen euro per jaar vrijgemaakt.  

 Met de SDE+-middelen, die oplopen tot 3,2 miljard euro per jaar, zal  een kostenefficiënt klimaatpakket 
worden vormgegeven dat stuurt op emissiereductie.  

 De verhuurdersheffing zal mede afhankelijk worden gemaakt van de investeringen in energiebesparing 
door de corporaties. Het kabinet reserveert hier100 miljoen per jaar voor.  

 De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling.  De 
verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer 
duurzaamheidswinst geboekt kan worden.  

 Opgeteld is er per jaar uit Rijksmiddelen een budget van bijna 4 miljard euro beschikbaar. Dat is exclusief 
de middelen in het topsectorenbeleid en het innovatiebeleid die sterker gericht zullen worden op de 
energie- en klimaatopgaven. Daarnaast zal ook een aanzienlijk deel van de extra middelen voor decentrale 
overheden ten goede komen aan klimaatbeleid volgens te maken afspraken. De verduurzamingsopgave 
van de gebouwde omgeving vindt immers met name plaats onder verantwoordelijkheid van decentrale 
overheden. In een bestuursakkoord wordt dit nader uitgewerkt. Met InvestNL komt er voorts meer 
risicodragend kapitaal beschikbaar, ook voor energietransitieprojecten. 

Maatregelen 

 De stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie (SDE+) wordt verbreed om ook andere 
emissiereductietechnologieën te stimuleren, onder andere afvang en opslag van koolstofdioxide. Dit kan 
een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van emissies in de industrie, de elektriciteitssector en 
afvalverbrandingsinstallaties. 

 Door aanpassing van de energiebelasting wordt belasting op gas en elektriciteit vanuit CO2-optiek 
evenwichtiger. Onderdeel hiervan is de introductie van een minimumprijs van CO2 voor de 
elektriciteitssector. Hierdoor ontstaan prikkels voor energiebesparing en emissiereductie. We vergroenen 
de belastingen voor burgers en bedrijven 

 De kolencentrales worden uiterlijk in 2030 gesloten. In een te sluiten Nationaal klimaat en energieakkoord 
zullen met de sector afspraken worden gemaakt over het tijdpad.  

 De subsidiëring van bijstook biomassa in kolencentrales wordt na 2024 stopgezet. 
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E Milieu 2018 2019 2020 2021 struc struc in 

 Subtotaal 350 425 613 540 240  

23 Envelop klimaat       300        300        300        300  0 2031 

24 SDE+: nieuwe verplichtingen vanaf 2020(5)         103        368     3.264  2033 

25 Natuur en waterkwaliteit 50 125 100 
  

 

26 Invoeren alternatief voor salderingsregeling (zie M128)   213 240 240 2021 

  

     

 

 Lasten 

     

 

27 Verhoging ODE(5)     -103 -368 -3264 2033 
(5) Deze intensivering/lastenverzwaring zit al in het basispad van het CPB en leidt ten opzichte van dat basispad dus niet tot lastenverzwaring of 

extra uitgaven.  

 

       F Landbouw 2018 2019 2020 2021 struc struc in 

 Subtotaal 130 160 15 15 20  

28 Capaciteit NVWA  5 10 15 20 2022 

29 Cofinanciering Fonds warme sanering varkenshouderij 
(prioritair voor Noord Brabant) 100 100 

    30 Fonds bedrijfsopvolging agrarische sector 25 50     

31 Cofinanciering innovatie visserij 5 5 5       

 

        

       G Onderwijs, onderzoek en innovatie 2018 2019 2020 2021 struc struc in 

 Subtotaal 1.102  1.805  1.964  1.977  1.572   

        

32 Voor- en vroegschoolse educatie  170  170  170  170  2019 

33 Aanpak werkdruk primair onderwijs (incl. 20 miljoen kleine 
scholen) 

        10        175        325        450        450  2021 

34 Modernisering CAO primair onderwijs 270  270  270  270  270  2018 

35 Kwaliteit technisch onderwijs vmbo 50  100  100  100  100  2019 

36 Fundamenteel onderzoek 100  150  200  200  200  2020 

37 Toegepast onderzoek innovatie 100  150  200  200  200  2020 

 Waarvan OCW 25 38 50 50 50 2020 

 Waarvan EZ 75 112 150 150 150 2020 

38 Onderzoeksinfrastructuur 50  50      

39 Maatschappelijke diensttijd 25  50  75  100  100  2021 

40 Cultuur (en historisch democratisch bewustzijn) 25  50  80  80  80  2020 

41 Nederlandse scholen in het buitenland 3  3  3  3  3  2018 

42 Media/onderzoeksjournalistiek 5  5  5  5  5  2018 

43 Intensivering erfgoed en monumenten (met name nationaal 
restauratiefonds) 

150 100 50 25   

44 Aanpak laaggeletterdheid 5  5  5  5  5  2018 

45 Onderwijsachterstandenbeleid en aandacht voor 
hoogbegaafde kinderen 

15  30  30  30  30  2018 

46 Doelmatiger onderwijs -20 -92 -137 -183 -183 2021 

47 Terugdraaien taakstelling OCW 244 415 410 338 183 2022 

48 Terugdraaien taakstelling groen onderwijs  9 13 14 10 2024 

49 Halvering collegegeld eerstejaars HO (incl. Pabo voor 2 jaar en 
intensivering profileringsfondsen) 

70 165 165 170 175 2023 

50 10-jaarsrente studievoorschot         -226 2060 
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M111. Invoeren tweeschijvenstelsel  
Er komt een tweeschijvenstelsel met een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5%. Net zoals 
in de huidige situatie betalen aow-gerechtigden geen aow-premie waardoor voor deze groep drie 
schijven blijven bestaan.  

 
M112. Bevriezen aangrijpingspunt toptarief gedurende kabinetsperiode 

Het eindpunt van de huidige derde schijf (de eerste schijf in de nieuwe tariefstructuur) wordt 
gedurende de kabinetsperiode bevroren op niveau 2018. Dat betekent dat deze schijf eindigt op ca. € 
68.600.  

 
M113. Alle aftrekposten geleidelijk naar basistarief  

In 2020 wordt het aftrektarief waartegen aftrekposten aftrekbaar zijn voor alle aftrekposten 
gelijkgetrokken met het dan geldende aftrektarief van de hypotheekrente en met 3%-punt per jaar naar 
het basistarief afgebouwd. Het aftrektarief komt in 2021 op 43% uit.  

 
M114. Verlagen Eigenwoningforfait (EWF) 

Het deel van de opbrengst van de aftrekpostenmaatregel dat voortkomt uit een verlaging van het 
aftrekpercentage van de hypotheekrente wordt gebruikt om het EWF te verlagen met 0,15%. 

 
M115. Verminderen beleidsmatige verlenging aangrijpingspunt toptarief na 2021 uit basispad 

De beleidsmatige verlenging van het aangrijpingspunt van het toptarief na 2021 wordt verlaagd in 
dezelfde mate als het EWF verlaagd wordt na 2021.  

 
M116. Geleidelijk afschaffen aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld 

Deze aftrekpost wordt in 20 jaar met gelijke stappen afgeschaft. 
 
M117. Verhogen algemene heffingskorting  

Het budgettaire beslag van de algemene heffingskorting wordt verhoogd met ca. 3,2 mld. euro. Dat 
betekent een verhoging van de heffingskorting met ca. € 350 in 2021. 

 
M118. Maximale arbeidskorting bij afbouwpunt verhogen  

Het huidige vlakke maximum van de arbeidskorting wordt vervangen door een derde opbouwtraject. 
Het nieuwe maximum ligt ca. € 365 hoger en wordt bereikt bij het beginpunt van de afbouw van de 
arbeidskorting. Budgettair wordt de maximale arbeidskorting bij het afbouwpunt verhoogd met ca. 1,5 
mld. euro.  

 
M119. Arbeidskorting verhogen en sneller afbouwen 

Het opbouwpercentage van het 2
e
 opbouwtraject wordt verhoogd waardoor de arbeidskorting na het 

2
e
 opbouwtraject ca. € 180  hoger is. Dit wordt binnen de arbeidskorting gecompenseerd door deze 

sneller af te bouwen, het afbouwpercentage wordt 6%. 
 
M120. Verhogen ouderenkorting en invoeren geleidelijke inkomensafhankelijke afbouw 

De ouderenkorting wordt verhoogd met ca. € 160 en tegelijkertijd wordt er een geleidelijke 
inkomensafhankelijke afbouw geïntroduceerd in plaats van de huidige harde afbouwgrens. De afbouw 
bedraagt 15%. 

 
M121. Vaste voet in de IACK naar 0 en verhogen opbouwpercentage 

De opbouw van de IACK begint later en de vaste voet verdwijnt. Het opbouwpercentage wordt 
verhoogd naar 11,45% waardoor de maximale IACK gelijk blijft en al bij een lager inkomen wordt 
bereikt.  

 
M122. Geleidelijk afschaffen overdraagbaarheid IACK/AK  

In lijn met de afbouw van de uitbetaling van de algemene heffingskorting tegen het partnerinkomen 
wordt ook de uitbetaling van de IACK en arbeidskorting tegen het partnerinkomen afgebouwd. 

 
M123. Afschaffen recht op AK en IACK bij Ziektewet-uitkeringen van uitkeringsgerechtigden zonder 

dienstverband 




