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           Wat zijn de belangrijkste maatregelen welke het Kabinet gaat nemen vastgelegd in de Miljoenennota 
 

BUS kijkt terug naar de roerige periode die achter ons ligt en waar burgers nu mee zijn geconfronteerd en 

waar dit toe heeft geleid. 
Tijdens Prinsjesdag in de Troonrede zijn vele zaken aan de orde gekomen en uit informatie vastgelegd in de Mil-

joenennota kunnen we opmaken dat het Kabinet het aankomend jaar plannen heeft gesmeed om het tij te doen 

keren. 
De koopkracht van burgers staat al maanden onder gigantische druk, steeds meer huishoudens komen in grote fi-

nanciële problemen. Op de valreep heeft het Kabinet ingezien dat het zo niet verder kan gaan en komt met een 

plan van aanpak. 
De burgers zijn wantrouwig, hebben het vertrouwen verloren. Nog maar 15% van de burger heeft vertrouwen in 

deze Regering. Nu moet gaan blijken hoe de plannen een bijdrage gaat leveren in het terugwinnen van vertrouwen 

en hoe de rust onder de bevolking kan terugkeren.  Zijn de maatregelen voldoende om dit als Regering tot stand te 

brengen. Een grote vraag waar de burgers mee worstelen met de wetenschap dat het huidige Kabinet mede de di-

recte veroorzaker is van alle vormen van crisis en onzekerheden door een jarenlang een falend beleid ten uitvoer 

te brengen. 
 

Welke maatregelen wil het Kabinet nemen, zijn onderdeel van de Miljoenennota, een belangrijke greep hieruit: 
> Huishoudens gaan er volgend jaar 3,9% op vooruit aldus het centraal planbureau. 
> Per 01 januari 2023 geldt er een energieplafond, dit zou kunnen betekenen dat vele huishoudens kunnen  
   rekenen op een korting van ca. € 2.250,00 in 2023 op hun energierekening. Deze regeling zou gelden voor 
   ca. 60% van de huishoudens. 
> De huidige energiebelasting blijft de eerste 6 maanden van 2023 van kracht. 
> Het wettelijk minimumloon stijgt met 10% en dat betekent automatisch dat de uitkeringen fors gaan 
   meestijgen. 
> In het belastingstelsel komen er ingrijpende aanpassingen, bedrijven en vermogenden gaan meer belasting 
   betalen. 
> De inkomstenbelasting in de 1e schijf wordt verhoogd, de arbeidskorting een belastingregeling voor wer- 
   kenden gaat omhoog. 
> De zelfstandigenaftrek voor ZZP’ers wordt versneld afgebouwd. 
> De premie voor de verplichte basisverzekering voor de zorg zal waarschijnlijk met € 10,00 per maand 
   per verzekerde stijgen. 
> De huur- en zorgtoeslag gaat omhoog. De zorgtoeslag stijgt met € 43,00 p/mnd. 
> De uitwonendenbeurs voor studenten wordt verhoogd. 
 

Toelichting vanuit BUS: 
> Dit is een greep uit de Miljoenennota, uiteraard voorziet de miljoennota in nog meer maatregelen. Door de 
   maatregelen verwacht het Kabinet dat het begrotingstekort zal stijgen. De gevolgen van dit alles zijn niet te 
   overzien, krijgen onze kinderen, kleinkinderen hierdoor de rekening van een falend Regeringsbeleid 
   voor hun kiezen? 
> Zeer opvallend is dat in de Troonrede zeer weinig woorden zijn gebruikt en aandacht is geweest als het 
   gaat om ouderenbelangen en de hernieuwde inrichting van de zorg.  
> Er is sprake van en zorgakkoord 2023 echter dit akkoord maakt duidelijk dat de zorg anders wordt inge- 
   richt, dat het aantal bedden in de verpleegtehuizen drastisch wordt verminderd en dat ouderen langer thuis 
   moeten wonen en zorg moeten krijgen van de wijkverpleegkundigen en huisartsen. Dit alles terwijl op de 
   zorg drastisch wordt bezuinigd, Hoe gaat de herinrichting van de zorg er uit zien, wat zijn de gevolgen? 
> BUS moet nog zien of de voorgenomen maatregelen een bijdrage gaat leveren dat de Regering niemand 
   maar dan ook niemand laat vallen. Wij denken dat er zeker mensen zullen zijn die de rekening het hardst 
   gaan voelen. Hopelijk zijn dat weer niet de mensen aan de onderkant van onze samenleving. 
 

Graag wil BUS met u in gesprek als u zaken wilt aankaarten, zorgen heeft over dat wat u en ons allen te wachten 
staat, mail uw zorgen, vragen naar info@debus.nl Wij zeggen u toe dat wij snel op uw bericht via de mail zullen 

reageren.                                                             Tilburg, 20 september 2022 - Bestuur BUS 
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