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Vooraf 
Dit “Regeerakkoord” is opgesteld door adviseurs van Rebel. Rebel werkt als onafhankelijk adviseur en 

investeerder aan vraagstukken voor de toekomst en kent dus geen politieke kleur. Een inhoudelijke 

analyse van de auteurs is de basis van dit document. Dit “Regeerakkoord” is daarmee niet ideologisch, 

maar gaat uit van een economisch perspectief op de wereld. Wat abstract klinkt kan worden vertaald 

naar concrete beleidsvoorstellen, als we van een aantal basisprincipes uitgaan: 

 

• Richt beleid op brede welvaart. Welvaartsanalyse is het gereedschap waarmee economen kijken 

naar beleid. Beleid is alleen wenselijk als het de welvaart in de brede zin van het woord – economisch, 

ecologisch en sociaal-maatschappelijk – vergroot. Overheidsingrijpen is alleen gerechtvaardigd als 

de som van de maatschappelijke baten groter is dan de som van alle kosten. Andersom moet huidig 

beleid dat nu per saldo schade doet worden geschrapt (het ‘do no harm’-principe). 

• Toekomstige risico’s hebben reeds nu een waarde. Investeringen nu zijn voordelig als de kosten 

van die investering lager zijn dan de waarde van toekomstige risico’s die hierdoor vermeden worden.  

• Economische prikkels werken. Mensen en bedrijven gaan eerder maatschappelijk goede keuzes 

maken, als ze hiervoor beloond worden. 

• De vervuiler betaalt. Wie keuzes maakt die voor anderen in de maatschappij negatieve gevolgen 

hebben, moet hiervoor een prijs betalen die past bij die gevolgen. 

• Overheid waar nodig, markt en samenleving waar mogelijk. Waar de markt of de samenleving 

zelf iets kan regelen, is het efficiënt om het ook aan hen over te laten. De overheid moet wel altijd 

bereid zijn om in te grijpen als publieke waarden beschermd moeten worden. 

• Beleidszekerheid is belangrijk. Mensen en bedrijven willen keuzes, zoals investeringsbeslissingen, 

kunnen maken voor de lange termijn. Dat kan alleen in het vertrouwen dat het overheidsbeleid niet 

naar aanleiding van elke krantenkop fundamenteel verandert. 

• Overheidsinvesteringen hebben een signaalfunctie. De overheid wordt door mensen en 

bedrijven gezien als rationele acteur: als de overheid significante bedragen in een sector investeert, 

dan is dit vaak een teken dat er in deze sector toekomstige kansen liggen. Private investeerders 

volgen dan sneller. 

 

Alle voorstellen in dit “Regeerakkoord” zijn herleidbaar naar één of meerdere van deze economische 

basisprincipes. 
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1. Nederland kan nóg beter  
Morgen kan beter worden dan vandaag. We leven in een van de welvarendste landen ter wereld en 

hebben alles in huis om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. In 2050 kan Nederland een 

groen en duurzaam land zijn waarin iedereen een fijne woning heeft en de mogelijkheid krijgt om het 

beste van het leven te maken. Dat is onze overtuiging: Nederland kan nóg beter.  

 

Dat lukt helaas niet vanzelf. Nederland doet het op veel gebieden goed maar tegelijkertijd zijn de 

uitdagingen groot. Er wonen in ons rijke land gezinnen op campings omdat zij geen betaalbare woning 

kunnen vinden. De verzorgingsstaat werkt nu vaak het minst goed voor de mensen die haar het hardste 

nodig hebben. Klimaatverandering bedreigt onze toekomst. Voor het eerst dreigen kinderen het in de 

toekomst níét beter te hebben dan hun ouders. 

 

Tegelijkertijd staat ons vertrouwen in wat we samen kunnen bereiken onder druk. We lijken soms in een 

wereld terecht gekomen waarin we eindeloos rommelen in de marge – met pilots en experimenten - 

omdat we geen grote stappen meer aandurven. Uit angst voor de (politieke) gevolgen van falen nemen 

we geen risico’s meer. Geen duidelijk plan over waar we naartoe willen in de toekomst, wel een woud 

aan regels en afvinklijstjes nu. De Rijksoverheid zit de samenleving in de weg als zij beter een stap opzij 

kan doen en is te vaak afwezig waar juist naar het Rijk wordt gekeken voor regie. Te vaak is beleid 

versnipperd en verkokerd terwijl we weten dat de ene uitdaging proberen op te lossen zonder aan de 

andere te denken slechts zorgt voor een verschuiving van de problemen. Op de korte termijn 

boekhouden en alleen oog hebben voor het minimaliseren van risico’s en kosten zorgt bij veel van de 

uitdagingen bovendien dat je op langere termijn duurder uit bent. 

 

Deze problemen zijn niet onoverkomelijk, maar dan moeten we wel stappen zetten. Nederland kan 

vooruit. We zouden niet bang moeten zijn voor verandering, maar juist ervoor zorgen dat zij in ons 

voordeel werkt. Dat kan, als we het lef hebben om te kiezen voor samenwerking met markt én 

samenleving. Nederland kan samen meer.  

 

Dit “Regeerakkoord” is niet volledig en beoogt ook niet volledig te zijn. Het formuleert slechts één doel 

- een leefbaar Nederland waarin iedereen een woning heeft en de mogelijkheid krijgt om het beste van 

het leven te maken – en kijkt wat de noodzakelijke transformaties zijn om daar te komen. Ons Rebel hart 

ligt daar waar maatschappelijke waarden en privaat ondernemerschap samenkomen. De belangrijkste 

uitdagingen die wij op dat raakvlak van publiek en privaat zien – en die we daarom in dit Regeerakkoord 

behandelen - zijn:  

1. Betaalbare woningen 

2. Een groene toekomst 

3. Schoon, gezond en snel van A naar B 

4. De overheid als vangnet én springplank 

 

Dit “Regeerakkoord” gaat uit van een economische visie: geef mensen en bedrijven veel vrijheid, maar 

beloon ze wel voor “goed gedrag”; laat de markt werken, maar zorg wel voor duidelijke 

randvoorwaarden; investeer als overheid, maar doe dat wel gericht; en geef een duidelijk toekomstbeeld 

zodat mensen en bedrijven weten welke kant het beleid op gaat. Met zo’n visie kan Nederland nóg 

beter. 
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2. Betaalbare woningen 
Nederland is een klein land met veel inwoners. Inwoners die ruimte nodig hebben. Ruimte om te wonen, 

te werken, te reizen en te ontspannen. Ruimte om voedsel te verbouwen en ruimte om energie op te 

wekken. Maar die ruimte wordt steeds schaarser. Juist daarom is het een opgave om de beperkte ruimte 

die we hebben zo goed mogelijk in te zetten.  

 

Met de ruimte die we hebben gaan we nu niet zorgvuldig om. In meer dan de helft van de Nederlandse 

gemeenten zijn grondspeculanten actief. In grote steden worden steeds meer vrijkomende woningen 

opgekocht door (buitenlandse) beleggers in plaats van door mensen die er willen wonen. Fiscale 

subsidies die woningbezit zogenaamd zouden moeten bevorderen drijven vooral de prijzen op. 

Ondertussen ontbreekt het gemeenten en woningcorporaties aan de juiste stimulansen om te zorgen 

voor het juiste aanbod op de juiste plaats.  

 

Wijken, dorpen en steden worden niet gemaakt door één partij; de inspanningen van vele verschillende 

partijen en personen komen hier samen. De kwaliteit van je leefomgeving wordt mede bepaald door de 

aanwezigheid van parken en speeltuinen, goed OV, voorzieningen en een veilige en groene omgeving. 

Helaas worden de baten van wat we samen maken vaak afgeroomd door private vastgoedpartijen. 

Tegelijkertijd kennen veel projecten met grote maatschappelijke waarde moeite met financiering, onder 

andere door een zogeheten onrendabele top. Daardoor worden bepaalde partijen heel rijk terwijl veel 

maatschappelijke kansen onbenut blijven.      

 

In ons alternatief creëren we aantrekkelijke gebieden voor wonen, leven en werken, met een duurzame 

energie- en warmtevoorziening en een klimaatbestendige inrichting. Het Rijk investeert en schept 

duidelijkheid over publieke kaders, zodat investeringen in de markt zo snel mogelijk worden uitgelokt 

en opgestart. Gemeenten en woningcorporaties krijgen meer ruimte om hun belangrijke rol in het 

realiseren van betaalbare woningen waar te maken. 

 

Maatregelen: 

• Perverse fiscale subsidies eruit: Het centrale doel van overheidsbeleid moet zijn om de brede 

welvaart te vergroten. Andersom moet beleid dat nu schade doet juist worden geschrapt. Vanuit dit 

‘do no harm’-principe springen op de woningmarkt twee maatregelen in het oog:  

o De fiscale behandeling van het eigen huis: Kopers kunnen nu hun woonlasten aftrekken van 

het belastbaar inkomen, huurders niet. Bovendien kan een huizenbezitter belastingvrij 

sparen (door af te lossen op de hypotheek) en een huurder niet. Dit beleid zou ooit zijn 

bedoeld om eigen woningbezit te stimuleren, maar bij inelastisch aanbod drijven deze 

subsidies alleen de prijzen op en worden de verschillen tussen insiders en outsiders 

vergroot. Om hier een einde aan te maken komt er een vrijwel volledig neutrale fiscale 

behandeling tussen koop en huur. De huidige lage rentes bieden een kans om de 

hypotheekrenteaftrek versneld af te schaffen. Het eigen huis kan geleidelijk worden verhuisd 

naar box 3 met een vrijstelling gelijk aan de gemiddelde woningwaarde. 

o De jubelton: De schenkingsvrijstelling van een ton voor de koop van een huis (de jubelton) 

doet niks aan het tekort van woningen, drijft de prijzen op en vergroot de ongelijkheid 

tussen starters met en zonder rijke ouders. Die wordt afgeschaft.   

• Schaalsprong steden en OV: Wonen, mobiliteit en ruimtelijke ordening gaan hand in hand. Er komt 

daarom een dubbele schaalsprong, in woningbouw en slimmere alternatieven in mobiliteit. Rebel 

heeft eerder berekend dat met 20 miljard aan publieke investeringen in 14 grootschalige gebieden, 

in totaal 140 miljard aan investeringen kunnen worden losgemaakt (multiplier van 7). Met die 20 
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miljard aan publieke investeringen kunnen ca. 436.000 woningen gerealiseerd worden (26% sociale 

huur, 16% middenhuur, 28% betaalbare koop). Met de Rijksbijdrage voor de schaalspring van steden 

en het OV worden maatregelen gefinancierd die bijdragen aan het realiseren van voldoende 

betaalbare woningen, zoals een goede infrastructurele ontsluiting van een gebied, milieu-

investeringen (sanering, uitplaatsing hindergevende bedrijvigheid, stikstofcompensatie) en het 

borgen van een kwalitatieve en toekomstbestendige leefomgeving. 

• Opwaardering kansarmere wijken: De opwaardering van ‘kansrijke’ transformatiegebieden kan en 

moet samengaan met een verbetering van kansarmere wijken. Doen we dit niet, dan dreigt 

verdringing en een opstapeling van problemen in wijken die het toch al zwaar hebben. Nederland 

kent nu al een groeiende concentratie van kwetsbare huishoudens en schrale woonsituaties in grote 

steden. Om die reden kiezen wij voor inclusieve verstedelijking. Om de leefsituatie van de meest 

kwetsbare wijken in de steden van ons land te verbeteren wordt er geïnvesteerd op het gebied van 

wonen, onderwijs, welzijn, gezondheid, werk & inkomen, veiligheid en leefomgeving. 

• Meer grip op grond: Om extra te bouwen is grond nodig, maar “makkelijke” locaties zijn er bijna 

niet meer. Gemeenten worden geconfronteerd met versnipperd grondeigenaarschap en in de weg 

zittende of hindergevende functies. Actief grondbeleid is een belangrijk middel om complexe 

eigendoms-situaties te breken én om ook mee te profiteren van waarde-creatie als gevolg van 

publieke investeringen. Zonder extra middelen komt actief grondbeleid echter niet van de grond. 

Bij veel gemeenten piept en kraakt het. Daarom komt er een landelijke grondfaciliteit die overheden 

ruimte biedt om gronden aan te kopen en actief grondbeleid te gaan voeren. Extra 

investeringscapaciteit kan worden gerealiseerd met een grondwaarde- en (gemoderniseerde) 

baatbelasting. Met een grondwaardeheffing krijgen gemeenten de mogelijkheid om belasting te 

heffen op de waarde van de grond. Dat stimuleert efficiënt gebruik van schaarse ruimte en maakt 

investeringen in gebiedsontwikkeling rendabeler voor gemeenten. Daarnaast kan met een 

gemoderniseerde baatbelasting (waarbij de baten individueel worden bepaald) of een 

gebiedsontwikkelingsheffing (waarbij kosten worden omgeslagen op basis van de WOZ), worden 

gezorgd dat de partijen die uiteindelijk fors meeprofiteren van publieke investeringen ook 

meebetalen.  

• Verplichte stedelijke herverkaveling: Wie grond bezit heeft nu ook een eerste recht op bouw. 

Willen overheden bouwen, dan heeft dat een prijs: ofwel in de vorm van een afkoopsom, ofwel in 

een bouwclaim door de eigenaar. Dit werkt in het voordeel van speculanten. Om te zorgen dat 

individuele grondeigenaren planprocessen niet kunnen frustreren, komt er verplichte stedelijke 

herverkaveling conform het Valenciaans ontwikkelmodel. Als democratisch wordt besloten dat een 

grondeigenaar iets anders met een perceel moet doen dan de grondeigenaar zelf in gedachten had, 

en deze verzet zich daartegen, dan kan de eigenaar gedwongen gecompenseerd worden met een 

in waarde vergelijkbaar perceel elders of een percentage van de herontwikkelwaarde als 

compensatie.    

• Prijsdoelstelling: In 1995 kostte een gemiddeld huis ongeveer vier keer een modaal inkomen, 

inmiddels is dat ruim negen keer (zie figuur 1). Inmiddels zijn er 200.000 mensen die te veel 

verdienen voor sociale huur maar te weinig voor een koophuis. Dit willen we veranderen. Een huis 

kopen moet weer mogelijk zijn voor een gewoon gezin. De overheid moet zich daarom ten doel 

stellen om de prijs van een gemiddelde woning op maximaal 250.000-300.000 euro te brengen (= 

vijf keer anderhalf modaal). Beleid moet worden getoetst op het effect dat het heeft op deze 

prijsdoelstelling.  
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Figuur 1. De verhouding tussen een modaal inkomen en de huizenprijzen wordt steeds schever 

 
• Zelfbewoningsplicht: Beleggers kopen in binnensteden inmiddels tot bijna de helft van de 

vrijkomende woningen op. Starters komen er zo te moeilijk tussen. Steeds meer gemeenten voeren 

daarom een zelfbewoningsplicht in om te voorkomen dat beleggers nieuwbouwwoningen opkopen 

en deze vervolgens verhuren. Met een wettelijke aanpassing wordt het mogelijk om de 

zelfbewoningsplicht ook voor bestaande bouw in te zetten in gemeenten waar de situatie daarom 

vraagt.     

• Eerlijke belasting huurinkomsten – Verhuurderheffing 2.0: In Nederland zijn sociale huren tot 

750 euro belast via de verhuurderheffing en zijn particuliere huren vanaf 750 euro vrijwel onbelast 

(want belast als vermogenswinst in box 3). We draaien dit om: de verhuurderheffing wordt een 

investeringsimpuls door de heffing te verlagen voor corporaties die veel bouwen en/of 

verduurzamen, en we belasten huurinkomsten met het Box 2 tarief (nu 26,9%), met een heffingsvrij 

inkomen uit verhuur van 750 euro per maand. Voor huurwoningen in handen van juridische 

entiteiten werken we een fiscale maatregel met hetzelfde financiële effect uit.   

• Afschaf markttoets: Naast meer financiële ruimte voor woningcorporaties om meer te kunnen 

bouwen en te verduurzamen (via een investeringsimpuls in de verhuurderheffing) worden ook 

knelpunten in regelgeving verwijderd zodat corporaties meer kunnen investeren. Op dit moment 

moeten woningcorporaties kijken of er door marktpartijen gebouwd kan worden, pas als dat niet 

van de grond komt, mag de woningcorporatie initiatief nemen. Deze markttoets wordt afgeschaft. 

Daarnaast krijgen woningcorporaties krijgen meer ruimte om een samenhangend 

investeringsprogramma voor wijken aan te bieden en daarbij ook middenhuur (vanaf 750 euro) 

huizen te bouwen in het niet-DAEB segment (DAEB=diensten van algemeen economisch belang).  

• Bouwen voor de toekomst: De focus in Den Haag lijkt te vaak te liggen op aantallen, tempo en 

nieuwbouw (waarbij bouwen in het groen geen taboe lijkt) en te weinig over de vraag voor wie er 

gebouwd moet worden, de mogelijkheden van transformatie (van gebouwen en stedelijke 

gebieden) en hoe woningbouw in combinatie met mobiliteit en infrastructuur een motor kan zijn 

achter onze duurzame economische ontwikkeling. We moeten zuinig zijn op het groen dat we 

hebben in Nederland. Dat betekent dat we in de steden moeten indikken en rondom stations meer 

de hoogte in moeten. Met eigenaren van kantoren die leegstaan worden prestatieafspraken 

gemaakt. Vastgoed is circulair, slaat CO2 op en produceert energie. We stimuleren groene daken, 

groene gevels en bomen in de straat. Honderd procent van wat we bouwen is klimaat-adaptief.  
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Tabel 1. Financiële tabel betaalbaar wonen (in mrd euro)* 

# Maatregel 2025 Struc 
Totaal 

incidenteel 

BETAALBAAR WONEN 

1 
Eigen woning naar box 3 met generiek vrijstelling gelijk aan de 

gemiddelde WOZ-waarde 
€ 1,7 € 4,8   

2 Afschaf jubelton € 0,2 € 0,2   

3 Schaalsprong woningbouw en OV -€ 1,0 € 0,0 -€ 20,0 

4 Opwaardering kansarmere wijken -€ 0,4 € 0,0 -€ 2,5 

5 Grip op grond  € 1,0 € 1,0 -€ 2,5 

6 Prijsdoelstelling € 0,0 € 0,0   

7 Verhuurderheffing 2.0 (wordt investeringsimpuls) -€ 1,5 -€ 2,1   

8 
Huurinkomsten belasten in box 2 met soortgelijke regeling voor 

institutionele beleggers 
€ 0,3 € 0,3   

9 Afschaf markttoets € 0,0 € 0,0   

10 Bouwen voor de toekomst  -€ 0,3 -€ 0,2   

Totaal € 0,0 € 4,0 -€ 25,0 
* Bovenstaande tabel is een indicatie van de kosten die vanuit het Rijk worden gemaakt (- = saldo verslechterend, + = saldo 

verbeterend). Deze kosten zijn gebaseerd op o.a. berekeningen van het CPB (Keuzes in Kaart), berekeningen van Rebel, de Brede 

Maatschappelijke Heroverwegingen (BMH) en de ombuigings- en intensiveringslijst door het Ministerie van Financiën (update 

2021). De kosten zijn mede afhankelijk van de precieze vormgeving en wensen.  
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3. Een groene toekomst 
Nederland kan in 2050 klimaatneutraal, fossielvrij en circulair zijn. Met een schone lucht, een mooie en 

gezonde natuur en een sterk bedrijfsleven met duurzame banen en welvaart. Dat is ook nodig. De 

generaties na ons verdienen een leven dat niet wordt bedreigd door het warmer worden van de aarde. 

Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken is de komende decennia een ingrijpende 

energietransitie nodig. De ambitieuze klimaatdoelstelling in het klimaatakkoord van Parijs1, vergt een 

forse inzet op verduurzaming, energiebesparing en een veranderende inzet van bestaande en nieuwe 

technologieën.  

 

Economie en energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De energietransitie brengt daarom hoe 

dan ook economische en maatschappelijke kosten met zich mee. De kosten van een geleidelijke 

energietransitie zijn waarschijnlijk beheersbaar. Bij een schoksgewijze transitie, waarbij in korte tijd grote 

veranderingen nodig zijn, zijn de aanpassingskosten veel hoger. Bij een onvoldoende daadkrachtige 

transitie (waarbij de klimaatdoelen niet gehaald worden) zijn de economische gevolgen uiteindelijk nog 

veel groter. Op de korte termijn boekhouden en alleen oog hebben voor het minimaliseren van risico’s 

en kosten zorgt dat je op langere termijn duurder uit bent. Daarbij komt dat de hele wereld voor deze 

uitdaging staat. Als we nú doorpakken, plukken onze bedrijven straks de vruchten van een “first-mover 

advantage”. De energietransitie is industriepolitiek. 

 

De uitdaging is zeker ook voor Nederland groot. Grote delen van onze productie- en infrastructuur zijn 

nog verbonden met het gebruik van fossiele brandstoffen, waarbij vooral bedrijven en de Nederlandse 

industrie relatief veel uitstoten. Nederlandse bedrijven stoten vergeleken met andere Europese landen 

veel CO2 uit en betalen daar relatief weinig voor, terwijl zij qua energieverbruik niet veel afwijken van 

het Europese gemiddelde.  

 

Ideaal beleid beprijst schadelijke emissies (naar rato van de maatschappelijke kosten) en subsidieert 

innovatie (R&D) en diffusie (uitrol) van nieuwe technologieën (naar rato van de kennisspillovers). Vanuit 

dit perspectief kan er kritisch worden gekeken naar het huidige energiebeleid in Nederland. Beleid zoals 

vervat in het klimaatakkoord lijkt vooral gericht op aparte doelstellingen en visies voor energiebesparing 

en duurzame energie op kortere termijn, maar niet op het uiteindelijke doel van het reduceren van de 

CO2-uitstoot op de langere termijn. Dit brengt onnodig onzekerheid met zich mee voor bedrijven en 

huishoudens. Nederland lijkt daarbij beter in het maken van beloften dan in het houden ervan, terwijl 

de aarde opwarmt met alle nare gevolgen van dien. Gebrek aan actie wordt te vaak verbloemd met 

nieuwe doelstellingen en beleidsproza.  

 

Als we echt stappen willen zetten, moeten we vandaag beginnen. De energietransitie heeft ruimte en 

ambitie nodig, en het lef om het in praktijk te brengen. Dat bereik je niet met een energietransitie-

bureaucratie, maar door echte veranderingen mogelijk te maken en te realiseren.  
 
Maatregelen: 

• Een groenere energiebelasting: Overheidsbeleid moet de brede welvaart vergroten. Andersom 

moet de overheid beleidsinterventies wegnemen die nu schade doen. Vrijstellingen en 

belastingvoordelen voor de grote vervuilende bedrijven (“fossiele subsidies”) doen nu grote schade 

aan onze brede welvaart. Naast een eerlijker prijs voor mobiliteit en transport (zie hoofdstuk 3) 

 

1 In het Parijsakkoord zijn 195 landen overeengekomen om de opwarming van de aarde deze eeuw te bepreken tot ruim 

beneden 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk 
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betekent dit ook aanpassing van de energiebelasting. De energierekening lijkt door de huidige hoge 

gasprijs ineens speelbal van de politieke actualiteit geworden, maar het is maatschappelijk niet 

efficiënt om in een paniekreactie goedkoop te gaan maken wat eigenlijk vervuilend is (namelijk 

fossiele energie). Wel is het eerlijk en effectief om in de energiebelasting veel nadrukkelijker het 

principe van de vervuiler betaalt te laten terugkomen. Huishoudens en MKB-bedrijven betalen in 

verhouding tot hun CO2-uitstoot nu veel meer energiebelasting dan grote bedrijven. Door de 

tarieven in de energiebelasting geleidelijk in lijn te brengen met de hoogte van de externe kosten 

die samenhangen met energieverbruik en klimaat (en specifieke regelingen en vrijstellingen uit te 

faseren) kan van de energiebelasting een veel sterkere prikkel om te verduurzamen uitgaan. Dit 

betekent per saldo een hogere energiebelasting voor grote verbruikers en een lagere 

energiebelasting voor huishoudens en het MKB.  

• Een prijs op broeikasgasemissies: Een meer uniforme, in de tijd oplopende, prijs op 

broeikasgasemissies moet centraal staan in het energie- en klimaatbeleid. Een CO2-prijs is de beste 

manier om een geleidelijke transitie vorm te geven omdat deze voorspelbaar is, bedrijven de tijd 

geeft om zich aan te passen en tegelijkertijd de beste manier is om vervuilers te laten betalen. Omdat 

de informatie-asymmetrie bij regulering en subsidies groter is dan bij beprijzing (de overheid weet 

niet welke maatregelen van bedrijven rendabel zijn) is een economie-brede, nagenoeg uniforme 

minimumprijs voor broeikasgasemissies optimaal om CO2 tegen zo laag mogelijke 

maatschappelijke kosten te behalen. Bij een CO2-heffing kunnen bedrijven immers zelf bekijken hoe 

zij kosten minimaliseert: door het betalen van de heffing of door het nemen van maatregelen die 

CO2 reduceren. Daarbij geeft een CO2-prijs zekerheid voor het bedrijfsleven over de kosten de ze 

moeten maken om hun CO2-uitstoot te beperken. Vanwege het gevaar van koolstoflekkage (waarbij 

andere landen juist meer gaan uitstoten door beleid in één land om uitstoot terug te dringen) is de 

CO2-prijs het liefst zo breed en internationaal mogelijk. Nederland kent nu echter relatief lage CO2-

lasten voor bedrijven en inmiddels kennen reeds 70 landen en regio’s een systeem van CO2-prijzen, 

dus in afwachting van een Europese belasting kan een nationale heffing worden ingevoerd. Voor 

landen die onvoldoende actie ondernemen om hun uitstoot te verminderen kunnen Europees 

invoertarieven voor vervuilende producten worden ingevoerd. Zo wordt CO2-reductie bevordert en 

voorkomen we een concurrentienadeel voor bedrijven in landen die uitstoot hoog belasten. Dit 

voorstel sluit aan bij het ‘koolstofcorrectiemechanisme’ dat onlangs door de Europese Commissie is 

voorgesteld in haar ‘fit for 55’ pakket.    

• Duurzame energie in het gemeentefonds: ‘Fossiele’ gemeenten kunnen nu meeliften op de 

maatregelen van ‘groene’ gemeenten, waardoor NIMBY (not in my backyard)- gedrag dreigt. Wij 

willen dat groen doen loont. We passen het verdeelmodel van het gemeentefonds daarom aan, 

waarbij de productie van duurzame energie in een gemeente een positieve uitkeringsfactor wordt. 

Hierbij kan op den duur worden gecorrigeerd voor de prestaties die zij al leveren op het gebied van 

duurzame energie.  

• Het stimuleren van innovaties: Optimaal beleid beprijst niet alleen CO2 (de negatieve klimaat-

externaliteit) maar subsidieert ook innovatie (de positieve kennis-externaliteit), omdat een CO2 prijs 

die zowel CO2-uitstoot moet beperken als schone innovatie voldoende moet bevorderen inefficiënt 

hoog zou moeten zijn. De opbrengsten van de CO2-heffing kunnen daarom worden teruggesluisd 

naar de meest getroffen bedrijven/sectoren, op zo’n manier dat de effecten op werkgelegenheid 

geminimaliseerd worden en investeren in nieuwe schone technologieën wordt beloond. Daarnaast 

is het nodig om een deel van de opbrengsten in te zetten voor fundamenteel onderzoek. Dit draagt 

weliswaar niet bij aan het realiseren van doelen op de kortere termijn (2030), maar is onmisbaar voor 

het betaalbaar realiseren van de klimaatdoelen in de periode daarna. 

• Publiek-privaat investeringsfonds: De subsidieregeling duurzame energie (SDE+) is broodnodig 

om op korte termijn meer duurzame energie op te wekken, maar geen stimulans voor innovaties op 
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de langere termijn. Naast de huidige en essentiële uitrol van bestaande technieken moet er dus ook 

meer ingezet worden op meer radicale, innovatieve en risicovolle ideeën die op lange termijn een 

verschil kunnen maken. Daarvoor is risicodragend kapitaal een veel beter instrument dan nog een 

subsidie. Dat vraagt om een verschuiving van subsidies voor bestaande technieken naar 

investeringen in innovatie. Van subsidiëren, naar investeren. Om risicodragend kapitaal vrij te maken 

komt er een publiek-/privaat investeringsfonds (venture capital) in duurzaamheidsinitiatieven met 

1,5 miljard van het Rijk en 1,5 miljard op te halen op de markt. Het fonds kan eigen vermogen steken 

in groene start-ups en scale-ups die richting 2050 het verschil kunnen maken, bijvoorbeeld op het 

gebied van groene waterstof en ultradiepe geothermie. Het fonds is een aanvulling op de markt en 

huidige fondsen zoals Invest-NL doordat zij een minder hoog rendement op eigen vermogen hoeft 

te eisen dan de markt (energie is kapitaalintensief dus dit drukt de cost of energy flink) en we falende 

projecten expliciet accepteren als bijpassend risico (zie box 1). 

• Een uitkoopregeling voor veehouders: De veehouderijsector produceert een flink deel van ons 

voedselpakket en draagt bij aan de nationale economie. Die veehouderij veroorzaakt echter ook 

maatschappelijke schade, vooral door emissies van stoffen (ammoniak, nitraat, fosfaat, fijn stof en 

broeikasgassen), dierziekten (uitbraken, overdracht op mensen, antibioticaresistentie), verminderd 

dierenwelzijn en gebrek aan ruimtelijke inpasbaarheid. De externe kosten van de veehouderij zijn 

dus aanzienlijk, ook in verhouding tot de bijdrage van de sector aan het bbp. Dit betekent dat 

investeringen in verdere emissiereductie in de veehouderij welvaartswinst opleveren. Om de 

veestapel verder terug te brengen worden extra regelingen getroffen voor het verplicht danwel 

vrijwillig uitkopen van veehouders. Daarnaast wordt de grootschalige impactvolle veehouderij 

zwaarder belast ten faveure van kleinschalige biologische veehouderij, waarbij export en import 

(levend of dood) geminimaliseerd wordt. Verder willen we 1) meer regionaliseren door 

melkveebedrijven (waar kalveren worden geboren) en kalverbedrijven dichterbij elkaar brengen 

(goed voor dierenwelzijn en klimaat want minder transport) 2) kalveren veel langer bij moeder 

(melkveebedrijf) houden (voorkomt verspreiding van dierenziektes en is goed voor dierenwelzijn) 

en 3) plantaardige zuivelproducten stimuleren.  

• Niet het instrument maar het doel voorop in de gebouwde omgeving: In de energietransitie 

worden te vaak de instrumenten en de potjes vooropgesteld en niet het achterliggende doel. 

Daardoor worden kansen gemist en is de transitie onnodig duur. Zo zien we steeds meer 

zonneweiden in het schaarse groen terwijl de daken van industriegebouwen onbenut blijven omdat 

de Klimaattafel Industrie niet sprak over duurzame energie. Er wordt nadruk gelegd op aardgasvrij, 

terwijl met betere isolatie en hybride warmtepompen misschien wel goedkoper dezelfde 

Box 1. Waarom publieke fondsen wel (of niet) werken?  

We hebben in Nederland geen gebrek aan beleid, subsidies en fondsen. Wel aan lef, keuzes en richting. De 

beleidsopvattingen die leidend zijn bij het opzetten van nieuwe fondsen en investeringsvehikels zoals het 

Groeifonds en Invest-NL zijn vaak legitiem, namelijk dat de overheid meer regie en sturing kan geven in het 

oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. Uitdagingen die zonder overheidsmiddelen 

onvoldoende worden beantwoord. Bij de uitvoering gaat het vervolgens vaak mis. Van initiatieven die 

bedoeld zijn om de markt aan te vullen, ligt de focus bij de uitvoering ineens weer op risicomijding en het 

beperken van verlies. Dat werkt niet. De overheid heeft als investeerder juist een meerwaarde omdat zij een 

lange termijn- en breed welvaartsperspectief kan hanteren, geen marktconforme rendementen hoeft te 

eisen en vroegtijdige “mislukte” projecten kan incasseren. Juist bij risicovolle innovaties voor de langere 

termijn heeft de overheid daarom een rol te spelen. Daarbij hoort dan wel het nemen van risico, het 

accepteren van verlies en het vermogen om ‘nee’ te zeggen, ook als de politiek een beroep op je doet.      
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klimaatwinst kan worden geboekt, en met gelijkblijvend budget dus meer klimaatwinst. Daarom 

moet de overheid niet het instrument maar het doel voorop zetten in de gebouwde omgeving en 

met samenleving en markt kijken hoe het klimaatdoel het beste kan worden bereikt.     

• Een circulaire economie: Een groene toekomst betekent productie zonder vervuiling, met 

hergebruik van grondstoffen en zonder afval. We willen duurzame en afbreekbare verpakkingen, 

statiegeld wordt uitgebreid naar blikjes, we beprijzen plastic tassen en voeren een verbod in op 

wegwerpplastic (conform de Europese Single Use Plastics Directive). De overheid stimuleert met 

haar jaarlijks inkoopvolume van ongeveer €73 miljard euro de vraag naar circulaire producten en 

diensten.  

• Meer bomen, meer groen: Vanuit het Rijk worden extra middelen vrijgemaakt (Fonds 

Natuurherstel) voor het planten van bomen, de creatie van nieuwe natuur en kwaliteitsverbetering 

van bestaande natuur. De ambitie is 50.000 hectare extra natuur in 2027. Om mensen te laten 

genieten van de mooie natuur leggen we extra wandel- en fietspaden aan.   

• Gezonder en duurzamer eten: Een kilo appels kost in Nederland meer dan een kilo frikandellen. 

Gezond is duur en ongezond goedkoop. Dat willen we omdraaien. Er komt daarom een nultarief in 

de BTW voor groente en fruit, vlees en producten met veel suiker komen te vallen onder het hoge 

BTW-tarief.  

 

Tabel 2. Financiële tabel groene toekomst (in mrd euro)* 

# Maatregel 2025 Struc 
Totaal 

incidenteel 

EEN GROENE TOEKOMST 

1 Een groenere energiebelasting € 0,9 € 1,5   

2 Een prijs op broeikasgasemissies en grensheffingen € 1,6 € 1,6   

3 Duurzame energie in het gemeentefonds € 0,0 € 0,0   

4 Het stimuleren van innovaties -€ 2,1 -€ 1,6   

5 Publiek-/privaat investeringsfonds -€ 0,3 € 0,0 -€ 1,5 

6 Uitkoopregeling veehouders -€ 1,5 € 0,0 -€ 5,0 

7 Niet instrument maar doel voorop in gebouwde omgeving € 0,0 € 0,0   
8 Circulaire economie: Verpakkingen- en afvalstoffenbelasting € 1,5 € 1,5   

9 Meer bomen, meer groen -€ 0,8 -€ 0,2   

10 Gezonder en duurzamer eten € 0,7 € 0,7   

Totaal € 0,0 € 3,5 -€ 6,5 

* Bovenstaande tabel is een indicatie van de kosten die vanuit het Rijk worden gemaakt (- = saldo verslechterend, + = saldo 

verbeterend). Deze kosten zijn gebaseerd op o.a. berekeningen van het CPB (Keuzes in Kaart), berekeningen van Rebel, de Brede 

Maatschappelijke Heroverwegingen (BMH) en de ombuigings- en intensiveringslijst door het Ministerie van Financiën (update 

2021). De kosten zijn mede afhankelijk van de precieze vormgeving en wensen.  
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4. Schoon, gezond en snel van A naar B 
De woon- en klimaatopgaven voor Nederland kunnen niet los worden gezien van mobiliteit en 

infrastructuur. De ruimtelijke inrichting van onze dorpen, steden en landschappen wordt bepaald door 

de aanwezigheid van wegen, spoorlijnen en andere mobiliteitsstructuren. Mobiliteit stelt mensen en 

bedrijven in staat activiteiten op verschillende plekken te ontplooien. Dat is goed voor de economie en 

voor ons sociale leven. 

 

De groei van mobiliteit zal de komende decennia enorm zijn. Dat hoeven we niet te beperken als we 

kiezen voor vergroenen en verslimmen. De manier waarop wij mobiliteit in Nederland organiseren is 

daarom toe aan vernieuwing. De causale redenering ‘groei economie- en bevolkingsgroei – groei 

verplaatsingsbehoefte – groei capaciteitsvraag’ leidt te vaak tot uitbreiding van alle infrastructuur die we 

al hebben zonder voldoende stil te staan bij de beperkte ruimte die we hebben, de belasting van het 

klimaat en de kansen die nieuwe innovaties ons bieden. Een ticket naar Barcelona is – mede door 

belastingen – nu soms goedkoper dan een retourtje Brede – Amsterdam. Van de ruim tienduizend 

kilometer die een Nederlander gemiddeld binnen de landsgrenzen aflegt in een jaar, is dat nog voor 

meer dan de helft als autobestuurder en voor slechts een kwart in het OV, op de fiets en lopend (zie 

figuur 2). Dat is zonde als je ziet hoe het karakter van mobiliteit aan het veranderen is. Je kan 

tegenwoordig thuisblijven en elkaar toch ontmoeten. Corona heeft laten zien dat wij snel en ingrijpend 

ons gedrag kunnen veranderen én hoe snel we weer in oude patronen vervallen zolang de juiste 

stimulansen ontbreken.   

 

Figuur 2. Afgelegde afstand in Nederland per vervoermiddel (in percentage van het totaal) 

 
Bron: Onderzoek verplaatsingsgedrag in Nederland 2017, eigen bewerking 

 

Het ontbreekt bovenal aan een langetermijnvisie hoe we Nederland bewoon-, beleef- en bereikbaar 

houden en hoe nieuwe vormen van mobiliteit en innovaties daarbij meer centraal kunnen staan. We 

praten wel over verbreding van snelwegen en verhoging van parkeertarieven, maar niet over hoe onze 

knooppunten en stationsgebieden kunnen worden omgevormd tot gemengde en inclusieve woon- en 

werkmilieus, met een groene en gezonde openbare ruimte. Willen we in Nederland de ruimte houden 
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om te wonen, te werken en te ontspannen, dan moeten we ons anders gaan verplaatsen. De sleutel 

daarbij is dat er goede volwaardige deur tot deur opties zijn zodat een eigen auto niet nodig is om snel 

van A naar B te komen. Een nieuwe mobiliteitsvisie die oog heeft voor ruimte, klimaat, mens en economie 

gaat uit van een slim OV- en deelmobiliteit-netwerk. In onderstaande maatregelen werken wij dat nader 

uit.    

 

Maatregelen: 

• Perverse subsidies voor vervuilende mobiliteit schrappen: Overheidsbeleid moet de brede 

welvaart vergroten. Andersom moet de overheid beleidsinterventies die nu schade doen wegnemen. 

Beleid zorgt er nu voor dat veel vervuilende vormen van vervoer (auto, vliegen) onderbelast zijn, 

terwijl schone vormen van vervoer zoals de trein, bus, metro en elektrisch deelvervoer overbelast 

zijn. Vanuit welvaartseconomisch perspectief kan dat veel beter:  

o Vervuilend auto- en vrachtverkeer duurder: Naast een kwaliteitssprong voor het OV en de 

andere alternatieven voor de eigen auto komt er een slimme kilometerheffing voor auto’s 

gedifferentieerd naar emissies, tijd en plaats. Bij leaseauto’s moeten privékilometers privé 

worden betaald. Om het wagenpark sneller te verschonen, wordt de MRB gedifferentieerd 

naar klimaat- en milieulasten. Deel van de opbrengsten kunnen worden teruggesluisd via 

een verlaging van de inkomstenbelasting of specifieker met een mobiliteitsbudget dat te 

spenderen is aan OV, (schone) taxi’s en deelvervoer.     

o Een CO2-heffing voor luchtvaartmaatschappijen: De vliegbelasting wordt verhoogd met een 

additionele heffing op de CO2-uitstoot van het luchtvervoer van passagiers vertrekkend 

vanuit Nederland, van 100 euro per ton CO2 vanaf 2022, oplopend naar 180 euro per ton 

CO2 in 2030. In Europees verband wordt ingezet op de invoering van een kerosinebelasting, 

die bij een internationaal akkoord de vliegbelasting kan vervangen. Daarnaast wordt de 

BTW-vrijstelling voor vliegen afgeschaft, eerst voor vluchten van minder dan 1.000 km zodat 

met de trein gaan op deze afstanden snel een betaalbaarder alternatief wordt. 

• De maatschappelijke meest toekomstbestendige oplossing (MMTO): Innovatie en 

gedragsverandering krijgen nu te weinig plek bij besluitvorming over het oplossen van 

infrastructurele knelpunten. Capaciteitsuitbreiding krijgt stelselmatig voorrang boven slimmere 

alternatieven die bovendien schoner en gezonder zijn. Om slimmere alternatieven in kostbare ruimte 

te bevorderen wordt daarom de MMTO geïntroduceerd. De MMTO is de meest kansrijke, door 

innovatie ondersteunde, gedragsverandering die mobiliteitswensen een plek geeft én een bijdrage 

levert aan het klimaat en maatschappelijk draagvlak. De MMTO zou in de MIRT-verkenning verplicht 

als alternatief worden ontwikkeld en krijgt vanuit de welvaartsanalyse altijd voorrang boven 

traditionelere, meer vervuilende opties. Dat maakt beleid voordeliger, zorgt voor snellere resultaten 

en is bovendien beter voor mens en natuur.       

• Actieve mobiliteit: Een keuze voor leefbare en gezonde steden betekent ook een keuze voor fietsen 

én lopen, de zogeheten ‘actieve mobiliteit’. Lopen en fietsen neemt weinig ruimte in, is schoon en 

gezond en biedt dus ook kansen om meer woningen, voorzieningen en groen te realiseren in onze 

steden. Om de fiets een serieus alternatief voor de auto te maken investeren we in 1) een landelijk 

netwerk van snelfietsroutes, 2) stallingen bij openbaar vervoer en andere knooppunten en 3) 

hoofdfietsroutes door verblijfsgebieden (vaak in de vorm van fietsstraten).  

• OV goedkoper, beter en slimmer: Om een fijnmazig netwerk van metro en tram te creëren wordt 

er tot 2030 vijf miljard geïnvesteerd vanuit het Rijk. Automatisch rijdende voertuigen, 

vraagafhankelijk OV waar mogelijk en elektrische deelmobiliteit worden daarbij een aanvulling op 

en hier en daar een vervanging van het traditionele openbaar vervoer. Daarbij willen wij het 

onderscheid tussen OV en deelvervoer laten vervallen vanuit wettelijk oogpunt waardoor 
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deelmobiliteit in concessies kan worden uitgegeven, gesubsidieerd kan worden waar nodig en het 

BTW-tarief gelijkgetrokken wordt. 

• Slimmer reizen: Zelfrijdende voertuigen en elektrisch vervoer zijn geen toekomstmuziek meer maar 

kunnen nu al oplossingen bieden als we de handen ineenslaan. Met de introductie van nieuwe 

generatie vaar- en voertuigen, nieuwe digitale infrastructuur, aanpassing van de huidige fysieke 

infrastructuur en slimmere vormen van weg- en waterbeheer kunnen mensen zich makkelijker, 

sneller, veiliger en duurzamer verplaatsen. Samen met marktpartijen kunnen mobiliteitsstromen 

daarmee slimmer worden gestuurd naar tijd, plaats, traject en modaliteit. Als reiziger krijg je straks 

alle vervoersopties onder handbereik via één digitaal platform voor al je reizen, waarop meerdere 

vervoersaanbieders hun diensten kunnen aanbieden. Met dit zogenaamde ‘Mobility as a Service’ 

kun je straks alle reizen direct plannen, boeken, reizen en betalen. Pilots worden opgeschaald naar 

grootschalig gebruik voor alle inkomens. Om MaaS te stimuleren, introduceren we het concept van 

wholesale pricing ook in de mobiliteitssector, zodat het voor aanbieders makkelijker en 

aantrekkelijker wordt om nieuwe vervoersproducten te ontwikkelen.   

• Duurzamer vervoer: Er worden emissievrije zones ingevoerd in de veertig grootste gemeenten. Het 

bezorgen van maaltijden en pakketten moet vanaf 2025 emissievrij zijn. Vanaf 2030 worden in 

Nederland geen benzine- of dieselauto’s meer toegelaten. Met clean energy hubs (waar schepen 

alternatieve brandstoffen, zoals waterstof en LNG, kunnen bunkeren en/of batterijpakketten kunnen 

opladen/wisselen) wordt de vergroening van de binnenvaart gestimuleerd.  

• Uitvoering geven aan het nationaal programma deelmobiliteit: Deelmobiliteit kan helpen om 

betere deur-tot-deur alternatieven tot stand te brengen en zo de groei van de mobiliteit faciliteren. 

Hiervoor moet dan wel zowel vraag als aanbod worden gestimuleerd, en betere ketens tot stand 

komen. Dat kan door het wegnemen van belemmeringen die deze groei in de weg staat, zoals het 

gebrek aan harmonisatie van beleid, de grote versnippering in aandacht voor het onderwerp op 

bestuurlijk en ambtelijk niveau. Door uitvoering te geven aan het nationaal programma 

deelmobiliteit dat recent is ontwikkeld in opdracht van de G5, het ministerie van IenW en een aantal 

regio’s, kan snelle opschaling worden gerealiseerd. 

• Spoor en OV klaar voor de 21e eeuw: Openbaar vervoer is een maatschappelijk goedkope optie 

voor trajecten waar nu veel bewegingen zijn. We willen de kwaliteit van de huidige netwerken 

vergroten en klaarmaken voor nieuwe vormen van slimme mobiliteit. De Randstad krijgt een 24-

uurs OV-netwerk vergelijkbaar met een metronet. Doordat er een fijnmaziger netwerk ligt met meer 

opstapmogelijkheden voor de kleinere stations, hoeven intercity’s tussen Amsterdam, Rotterdam, 

Den Haag en Utrecht minder vaak te stoppen en wordt de reistijd korter. Amsterdam, Rotterdam en 

Utrecht krijgen snelle verbindingen met Brussel, Parijs, Londen en Berlijn. Voor de toekomst willen 

we inzetten op nieuwe baanbrekende nieuwe technologieën zoals de hyperloop. 

• Bereikbaarheidsprogramma gebieden met vervoersarmoede: Door afnemend aanbod van 

openbaar vervoer en andere voorzieningen neemt het risico op vervoersarmoede toe. Met name 

mensen zonder auto of rijbewijs kunnen in de knel komen, terwijl het juist nodig is dat je ook zonder 

auto je makkelijk kunt verplaatsen in Nederland. In deze gebieden zetten we daarom ook in op 

Mobility as a Service met een breed aanbod van openbaar toegankelijke mobiliteitsopties.    

• Klimaatadaptief vervoer: De kosten van nieuwe weersextremen zijn aanzienlijk voor het vervoer 

en nemen als we niets doen toe. Daarom moeten we nu investeren om netwerken klimaatbestendig 

te maken. Dat betekent bijvoorbeeld kiezen voor asfalt dat beter bestendig is tegen wateroverlast, 

het koelen van beweegbare bruggen met vaste koelingsinstallaties en verstevigen van bermen met 

groene vegetatie. Door nu te investeren in het klimaatbestendig maken van de netwerken, wordt 

later grotere economische schade voorkomen. Met een klimaatbestendige infrastructuur kunnen we 

de bereikbaarheid en (verkeers)veiligheid op de (vaar)weg en spoor garanderen. Zo kan Nederland 

een logistiek knooppunt blijven.  
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Tabel 3. Financiële tabel schoon, gezond en snel van A naar B (in mrd euro)* 

# Maatregel 2025 Struc 
Totaal 

incidenteel 

SCHOON, GEZOND EN SNEL VAN A NAAR B 

1 Vervuilend auto- en vrachtverkeer duurder  € 2,5 € 2,5   

2 CO2-heffing voor luchtvaartmaatschappijen € 1,0 € 1,0   

3 De maatschappelijke meest toekomstbestendige oplossing  € 0,0 € 0,0   

4 Actieve mobiliteit -€ 0,1 -€ 0,2   

5 OV goedkoper, beter en slimmer  -€ 0,5 -€ 0,5 -€ 5,0 

6 Slimmer reizen -€ 0,3 -€ 0,1 -€ 1,5 

7 Stimuleren duurzaam vervoer  -€ 0,1 -€ 0,1   

8 Spoor van de 21e eeuw – duurzaam, frequent en innovatief -€ 1,0 € 0,0 -€ 9,0 

9 Bereikbaarheidsprogramma voor vervoersarmoede -€ 0,1 -€ 0,1   

10 Klimaatadaptief vervoer -€ 0,2 -€ 0,2   

Totaal € 1,2 € 2,3 -€ 15,5 

* Bovenstaande tabel is een indicatie van de kosten die vanuit het Rijk worden gemaakt (- = saldo verslechterend, + = saldo 

verbeterend). Deze kosten zijn gebaseerd op o.a. berekeningen van het CPB (Keuzes in Kaart), berekeningen van Rebel, de Brede 

Maatschappelijke Heroverwegingen (BMH) en de ombuigings- en intensiveringslijst door het Ministerie van Financiën (update 

2021). De kosten zijn mede afhankelijk van de precieze vormgeving en wensen.  
  



 

 

 

Rebel Regeerakkoord  |  Status: Concept, v5  17/23 

5. De overheid als vangnet en springplank 
We leven in een van de welvarendste en gelukkigste landen ter wereld. Dat hebben we mede te danken 

aan alle leraren, verpleegkundigen en agenten die zich trots inzetten om ons land slimmer, gezonder en 

veiliger te maken. Terwijl we er vaak over klagen, is ook de kwaliteit van uitvoeringsorganisaties over het 

algemeen goed en is het in bijna geen land zo makkelijk om bijvoorbeeld belastingaangifte te doen of 

je rijbewijs te verlengen.    

 

Helaas is dit niet het hele verhaal. De mensen in de frontlinie van het overheidsbeleid – de leraar, de 

verpleegkundige, de wijkagent – voelen zich vaak bekneld tussen alle regels en protocollen vanuit de 

overheid. Op het raakvlak tussen overheid, markt en samenleving (zoals bij wonen, zorg, onderwijs, 

energie en mobiliteit) worden oplossingen vanuit samenleving en markt vaak tegemoet getreden met 

een web van regels, controles en toezicht. De overheid als dwangbuis in plaats van als partner die 

meedenkt en ruimte biedt aan initiatief. Tegelijkertijd is het Rijk vaak afwezig als er juist behoefte is aan 

een overkoepelende visie en regie. Beleid en investeringen zijn te vaak versnipperd en verkokerd, terwijl 

het duidelijk is dat veel uitdagingen (bijvoorbeeld op het gebied van wonen, klimaat en mobiliteit) niet 

los van elkaar kunnen worden gezien.  

 

Beleid lijkt er daarbij vaak vanuit te gaan dat bedrijven en burgers kwaadwillend zijn en slechts met 

bonussen, boetes en belastingen in beweging te krijgen zijn. We lijken soms bij voorbaat als verdachte 

te worden beschouwd. De toeslagenaffaire is daarvan een ultiem, maar helaas niet het enige voorbeeld. 

Mensen die het meest op de overheid zijn aangewezen, worden het meest geconfronteerd met 

ingewikkelde regels. Wie niet in de regels past, loopt vast.  

 

Het kan beter en het moet ook beter. We moeten er weer op kunnen vertrouwen dat de overheid in ons 

belang handelt. Om steun te bieden bij pech of een zetje in de juiste richting te geven. In plaats van alle 

bedrijven en burgers als potentiële belastingontwijkers en fraudeurs te zien moeten we ons richten op 

de grote meerderheid in Nederland die iets wil betekenen voor een ander en de samenleving. Daar 

wordt onze samenleving sterker en het leven leuker van.  

 

Maatregelen:  

• Ons belang centraal: Overheden en bedrijven in het publieke domein worden verplicht om (1) de 

beste oplossing aan te bieden en (2) ervanuit te gaan dat bedrijven en burgers te goeder trouw 

handelen, totdat het tegendeel bewezen wordt. Dit geldt onder andere voor de belastingdienst, 

energie- en waterbedrijven en voor zorgpartijen. De plicht wordt om ons de dienst, het product of 

het abonnement aan te bieden dat het meest in ons belang is.  

• Een hoger minimumloon en bestaansminimum: Steeds meer mensen die werken kunnen alsnog 

niet zelf huur betalen (werkende daklozen). Een hogere energierekening is vervelend voor een hoger 

inkomen maar kan het verschil maken tussen de maand net wel of net niet halen voor lagere 

inkomens. Er gaan kinderen met honger naar school. In plaats van steeds pleisters plakken en in te 

grijpen met specifieke regelingen voor ieder specifiek knelpunt is het tijd om de bodem in Nederland 

te verhogen, met een tien procent hoger minimumloon en een verhoging van de uitkeringen zoals 

de bijstand en de AOW. De kosten kunnen deels gedekt door het belastingstelsel weer progressiever 

te maken (met IB-tarieven zoals in 2017).      

• Weg met de toeslagenjungle: Het toeslagenstelsel piept en kraakt. Jaarlijks wordt er 

12.800.000.000 euro (12,8 miljard) in 7.500.000 toeslagen uitgekeerd aan 5.000.000 huishoudens 

(ruim 60% van de huishoudens), met vervolgens 1.240.000 betalingsregelingen, 700.000 

betalingsherinneringen, 400.000 aanmaningen en 300.000 dwanginvorderingen. Een stelsel dat 
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bedoeld is om huishoudens financieel te ondersteunen brengt nu te vaak huishoudens in de 

financiële problemen. De politieke wens van nul procent fraude waar iedereen precies ontvangt en 

betaalt waar die recht op heeft en geen cent meer of minder heeft geleid tot een enorm ingewikkeld 

systeem, waar juist de meest kwetsbaren mee moeten werken. Het stelsel van toeslagen voegt 

daarmee onnodig onzekerheid toe aan de toch al vaak ingewikkelde financiële situatie waarin 

mensen die een beroep doen op een toeslag verkeren. Toeslagen keren we daarom voortaan 

rechtstreeks uit via kinderopvangorganisaties, woningcorporaties en zorgverzekeraars, die zelf ook 

medeverantwoordelijk worden voor de juistheid van de aanvraag. Bij een foutje gaan we ervanuit 

dat mensen te goeder trouw hebben gehandeld totdat het tegendeel is bewezen.    

• Menselijke bijstand: De bijstand moet geen moeras meer van wantrouwen, formulieren en 

verplichtingen zijn, maar een springplank naar mee kunnen doen in de samenleving. Gaan werken 

in de zekerheid dat dit niet direct ten koste gaat van je uitkering biedt een veel grotere kans om op 

den duur niet meer van een uitkering afhankelijk te zijn. In de hele sociale zekerheid introduceren 

we daarom een terugvaloptie. Als je een sprong waagt vanuit een uitkering mag dat nooit gestraft 

worden door direct de bodem onder je vandaan weg te trekken. 

• Pensioen en arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden: Minimumtarieven zijn het verkeerde 

middel om concurrentie op zekerheden tussen werkenden tegen te gaan. De redenen om mensen 

verplicht te verzekeren bij pensioen en arbeidsongeschiktheid zijn net zo sterk voor werknemers als 

voor zelfstandigen. Alle werkenden gaan daarom pensioen en bescherming tegen 

arbeidsongeschiktheid opbouwen tot een inkomen van twee keer modaal (ongeveer 70.000 euro). 

Daarboven is sparen voor pensioen niet langer verplicht.  

• Waardering en ruimte voor leraren, verpleegkundigen en agenten: Mensen in de publieke 

sector hebben recht op meer salaris, minder werkdruk en meer collega’s. Wij investeren daarom 

structureel in het salaris, de werkomstandigheden en het perspectief van alle leraren, 

verpleegkundigen en agenten. Dat kost geld, natuurlijk, maar het leeft uiteindelijk een sterkere 

samenleving en economie op.  

• Aanpak armoede en schulden: We investeren in de aanpak van armoede en schulden. Armoede 

leidt tot verspilling van kansen, generatie op generatie. Veel maatschappelijke problemen – zoals 

verminderde sociale mobiliteit, minder onderling vertrouwen, een slechtere gezondheid (inclusief 

drug- en alcoholverslaving), een lagere levensverwachting, meer obesitas, slechtere 

onderwijsprestaties van kinderen en meer criminaliteit – hangen samen of beginnen met armoede 

en schulden. Gemeenten krijgen daarom extra geld om armoede te bestrijden, waarbij voorrang 

uitgaat naar initiatieven waarmee de economische basis van mensen op orde wordt gebracht zoals 

housing first. Armoede mag geen belemmering zijn om te gaan sporten, muziekles te krijgen of te 

leren zwemmen (zie onder). Met saneringskredieten komt er overzicht en duidelijkheid voor mensen 

met schuldproblemen: ben je in de schulden? Dan krijg je één krediet dat past bij je 

aflossingscapaciteit en daarmee worden ook álle schuldeiser (ook private) in één keer terugbetaald. 

Omdat je alleen je saneringskrediet nog maar hoeft terug te betalen aan één partij, creëer je zo veel 

rust. Mensen met schulden bij meerdere overheidsinstanties krijgen de mogelijkheid en het recht 

(opt-in) om de schulden te bundelen en een betalingsregeling over alle overheidsschuldeisers heen 

te treffen. We stimuleren publiek-private oplossingen zoals met het Jongeren Perspectief Fonds. 

• Maatschappelijke impact financieren: Financiering van maatschappelijke initiatieven en sociaal 

ondernemers is over het algemeen gebaseerd op de kosten die worden gemaakt, in plaats van de 

maatschappelijke waarde die wordt gecreëerd. Subsidie is nu vaak het enige instrument. Dat is 

zonde. In ons alternatief kunnen projecten impact coins (in Rotterdam: RIKX) krijgen voor de 

maatschappelijke waarde die ze leveren. De RIKX kunnen ze op een digitale marktplaats verkopen 

aan geïnteresseerde bedrijven of organisaties. Bedrijven en organisaties die RIKX kopen, leveren een 

directe bijdrage aan het realiseren van maatschappelijke waarde. Zo komen maatschappelijke 
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projecten sneller van de grond en is het makkelijker voor bedrijven en overheden om een sociaal 

verschil te maken.  

• Gezondheid en welzijn is van ons allemaal: Om Nederland gezond en de zorg betaalbaar en 

bereikbaar te houden is een transformatie van de zorg en de manier waarop we kijken naar 

gezondheid en welzijn nodig. We moeten zorg niet langer zien als kostenpost maar als investering 

in gezondheid. Daarbij zien wij vier pijlers:  

o Gezondheid en welbevinden is ieders verantwoordelijkheid: Door de vergrijzing van onze 

samenleving en de groeiende zorgvraag moeten we keuzes maken. De reikwijdte van wat 

we samen doen en wat ieder individueel kan regelen moeten we breed bespreken. 

Behandelingen die bewezen niet effectief zijn kunnen uit het basispakket;  

o Een stevige investering in preventie: Het Preventieakkoord krijgt een vervolg en we gaan 

afspraken maken met alle partijen die een actieve rol hebben in gezondheid en 

welbevinden. Sport en bewegen is voor ons van groot belang. Ieder kind heeft recht op 

sport en bewegen, en ontvangt een ‘beweeg-rekening’ waarmee het lidmaatschap van een 

sportclub kan worden betaald. Sport en beweging wordt verder gestimuleerd met meer 

sportonderwijs, de herintroductie van verplicht schoolzwemmen, een investeringsimpuls ten 

behoeve van toekomstbestendige binnen- en buitensportaccommodaties. Armoede en 

schuldenaanpak is een belangrijk fundament voor preventie (zie boven). We prikkelen 

zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties om tijd en energie te steken in wijken, 

buurten en burgers met grote gezondheidsachterstanden. Daarnaast maken we gezond 

eten goedkoper en ongezond eten duurder, o.a. met een suikertaks (zie hoofdstuk 2);   

o Meer tijd voor kwaliteit: We willen excellente organisaties en systemen die er voor zorgen 

dat professionals tenminste 90% van hun tijd kunnen besteden aan zorgverlening. Dat vergt 

een flinke investering over een periode van 4-8 jaar. Uit het fonds ‘excellente zorg-

organisaties’ financieren we publiek/private initiatieven gericht op het versterken van 

organisaties en netwerken van samenwerkende organisaties. Denk onder andere aan interne 

ICT -systemen, huisvesting en digitale gegevensuitwisseling tussen organisaties en 

zorgverleners (wo medicatie etc). Goede mensen maken goede organisaties, zo ook in de 

zorg. We gaan investeren in ons zorgpersoneel door een structurele salarisverhoging door 

te voeren (zie boven). Het onderwijs gaan we beter laten aansluiten op behoeften door 1) 

studenten een budget te geven om stage te lopen en niet de instelling en 2) opleidingen 

waar een tekort aan instroom dreigt maar waar wel een noodzaak ligt (zoals specialist 

ouderengeneeskunde of arbo-arts) aantrekkelijker te maken voor studenten;   

o Integrale zorgregio’s: Wij geloven in de beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek en we 

hebben de overtuiging dat dit het beste op regionale schaal georganiseerd kan worden. 

Afgezien van top-specialistische, academische zorg op het gebied van de medisch-

specialistische, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg, willen we dat alle 

vormen van zorg en ondersteuning op regionaal niveau beschikbaar zijn. Dit betekent dat 

we inzetten op een regionale samenwerking waarbij ziekenhuizen en zorginstellingen 

portfoliokeuzes gaan maken en afspraken maken welke zorg (in welke complexiteit) waar 

wordt geleverd. Veel van de huidige zorg en ondersteuning - zeker de zorg voor mensen 

met een complexe, meervoudige zorg- en hulpvraag – overstijgt de domeinen van de 

huidige stelselindeling (Zvw, Wlz, Wmo, Jeugdwet etc). We gaan – met behoud van de 

verantwoordelijkheidsverdeling in het huidige stelsel – op regionaal niveau de zorg en 

ondersteuning anders organiseren en uitvoeren. De uitvoerende taken op het gebied van 

inkoop, betalingsverkeer en administratieve afhandeling, worden gebundeld. Per regio 

komt één uitvoeringsorganisatie die deze taken op zich neemt, zorgverzekeraars zijn daar 

goed op toegerust. Verder zetten we in op het ontwikkelen van sluitende ketens en 
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netwerken op het gebied van de eerstelijnszorg, chronische zorg, ouderenzorg, jeugdzorg, 

speciaal onderwijs en op de aansluiting tussen geestelijke gezondheidszorg en openbare 

orde en veiligheid.  

• Goede onderwijshuisvesting: In vier op de vijf scholen is de CO2- concentratie binnen veel te hoog 

en in bijna de helft van de scholen loopt de temperatuur zomers op tot boven de 26 garden. Dat 

gaat ten koste van de onderwijskwaliteit en onderwijsprestaties. Met investeringen doen we iets aan 

de verschrikkelijke staat van schoolgebouwen die nu gemiddeld 40 jaar oud zijn. Met in totaal 1 

miljard aan publieke middelen kunnen we samen met andere partijen zorgen dat schoolgebouwen 

bijdragen aan goed en inclusief onderwijs, wijken versterken, klimaatneutraal zijn en inzetbaar voor 

andere maatschappelijke doelen zoals cultuur, gezondheid of sport.  

• Meer kansengelijkheid in het onderwijs: Kansengelijkheid begint met goed onderwijs. Dat vraagt 

erom dat we eerder beginnen en later selecteren. Want hoe gelijk zijn kansen als je op je vierde aan 

school begint met een achterstand die je moeilijk kunt inhalen, om vervolgens op je elfde of twaalfde 

een stempel te krijgen dat voor een groot deel je toekomstige kansen bepaald? Geen land selecteert 

zo vroeg en zo definitief, en we moeten daar vanaf. In ons alternatief gaan alle jonge kinderen naar 

de kinderopvang en krijg je meer kansen om op een later moment van niveau te veranderen met 

brede brugklassen en een toets voor iedereen op veertienjarige leeftijd om te kijken of het huidige 

niveau nog goed bij je past. Laaggeletterdheid wordt aangepakt door te investeren in zwakke lezers 

in groep 3 en een stevige maatschappelijke positie voor de bibliotheek.   

• Bundeling toekomstinvesteringen: De uitdagingen op het gebied van wonen, klimaat, mobiliteit, 

infrastructuur en ruimtelijke ordening hangen met elkaar samen maar worden in beleid en qua 

financiering nog als aparte werelden behandeld. Hierdoor worden kansen gemist en dreigt een 

verschuiving van problemen. Daarom bundelen we op Rijksniveau alle geldstromen en investeringen 

op het gebied van wonen, klimaat, mobiliteit, infrastructuur en ruimtelijke ordening en stimuleren 

we het sluiten van gebiedscoalities waarin overheden, vervoerspartijen, vastgoedbedrijven, 

maatschappelijke organisaties, ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden deelnemen. 

Om als overheid een springplank te zijn komt er passende wet- en regelgeving om 1) een 

schaalsprong in woningbouw mogelijk te maken en 2) echt werk te maken van de noodzakelijke 

mobiliteitstransitie.     

 

Tabel 4. Financiële tabel overheid als vangnet en springplank (in mrd euro)* 

# Maatregel 2025 Struc 
Totaal 

incidenteel 

OVERHEID ALS VANGNET EN SPINGPLANK 

1 Verhoging minimumloon en uitkeringen met 10 procent  -€ 2,0 -€ 2,0   

2 Toeslagen rechtstreeks naar instellingen € 0,0 € 0,0   

3 Menselijke bijstand -€ 0,1 -€ 0,1   

4 Pensioen en arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden € 0,0 € 0,0   

5 Waardering en ruimte medewerkers publieke sector -€ 2,5 -€ 2,5   

6 Aanpak armoede en schulden -€ 0,3 -€ 0,3   

7 Gezondheid en welzijn is van ons allemaal € 0,3 € 1,0 -€ 2,0 

8 Goede onderwijshuisvesting -€ 0,1 € 0,0 -€ 1,0 

9 Meer kansengelijkheid in het onderwijs -€ 1,0 -€ 0,9   

10 Bundeling toekomstinvesteringen klimaat, wonen en infra € 0,0 € 0,0   

Totaal -€ 5,7 -€ 4,8 -€ 3,0 

* Bovenstaande tabel is een indicatie van de kosten die vanuit het Rijk worden gemaakt (- = saldo verslechterend, + = saldo 

verbeterend). Deze kosten zijn gebaseerd op o.a. berekeningen van het CPB (Keuzes in Kaart), berekeningen van Rebel, de Brede 

Maatschappelijke Heroverwegingen (BMH) en de ombuigings- en intensiveringslijst door het Ministerie van Financiën (update 

2021). De kosten zijn mede afhankelijk van de precieze vormgeving en wensen.  
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Bijlage 1. Totaaloverzicht maatregelen Regeerakkoord Rebel 

# Maatregel 2025 Struc 
Totaal 

incidenteel 
BETAALBAAR WONEN 

1 
Eigen woning naar box 3 met generiek vrijstelling gelijk aan de gemiddelde 

WOZ-waarde 
€ 1,7 € 4,8   

2 Afschaf jubelton € 0,2 € 0,2   

3 Schaalsprong woningbouw en OV -€ 1,0 € 0,0 -€ 20,0 

4 Opwaardering kansarmere wijken -€ 0,4 € 0,0 -€ 2,5 

5 Grip op grond  € 1,0 € 1,0 -€ 2,5 

6 Prijsdoelstelling € 0,0 € 0,0   

7 Verhuurderheffing 2.0 (wordt investeringsimpuls) -€ 1,5 -€ 2,1   

8 
Huurinkomsten belasten in box 2 met soortgelijke regeling voor institutionele 

beleggers 
€ 0,3 € 0,3   

9 Afschaf markttoets € 0,0 € 0,0   

10 Bouwen voor de toekomst  -€ 0,3 -€ 0,2   

Subtotaal € 0,0 € 4,0 -€ 25,0 

EEN GROENE TOEKOMST 

1 Een groenere energiebelasting € 0,9 € 1,5   

2 Een prijs op broeikasgasemissies en grensheffingen € 1,6 € 1,6   

3 Duurzame energie in het gemeentefonds € 0,0 € 0,0   

4 Het stimuleren van innovaties -€ 2,1 -€ 1,6   

5 Publiek-/privaat investeringsfonds -€ 0,3 € 0,0 -€ 1,5 

6 Uitkoopregeling veehouders -€ 1,5 € 0,0 -€ 5,0 

7 Niet instrument maar doel voorop in gebouwde omgeving € 0,0 € 0,0   

8 Circulaire economie: Verpakkingen- en afvalstoffenbelasting € 1,5 € 1,5   

9 Meer bomen, meer groen -€ 0,8 -€ 0,2   

10 Gezonder en duurzamer eten € 0,7 € 0,7   

Subtotaal € 0,0 € 3,5 -€ 6,5 

SCHOON, GEZOND EN SNEL VAN A NAAR B 

1 Vervuilend auto- en vrachtverkeer duurder  € 2,5 € 2,5   

2 CO2-heffing voor luchtvaartmaatschappijen € 1,0 € 1,0   

3 De maatschappelijke meest toekomstbestendige oplossing  € 0,0 € 0,0   

4 Actieve mobiliteit -€ 0,1 -€ 0,2   

5 OV goedkoper, beter en slimmer  -€ 0,5 -€ 0,5 -€ 5,0 

6 Slimmer reizen -€ 0,3 -€ 0,1 -€ 1,5 

7 Stimuleren duurzaam vervoer  -€ 0,1 -€ 0,1   

8 Spoor van de 21e eeuw – duurzaam, frequent en innovatief -€ 1,0 € 0,0 -€ 9,0 

9 Bereikbaarheidsprogramma voor vervoersarmoede  -€ 0,1 -€ 0,1   

10 Klimaatadaptief vervoer -€ 0,2 -€ 0,2   

Subtotaal € 1,2 € 2,3 -€ 15,5 

OVERHEID ALS VANGNET EN SPRINGPLANK 

1 Verhoging minimumloon en uitkeringen met 10 procent  -€ 2,0 -€ 2,0   

2 Toeslagen rechtstreeks naar instellingen € 0,0 € 0,0   

3 Menselijke bijstand -€ 0,1 -€ 0,1   

4 Pensioen en arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden € 0,0 € 0,0   

5 Waardering en ruimte medewerkers publieke sector -€ 2,5 -€ 2,5   

6 Aanpak armoede en schulden -€ 0,3 -€ 0,3   

7 Gezondheid en welzijn is van ons allemaal € 0,3 € 1,0 -€ 2,0 

8 Goede onderwijshuisvesting -€ 0,1 € 0,0 -€ 1,0 

9 Meer kansengelijkheid in het onderwijs -€ 1,0 -€ 0,9   

10 Bundeling toekomstinvesteringen klimaat, wonen en infra € 0,0 € 0,0   

Subtotaal -€ 5,7 -€ 4,8 -€ 3,0 

Totaal -€ 4,5 € 5,0 -€ 50,0 
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Over Rebel 
 

No change without a Rebel 

Rebels werken aan de vraagstukken van de toekomst op het gebied van duurzaamheid, transport, 

gebiedsontwikkeling, zorg en de sociale sector. Wij maken impact, niet alleen als adviseur maar ook als 

investeerder. Want wie gelooft in zijn eigen adviezen, investeert mee. Toegewijd aan het creëren van 

verandering, initiëren en realiseren we ook onze eigen projecten. We leveren kwaliteit op het gebied van 

o.a. strategisch advies & ontwikkeling, beleidsanalyses & evaluatie, partnership consulting & contracten, 

financieel advies & modellering en investeren & fondsbeheer. 

 

Samen buiten de lijntjes kleuren 

Het Rebel-avontuur begon in 2002 met tien stoelen. Aan een grote ronde tafel besloten de eerste Rebels 

– na een carrière bij adviesbureaus – een eigen onderneming te starten. Eentje zonder kaders, hiërarchie 

en bazen. Een plek waarbinnen iedereen zijn beste zelf kan zijn. Alles wat we in ons hebben, leggen we 

op tafel. Intrinsieke motivatie, de drang om verandering te brengen, inhoud en één focus: impactvolle 

projecten realiseren, wereldwijd. Inmiddels werken we met meer dan 200 Rebels vanuit onze kantoren 

in Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen, Düsseldorf, Londen, Washington D.C., Nairobi, Johannesburg, 

Mumbai en Jakarta. 

 

Hoe we op die dag met elkaar begonnen, is hoe we vandaag werken voor en met onze 

samenwerkingspartners: op basis van vertrouwen. In alles wat we doen – en dat is veel – is ons streven 

om een positieve impact op de wereld te hebben. Op het raakvlak van publiek en privaat, omdat ons 

Rebel-rode hart daar ligt waar maatschappelijke waarden en privaat ondernemerschap samenkomen. 

Een ambitieuze doelstelling misschien, maar wel één die uitdaagt. We nodigen iedereen uit aan te 

schuiven en onderdeel te worden van de verandering. Samen buiten de lijntjes kleuren. Als overheid, 

bedrijf en individu. 

 

  

www.rebelgroup.com 
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Matthijs van Neerbos  
+31 6 4214 3521  
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