Financieel plaatje verkiezingsprogramma SGP 2006-2011
Alle bedragen in miljoen euro (niveau 2011). De genoemde bedragen zijn onder voorbehoud. Als gevolg
van opmerkingen van het CPB zullen de cijfers mogelijk nog kleine wijzigingen ondergaan.
Sub

Totaal

Beleidsintensiveringen
1. Gezin en samenleving
1.1 Hogere uitkering alleenstaande ouders en afschaffen sollicitatieplicht
1.2 Verhoging kinderbijslag
1.3 Kindgebonden budget
1.4 Ondersteuning starters woningmarkt
1.5 Intensivering debat waarden en normen
1.6 Verhogen algemene heffingskorting
1.7 Leefbaarheid kleine kernen

3500
100
500
1800
150
5
900
45

2. Jeugd en onderwijs
2.1 Jeugdzorg
2.2 Arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel
2.3 Schoolboeken leerplichtigen
2.4 Kwaliteit onderwijs

75
250
200
175

3. Zorg voor elkaar
3.1 Verbetering arbeidsvoorwaarden
3.2 Kwaliteitsverbetering zorg
3.3 Reservering inkomenssteun ZVW
3.4 Investering huisartsen + ambulancezorg
3.5 Hulpverlening ongewenst zwangeren + alternatieven
3.6 Palliatieve zorg: opleiding en beschikbaarheid + hospices
3.7 Vergroten patiëntenperspectief

150
350
50
10
10
20
10

4. Samenleven onder druk
4.1 Integratie (facilitering gemeenten inburgering)

700

600

50
50

5. Recht en orde
5.1 Uitbreiding politie
5.2 Uitbreiding rechterlijke macht
5.3 Cellencapaciteit
5.4 Versterking terrorismebestrijding
5.5 Reïntegratie ex-gedetineerden
5.6 Uitstapprogramma's ex-prostituees en handhaving bordeelverbod
5.7 Bestrijding internetcriminaliteit

250
90
50
50
10
20
30

500

6. Bouwen en bewaren
6.1 Knelpunten infrastructuur wegen
6.2 OV
6.3 Stimuleren fiets
6.4 Energiesubsidies en stimulering onderzoek
6.5 Vaarwegennet
6.6 Kustverdediging
6.7 Verduurzaming landbouw
6.8 Accijnsvrijstelling biodiesel en puur plantaardige olie (PPO)
6.9 Herstructurering en verduurzaming visserij
6.10 Agrarisch en particulier natuurbeheer

100
80
20
100
70
100
50
50
30
30

630
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Sub
7. Ons dagelijks brood
7.1 Wetenschappelijk onderzoek
7.2 Stimuleren samenwerking universiteiten + bedrijven
7.3 Begeleiding werklozen naar baan
7.4 Scholing en begeleiding jongeren tot 23 jaar naar arbeidsmarkt
7.5 Verhoging arbeidskorting onderkant
7.6 Verlaging tarief 1e schijf
7.7 Stimulering bedrijfsopvolging
7.8 Jaarlijkse uitkering langdurig uitkeringsgerechtigden
8. Nederland in de wereld
8.1 Particuliere ontwikkelingshulp
8.2 Bilaterale ontwikkelingshulp
8.3 Multilaterale ontwikkelingshulp
8.4 Defensie (aanschaf + exploitatie materieel + andere intensiveringen)

100
100
40
350
150
PM1
10
50
720
275
125
50
270

Totaal beleidsintensiveringen
9. Financiering
9.1 Budgettaire ruimte
9.2 Efficiency openbaar bestuur
9.3 Afslanken adviescommissies + inhuur externen
9.4 Cultuur
9.5 Topsport
9.6 Alcohol, tabak en vuurwerk + kansspelbelasting
9.7 Bijdrage kinderopvang + combinatiekortingen
9.8 Beperking hypotheekrenteaftrek
9.9 Vergroening belastingen (diftar+kilometerheffing+vliegheffing)
9.10 Verlaging BPM
9.11 Eigen bijdrage zorg en verminderen bureaucratie
9.12 Partnertoets WIA
9.13 Afschaffen export kinderbijslaguitkeringen
9.14 Beheerste loonontwikkeling
9.15 Afschaffen emancipatiebeleid
9.16 Schrappen Zuiderzeelijn
9.17 Flexibilisering arbeidsmarkt
9.18 Verhogen participatie door toegroei naar 40-urige werkweek
9.19 Verhogen participatie en bijdrage toekomstige generaties
9.20 Rendementsheffing woningcorporaties
9.21 Schrappen ontpoldering Westerschelde
9.22 Schrappen grondverwerving t.b.v. robuuste verbindingen EHS
9.23 Besparing bijstandsuitkering jongeren tot 23 jaar

Totaal
800

7500
13500
6000
500
25
300
20
400
1800
150
1600
-700
PM2
400
200
PM1
10
310
PM1
PM1
800
1220
15
50
400

EMU-saldo 2011 = financiering – beleidsintensivering (Niveau: +1% BBP)

6000

Lange termijn effecten houdbaar overschot
- Verhogen participatie en bijdrage toekomstige generaties
- Zuiderzeelijn
- Flexibilisering arbeidsmarkt (participatie en concurrentiepositie)

9000

Houdbaar overschot

7500
200
1300
15000
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Toelichting financieel plaatje verkiezingsprogramma SGP 2006-2011
Onderstaand wordt een korte toelichting gegeven op het hiervoor opgenomen financieel plaatje. Voor
meer informatie verwijzen we naar de bijbehorende teksten in het verkiezingsprogramma. Eerst volgt
een toelichting op de beleidsintensiveringen, vervolgens worden de financieringsmaatregelen kort
besproken. Tenslotte wordt stilgestaan bij het saldo van baten en lasten.
I. Beleidsintensiveringen
Gezin en samenleving
1.1 Alleenstaande ouders in de bijstand met kinderen jonger dan 5 jaar mogen niet langer verplicht
worden te solliciteren. Het gezin moet voorop kunnen staan. De sollicitatieplicht moet daarom worden
afgeschaft. Ook moet de uitkering voor deze groep mensen worden verhoogd, zodat zij beter rond
kunnen komen.
1.2 en 1.3 Het opvoeden van kinderen is duur. De samenleving heeft daarom de verantwoordelijkheid
om ouders met kinderen substantieel tegemoet te komen. De SGP wil daarom twee maatregelen
nemen die alle ouders met kinderen tot 18 jaar ten goede komen, maar in het bijzonder ook grotere
gezinnen en gezinnen met jonge kinderen. In de eerste plaats krijgen ouders met kinderen jonger dan 6
jaar naast de kinderbijslag een kindgebonden budget. Dit wordt gefinancierd vanuit de gelden die nu
naar de kinderopvang gaan en de combinatiekortingen. Concreet betekent dit dat ouders die hun
kinderen zelf opvangen niet langer financieel benadeeld worden ten opzichte van ouders die hen naar
de kinderopvang brengen. In de tweede plaats wordt de kinderbijslag voor ouders met oudere kinderen
verhoogd.
1.4 Voor starters op de woningmarkt is het in grote delen van Nederland erg moeilijk om een
betaalbaar huis te vinden. Om hen tegemoet te komen moet de overdrachtsbelasting voor starters
worden verlaagd. Ook is het van belang dat de overheid meer middelen beschikbaar stelt om hen te
steunen bij het verkrijgen van goedkope leningen.
1.5 Het debat over waarden en normen dat in de afgelopen jaren is opgestart lijkt op de achtergrond te
komen. Een impuls voor dit debat kan niet zonder de beschikbaarheid van financiële middelen.
1.6 Voor een goed gezinsbeleid is het noodzakelijk dat mensen met een laag inkomen minder belasting
gaan betalen. De algemene heffingskorting moet worden verhoogd om deze belastingverlaging
mogelijk te maken. Verdere verlaging van de belastingdruk voorziet de SGP als een akkoord wordt
bereikt met werkgevers en werknemers over flexibilisering van de arbeidsmarkt (zie post 7.6).
1.7 Niet alleen in steden hebben mensen te kampen met problemen. Op het platteland neemt het aantal
voorzieningen in snel tempo af. Dit is een ongewenste ontwikkeling. Gemeenten moeten de
mogelijkheid krijgen om met hulp van het rijk beleid te ontwikkelen voor een goede leefbaarheid in
plattelandsgemeenten.
2. Jeugd en onderwijs
2.1 De wachtlijsten in de jeugdzorg voor kinderen en jongeren met problemen zijn veel te lang. Er
dient daarom meer geïnvesteerd te worden in goede jeugdzorgvoorzieningen om ouders met hun
kinderen de juiste hulp op het juiste moment te kunnen geven.
2.2 Personeel in het onderwijs wordt ten opzichte van de marktsector niet voldoende betaald voor de
belangrijke taak die het heeft. Opleiden van jongeren moet gebeuren door gekwalificeerd personeel.
Om hen te behouden moeten de arbeidsvoorwaarden verbeteren.
2.3 De schoolboeken van leerlingen zijn voor ouders een grote kostenpost. De SGP vindt dat deze uit
overheidsmiddelen betaald moeten worden.
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2.4 Goed onderwijs is de basis voor een goede ontwikkeling van leerlingen. De kwaliteit van dit
onderwijs moet worden verbeterd. De SGP wil hiervoor extra middelen ter beschikking stellen.
3. Zorg voor elkaar
3.1 Net als in het onderwijs zijn de salarissen in de gezondheidszorg niet voldoende meegestegen met
de marktsector. De arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen en verzorgenden moeten daarom
verbeterd worden. Naast hogere salarissen kan dit geld ook ingezet worden voor verlichting van de
werkdruk door extra personeel.
3.2 Zorg voor mensen vindt vaak plaats in moeilijke omstandigheden. Het is daarom van groot belang
dat er extra middelen geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de zorg. Onder meer is hierbij te denken
aan voldoende privacy in verpleegtehuizen.
3.3 Als gevolg van de invoering van de zorgverzekeringswet is een aantal groepen in de knel
gekomen. Met name is hierbij te denken aan mensen met een laag inkomen of uitkering. De
tegemoetkoming voor zorgkosten dient voor hen te worden verhoogd.
3.4 Een goede huisartsenzorg en snelle beschikbaarheid van ambulancevoorzieningen staan aan de
basis van een goed stelsel van gezondheidszorg. Er dient daarom extra geld te worden geïnvesteerd.
3.5 Ongewenst zwangeren moeten meer ruimte krijgen voor hulp en begeleiding. Ook moet er meer
worden geïnvesteerd in alternatieven voor abortus.
3.6 In de stervensfase moet er op het juiste moment de juiste hulp beschikbaar zijn voor iedereen. Dit
geldt niet alleen over verpleging en verzorging, maar ook over pastorale en emotionele ondersteuning.
Onder meer in hospices vindt op dit gebied veel goed werk plaats. Een financiële impuls is daarom op
zijn plaats.
3.7 Tussen het geweld van verzekeraars en zorgaanbieders zijn patiënten een relatief zwakke groep.
Hun stem komt nog onvoldoende tot uiting. Om hier een impuls aan te geven moet de rijksoverheid
meer middelen ter beschikking stellen.
4. Samenleven onder druk
4.1 De nieuwe inburgeringswetgeving legt extra verantwoordelijkheden neer bij gemeenten. Om de
lokale overheden in staat te stellen het beleid met kracht uit te voeren, dienen extra middelen te
worden gereserveerd.
5. Recht en orde
5.1 Hoewel de veiligheid op veel punten is verbeterd, is nog lang niet overal in ons land voldoende
politie aanwezig. De SGP wil extra geld investeren om het aantal agenten uit te breiden en hen
bijscholing te kunnen geven.
5.2 Opsporing is één. Berechting is twee. Zonder goede en tijdige rechtspraak wordt het rechtsgevoel
van burgers tekort gedaan. De rechtelijke macht moet daarom meer middelen krijgen.
5.3 Als een veroordeelde persoon geen cel kan krijgen zonder dat een ander vervroegd wordt
vrijgelaten, wordt er onvoldoende recht gedaan aan de aard van gepleegde strafbare feiten. Het aantal
cellen moet daarom worden uitgebreid.
5.4 In een tijd waarin terrorisme op allerlei plaatsen in de wereld opduikt, is een speciaal op de
opsporing van terrorisme gerichte afdeling van justitie onontbeerlijk. De bestrijding van terrorisme
verdient daarom nog meer prioriteit.
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5.5 Gedetineerden die binnen afzienbare tijd vrijgelaten kunnen worden, moeten beter voorbereid
worden op hun terugkeer in de maatschappij. Er moet daarom meer geld beschikbaar komen voor de
reïntegratie van ex-gedetineerden.
5.6 Prostitutie is een kwaad dat weer strafbaar moet worden gesteld. Prostituees moeten de
mogelijkheid krijgen uit deze sector te stappen om een normaal beroep te vinden. Hulp door de
overheid is hierbij gewenst. Er moet tevens meer aandacht komen voor de opsporing van (illegale)
prostitutie.
5.7 Op het vrijwel onbegrensde wereldwijde internet vinden veel criminele activiteiten plaats. De
opsporing hiervan heeft nog onvoldoende aandacht. Om die reden is het gerechtvaardigd speciaal voor
de opsporing van internetcriminaliteit meer geld uit te trekken.
6. Bouwen en bewaren
6.1 Files zijn een dagelijkse frustratie en slecht voor de economie. De belangrijkste knelpunten in de
infrastructuur moeten daarom sneller dan gepland worden aangepakt.
6.2 Openbaar vervoer als alternatief voor eigen vervoer is voor veel mensen onvoldoende interessant.
Er dient daarom meer geld te worden gestoken in beter openbaar vervoer en verbetering van de
kwaliteit van het spoorwegnet.
6.3 Zonder goede fietspaden is fietsen als gezonde sport en als middel voor woon-werkverkeer
onvoldoende interessant. Extra geld voor de verbetering van fietspaden en andere fietsvoorzieningen
(bewaakte stallingen, meer veiligheid en groene zones) is daarom gewenst.
6.4 Bij een stijging van de energievraag en opdrogende bronnen is energiebesparing een belangrijk
gegeven. Om dit te bereiken zijn subsidies voor de verbetering van woningen en onderzoek naar
(bedrijfs)processen die minder energie nodig hebben van groot belang om ook in de toekomst de
leveringszekerheid veilig te kunnen stellen. Verder moet meer onderzoek gestimuleerd worden naar
duurzame alternatieven.
6.5 Goede vaarwegen zijn van essentieel belang voor de binnenvaart als alternatief voor vervoer over
de weg. Knelpunten zoals sluizen moeten versneld worden aangepakt.
6.6 Veiligheid tegen het water uit zee is in Nederland al eeuwenlang een belangrijke zorg. Een
hoogwaardige kustverdediging is met het oog op dreigende klimaatontwikkelingen een belangrijke
prioriteit voor het overheidsbeleid. Extra geld voor versnelde versterking van de kustverdediging is
daarom op zijn plaats.
6.7 De landbouwsector kan niet zonder een toekomstvisie waarin duurzaamheid centraal staat. Om dit
proces te stimuleren vindt de SGP dat de rijksoverheid extra geld ter beschikking moet stellen. Dit
geld dient eveneens te worden ingezet voor duurzame energie binnen deze sector.
6.8 Milieuvriendelijke brandstoffen moeten worden gestimuleerd. Een belangrijk middel hiervoor is
vrijstelling van accijnzen voor biodiesel en puur plantaardige olie.
6.9 De SGP wil in de komende periode een visje uitgooien naar verduurzaming van de visserijsector.
Dit vraagt om een stevige financiële impuls, zodat herstructurering mogelijk wordt.
6.10 Natuurontwikkeling is veel goedkoper en effectiever te realiseren door agrarisch en particulier
natuurbeheer dan door grondverwerving.
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7. Ons dagelijks brood
7.1 Kenniscentra als basis voor de ontwikkeling van innovatieve processen zijn belangrijk voor een
verbetering van de bedrijvigheid in ons land. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan verbetering
van milieudruk en verkleining van de afhankelijkheid van volcontinuprocessen.
7.2 Wetenschappelijk onderzoek dat is afgestemd op de wensen van de (regionale) markt is van groot
belang voor duurzame innovatie. Er moet daarom extra geld beschikbaar komen voor het NWOprogramma als stimulans voor de Nederlandse economie.
7.3 Iedere werkloze die kan werken moet de kans krijgen een goede baan te vinden die past bij zijn
ervaring of opleiding. Als dit niet mogelijk is, moet er volop ruimte geboden worden om over te
schakelen naar een andere sector.
7.4 en 7.5 Met name jongeren vinden lang niet altijd de weg naar een goede baan. Meer geld is nodig
om hen te helpen de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Jongeren tot 23 jaar ontvangen geen
uitkering, maar hen wordt een baan of opleiding aangeboden. De verhoging van de arbeidskorting kan
hiervoor tevens een nuttige functie hebben omdat het werken aantrekkelijker maakt.
7.6 Als de CAO-partners erin slagen tot een akkoord te komen waarin loonmatiging, flexibilisering
van de arbeidsmarkt en verhoging van het aantal gewerkte uren per week centraal staan, moet de
overheid de verplichting op zich nemen om het tarief in de eerste belastingsschijf te verlagen. Deze
maatregel is eveneens van belang voor vergroting van het arbeidsaanbod.1
7.7 Bedrijven die gedurende langere tijd binnen de familie gerund worden, moeten ook als mensen
ouder worden niet onnodig belemmerd worden in de overdracht. Bedrijfsoverdrachten dienen daarom
fiscaal ontzien te worden.
7.8 Mensen die gedurende lange tijd afhankelijk zijn van een uitkering en waarvoor geldt dat uitzicht
op werk minimaal is, moeten een verhoging van hun uitkering krijgen. Hiervoor is in het SGPprogramma extra geld ter beschikking gesteld.
8. Nederland in de wereld
8.1 Voor goede ontwikkelingssamenwerking moet er meer aandacht komen voor samenwerking met
particuliere organisaties die de specifieke situatie in ontwikkelingslanden goed kennen en vanwege
hun directe relaties effectief kunnen opereren. Nederland is een rijk land en dient daarom extra
middelen in te zetten voor armere landen.
8.2 en 8.3 Naast samenwerking met particuliere organisaties is rechtstreekse hulp van OSpartnerlanden van belang. Ook hiervoor dient extra geld beschikbaar te komen.
8.4 In het budget voor defensie is de afgelopen jaren te drastisch gesneden. Dit is onverantwoord in
een wereld waarin oorlogen aan de orde van de dag zijn en onze Krijgsmacht op tal van fronten actief
is. De SGP wil daarom het budget structureel verhogen voor onder meer de aankoop van strategisch
inzetbaar materieel.

II. Financiering
In totaal wordt door de SGP 7,5 miljard euro uitgetrokken voor beleidsintensiveringen. Dit betekent
natuurlijk wel dat dit geld gefinancierd moet worden. De SGP heeft daarom voor 13,5 miljard aan
financieringsmaatregelen opgenomen.
9.1 In totaal komt 6 miljard van de financiering voort uit de budgettaire ruimte die er de komende
jaren is, conform het behoedzame scenario van het CPB.
1

Bij deze post is, conform de CPB-methodiek, geen concreet bedrag opgenomen omdat verwezenlijking hiervan
afhankelijk is van een akkoord met werkgevers en werknemers.
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9.2 De afgelopen jaren is al het nodige gedaan aan efficiencyverbetering bij de overheid. Volgens de
SGP is het niet realistisch om via deze route nog grote bedragen te bezuinigen. Dat zou al snel ten
koste gaan van de kwaliteit. Daarom wordt een beperkte efficiencykorting ingeboekt van 500 miljoen
die bij de ministeries behaald moet worden. Deze korting geldt niet voor uitvoerende diensten als
onderwijs, zorg en politie.
9.3 Er zijn enkele commissies die zonder problemen opgeheven kunnen worden. Tevens moeten
minder externe deskundigen ingeschakeld worden. Ministeries moeten ervoor zorgen voldoende
expertise in huis te hebben.
9.4 en 9.5 Delen van het cultuurbeleid en topsport hebben voor de SGP geen prioriteit, omdat er geen
sprake is van een taak voor de overheid. Via het profijtbeginsel moeten gebruikers meer bijdragen aan
de kosten.
9.6 Extra belastingen op alcohol, tabak, vuurwerk en kansspelen maken het gebruik hiervan extra
onaantrekkelijk. Dit levert een positieve bijdrage aan de volksgezondheid.
9.7 Zie 1.3.
9.8 Een zeer beperkte vermindering van de hypotheekrenteaftrek wordt gebruikt om starters op de
woningmarkt te helpen.
9.9 en 9.10 Vergroening van de belastingen is noodzakelijk om de afvalproblematiek, het aantal
onnodige vluchten en autoritten te verminderen. De opbrengst van de kilometerheffing wordt
teruggegeven via een verlaging van de belasting op aanschaf van auto’s (BPM).
9.11 Er komt een eigen bijdrage voor de zorg in plaats van de omslachtige no-claim. De bureaucratie
(teveel management, te weinig echte zorg) wordt verminderd. De opbrengsten hiervan worden,
conform de CPB-methodiek, niet meegenomen omdat ze wel ten goede komen aan de ontwikkeling
van de zorgpremies, maar geen invloed hebben op het EMU-saldo.
9.12 Het is onnodig dat arbeidsongeschikten een uitkering krijgen als de partner een riant inkomen
heeft.
9.13 De export van kinderbijslag naar andere landen wordt tegengegaan.
9.14 De overheid zet in op een beheerste loonontwikkeling omdat dit goed is voor de
concurrentiepositie van Nederland. Dit moet natuurlijk wel in evenwicht zijn met een gezonde
koopkrachtontwikkeling. Daarom wordt beperking van de bruto-lonen gecompenseerd door
vermindering van de belastingen. Per saldo gaan mensen er dan nog steeds voldoende op vooruit.1
9.15 De SGP ziet niets in het stimuleren van emancipatie door overheidsbeleid. Daarom willen we het
beleid op tal van punten liever vrouw- en kindvriendelijk maken.
9.16 De Zuiderzeelijn is door de hoge kosten die hiermee gemoeid zijn geen goed idee.
9.17 Verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt is nodig voor een goede concurrentiepositie van
Nederland. Dit komt de economische groei en de werkgelegenheid ten goede.1
9.18 en 9.19 Voor het opvangen van de vergrijzingsproblematiek is het van belang dat mensen, als ze
dat kunnen en willen, meer gaan werken. De norm zou weer 40 uur per week moeten worden.
Natuurlijk moet daar een evenredige stijging van het loon tegenover staan.1 Daarnaast zullen
toekomstige generaties via de algemene middelen meer moeten gaan bijdragen aan de kosten van de
AOW. Hiermee wordt een start gemaakt in 2011 waarna dit in 20 jaar langzaam opgebouwd wordt.
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Met deze maatregelen ontstaat een eerlijke verdeling van lusten en lasten tussen de verschillende
generaties.
9.20 Woningbouwcorporaties hebben gigantische vermogens opgebouwd. Net als andere
woningbezitters in de huursector gaan zij een normale rendementsheffing betalen. Dit prikkelt hen
tevens om het vermogen effectief in te zetten voor de groei van het aantal woningen dat nodig is.
9.21 De verwerving van goede landbouwgrond ten behoeve van de ontpoldering in de Westerschelde
mag niet doorgaan.
9.22 Grondverwerving voor de “robuuste verbindingen” tussen EHS-gebieden moet niet plaatsvinden.
Dit moet geschieden via agrarisch en particulier natuurbeheer (zie tevens 6.10).
9.23 Door jongeren tot 23 jaar scholing en begeleiding naar werk aan te bieden, vervalt de
bijstandsuitkeringen voor deze jongeren.
III. Saldi
De SGP wil dat de overheid zorgvuldig met het geld van belastingbetalers omgaat. Concreet betekent
dit dat gezorgd moet worden voor een overschot op de begroting. Dan kan de gigantische staatsschuld
op termijn eindelijk drastisch verminderd worden. Dit is van groot belang gezien de
vergrijzingsproblematiek. De hogere kosten daarvan kunnen opgevangen worden als de te betalen
rente vermindert. De SGP gaat daarom uit van een begrotingsoverschot van 1% van het BBP (het
inkomen dat we in Nederland met elkaar verdienen). Dit EMU-saldo komt met de
beleidsintensiveringen en de financiering die de SGP voorstelt op 6 miljard uit in 2011. Het CPB heeft
echter aangegeven dat er meer moet gebeuren. Na 2011 is immers sprake van dalende inkomsten en
stijgende uitgaven door de vergrijzing. Daarom moet het houdbaar overschot (dit is het overschot in
2011 gecorrigeerd voor toekomstige veranderingen in inkomsten en uitgaven als gevolg van de
vergrijzing) uitkomen op 15 miljard. De financiële plannen van de SGP voldoen hieraan doordat
maatregelen voorgesteld worden die de participatie en financiële bijdrage van toekomstige generaties
vergroten.
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