
 

Zorgbezuinigingen bepalender voor verkiezingsstem d an hypotheekrente aftrek 
 

Rotterdam, 29 april 2010. Volgens het CPB staat Nederland de komende jaren zwaa r in de 

bezuinigingsmodus. De verkiezingsprogramma’s van al le politieke partijen staan dan ook bol van de 

bezuinigingsmaatregelen. Inzet van de huidige polit ieke discussie en het gevecht om de stem van de 

kiezer lijken de laatste weken met name te gaan ove r de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen op de 

woningmarkt (hypotheekrente aftrek). De verschillen  tussen de bezuinigingsvoorstellen van de politieke  

partijen m.b.t. de zorg zijn hiervoor echter een pr aktischer instrument. Met name voor het CDA (o.a. 

beperken AWBZ) en de VVD (o.a. verhogen eigen risico  zorgverzekering) lijken deze uitkomsten 

ongunstig te zijn.  Dit en meer blijkt uit het onderzoeksrapport “Bezuinigingen in Nederland – Wat zijn de 

echte pijnpunten en keuzes van de burger? ” dat vandaag wordt gepubliceerd door het onderzoek s- en 

adviesbureau USP Marketing Consultancy.  

• De helft van de Nederlanders (45%) zegt ‘handen af’ van de zorg. M.b.t. de woningmarkt is dit slechts 8%. 

• Bezuinigingen die een klein deel van de  Nederlanders in de portefeuille treffen, zijn populair onder de groep 

die niet hierdoor geraakt zouden worden. Bezuinigen op onderwijs is de enige uitzondering hierop; dit treft 

(bijna) alleen studenten/scholieren, toch is een zeer groot deel van de Nederlanders tegen deze 

bezuinigingsvorm. 

• Wanneer men moet kiezen uit bezuinigingsmaatregelen die (bijna) iedere burger pijn doen in de eigen 

portefeuille, zijn zorgbezuinigingen het meest bepalend voor de beoordeling van bezuinigingspakketten. 

• Gemiddelde Nederlander: als eerste bezuinigen op koningshuis.  

• Aantal tegenstanders onder woningeigenaren t.a.v. (gedeeltelijk) afbouwen hypotheekrente aftrek in 2 jaar 

tijd gehalveerd. 

Handen af van de zorg  

Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat er NIET bezuinigd mag worden op de zorg (45%). Ook  bezuinigen 

op het onderwijs is relatief ‘not done’; ongeveer een kwart van de Nederlanders vindt dat hier absoluut niet op 

bezuinigd mag worden (24%). Met name voor het CDA (o.a. beperken AWBZ) en de VVD (o.a. verhogen eigen 

risico zorgverzekering) lijken deze uitkomsten ongunstig. 
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Zeer opvallend is het ‘gat’ in de cijfers tussen enerzijds bezuinigen op de zorg (45%) en het onderwijs (24%) en 

anderzijds bezuinigen op de woningmarkt (8%) en de arbeidsmarkt/AOW (8%). Dit zijn namelijk alle vier 

maatregelen die (bijna alle) burgers rechtstreeks in de portefeuille raken. Mogelijke verklaring voor het ‘grote 

taboe’ op de zorgbezuinigingen kan zijn dat de financiële gevolgen hiervan de relatief korte termijn merkbaar zijn 

voor de burger. Opvallend is het grote belang dat de gemiddelde Nederlander hecht aan het onderwijs, aangezien 

dit onderdeel alleen scholieren en studenten in de portefeuille treft. Blijkbaar is er een soort van collectief besef 

dat er aan onderwijs niet (verder) getoornd mag worden. 

 

Vaker dan de gemiddelde Nederlander (45%) zijn de 55-plussers, een groep die relatief zorgbehoevend is, tegen 

bezuinigingen in de zorg (52%). In lijn met deze mate van zorgbehoevendheid, deelt slechts één op de drie 

Nederlanders van de jongere generatie (tot 35 jaar) deze mening (33%).  

Van deze laatste groep, waaronder veel studenten en scholieren, is bijna een even grote groep (31%) van 

mening  dat er (naast de zorg) niet op het onderwijs bezuinigd zou mogen worden. Onder de ouderen is dit 

slechts de helft hiervan (16%). 

Bezuinigen op de woningmarkt (bv. verminderen van de hypotheekrente aftrek of huursubsidie) stuit op relatief 

weinig verzet bij huurders (4%). Onder kopers is het percentage ook niet hoog, maar is de groep tegenstanders 

wel 3 keer zo groot i.v.m. huurders (12%). 

Waar als eerste op bezuinigen? 

Een kwart van de Nederlanders (25%) is van mening dat er als eerste op het koninklijk huis bezuinigd dient te 

worden. Dit is opvallend aangezien deze bezuinigingen maar een fractie opleveren van wat er op andere vlakken 

bezuinigd kan worden. Op een tweede plaats staat het inkrimpen van het overheids-/ambtenarenapparaat (19%). 

Hierna volgen bezuinigingen die te maken hebben met ‘het buitenland’. Partijen als de VVD en de PVV kunnen 

met deze laatstgenoemde uitkomst hun voordeel doen. 

Overduidelijk komt naar voren dat de gemiddelde Nederlander niet kiest voor bezuinigingen die de eigen 

portefeuille raken. Zo wil men absoluut niet (als eerste) bezuinigen op de woningmarkt (4%), de arbeidsmarkt 

(3%), algemene belastingen verhogen (2%), bezuinigen op het onderwijs (0%) of bezuinigen op de zorg (0%). 
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Opvallend zijn de verschillen naar stemgedrag. Zo is de rechts stemmende Nederlander in veel mindere mate 

(16%) voorstander van bezuinigen op het koninklijk huis dan de linkse stemmer (27%). Als het aan de rechtse 

kiezer ligt, wordt er dan ook als eerste op de ontwikkelingshulp bezuinigd (25%). Bij de linkse kiezer is deze 

bezuinigingsvorm veel minder ‘populair’ (5%).  

Jongeren zijn onderscheidend vaak van mening dat er als eerste op het koninklijk huis bezuinigd moet worden 

(33%). De affiniteit met het koninklijk huis ligt onder deze groep duidelijk lager dan onder de 55-plussers (18%). 

De 55-plussers zijn van mening dat er als eerste op het overheids-/ambtenarenapparaat bezuinigd dient te 

worden (21%).  

Gedwongen keuze uit vier pijnpunten voor de burger:  zorg meest bepalend 

Uit dit onderzoek en eerdere onderzoeken die de afgelopen weken zijn verschenen, komt overduidelijk naar voren 

dat het de burger er in haar keuzes alles aan gelegen is om de eigen portemonnee te sparen. Om een aantal 

reden is het praktische nut en gebruik van dergelijke onderzoeksresultaten voor bijvoorbeeld de regering en 

politieke partijen niet hoog. Ten eerste redt Nederland het niet wanneer alleen (voor de burger) op deze ‘pijnvrije’ 

vlakken zou worden bezuinigd en ten tweede wordt binnen de gevoelige thema’s (Pensioenleeftijd/AOW, 

Woningmarkt, Zorg(verzekering) en Belastingverhogingen) geen goed inzicht verkregen over de echte 

wensen/voorkeuren van de burger.  

Om inzicht te krijgen in de echte pijnpunten heeft USP, middels een conjunct analyse, de burger 

bezuinigingspakketten laten beoordelen, enkel opgebouwd uit  maatregelen die (een groot deel) van de burgers 

hoe dan ook zullen treffen. Ieder bezuinigingspakket bestond uit vier bezuinigingsmaatregelen, ieder afkomstig uit 

één van de vier hoofdthema’s die de burger raken in de portefeuille:  Zorg(verzekeringen), Pensioenleeftijd/AOW, 

Woningmarkt (hypotheekrente aftrek, huursubsidie) en Algemene belastingverhogingen.  

Het belang (hoe zwaar wegen de hoofdthema’s mee in de beoordeling van een bezuinigingspakket) van alle vier 

de hoofdthema’s is groot. Er is niet sprake van één onderdeel dat er in positieve of negatieve vorm enorm 

uitspringt. Het meest bepalend zijn echter de zorgbezuinigingen: deze wegen voor een derde (32%) mee in de 

boordeling van de bezuinigingspakketten. Bezuinigingen op het gebied van pensioenleeftijd/AOW volgen als 

tweede. Dit hoofdthema weegt voor een kwart (25%) mee in de beoordeling. Bezuinigingen op het gebied van de 

woningmarkt en de verhoging van algemene belastingen wegen beide voor een vijfde mee (respectievelijk 22% 

en 21%).  De (enorme) huidige discussie over de woningmarkt en de hypotheekrente lijkt hierdoor wat 

overtrokken als het doel daarvan het winnen van stemmen is. Het thema zorg lijkt daar geschikter voor.  

Er zijn bij deze analyse nauwelijks verschillen gevonden tussen de onderzochte sociaal demografische en sociaal 

economische subgroepen. Binnen iedere subgroep, ook bij woningeigenaren, is het thema Zorg het meest 

bepalend. Het thema Belastingverhogingen staat bij iedere groep op de laatste plaats.  

Aantal tegenstanders t.a.v. (gedeeltelijk) afbouwen  hypotheekrente aftrek in 2 jaar tijd gehalveerd. 

Er is aan woningeigenaren (die hun woning nog niet hebben afgelost) een aantal meningen voorgelegd omtrent 

de hypotheekrente aftrek. De vraag was: welke sluit het meest aan bij uw mening? Doordat deze vraag al in 

eerdere onderzoeken van USP is meegenomen, zijn de uitkomsten hiervan ter vergelijking in onderstaande tabel 

opgenomen. 



 

Stellingen hypotheekrenteaftrek (alleen voorgelegd aan 
woningeigenaren die hun huidige hypotheek nog niet hebben afgelost)  okt-08 apr-09 okt-09 apr-10 

Volledig afschaffen van hypotheekrenteaftrek 4% 2% 1% 3% 

Volledig afschaffen voor alle woningen en wel compenseren 4% 2% 3% 8% 

Hypotheekrente slechts tegen maximaal 42% aftrekbaar 7% 9% 14% 8% 

Hypotheekrente alleen voor woningen onder een maximum aankoopbedrag 25% 35% 37% 47% 

Gedeeltelijk afschaffen van hypotheekrenteaftrek en wel compenseren 7% 8% 9% 9% 

Niets veranderen 40% 38% 34% 22% 

Weet niet/geen mening 13% 6% 3% 2% 

 

Uit de tabel komt duidelijk naar voren dat de voorkeur voor maatregelen op het gebied van de hypotheekrente 

aftrek is verschoven. Waar een zeer groot deel (40%) in 2008 aangaf geen enkele verandering te willen zien in de 

huidige regel- en wetgeving, is dat nu nog maar één op de vijf Nederlanders (22%).  

Het ‘populairste alternatief’ was in 2008: de hypotheekrente alleen beschikbaar te stellen voor woningen onder 

een maximum aankoopbedrag (25%). Anno 2010 staat deze maatregel nog steeds met stip bovenaan en is de 

populariteit van deze maatregel inmiddels bijna verdubbeld (47%). In twee jaar tijd lijkt het ‘taboe’ op de 

hypotheekrente aftrek dus definitief doorbroken; discussie (in de media en politieke arena) omtrent de 

hypotheekrente aftrek leidt daarmee klaarblijkelijk langzaam tot een bepaalde vorm van acceptatie onder 

woningeigenaren. 

Aan de woningeigenaren (die hun woning nog niet hebben afgelost) is tevens nog een aantal stellingen 

voorgelegd over de hypotheekrente aftrek en mate waarin dit hun politieke stem en plannen tot verhuizen 

beïnvloedt. Ruim een derde van de woningeigenaren (36%) laat zijn of haar politieke stem afhangen van hun 

standpunt over de hypotheekrente aftrek. Bovendien geeft 32% aan te stemmen op een politieke partij die de 

hypotheekrente houdt zoals die nu is.  

De doorstroom op de (koop)woningmarkt wordt door de huidige politieke discussie aanzienlijk vertraagd. Eén op 

de vijf woningeigenaren (22%), die binnen 10 jaar willen verhuizen, geeft aan een verhuizing uit te stellen zolang 

er geen duidelijkheid is over de toekomst van de hypotheekrente aftrek. 

Praktisch nut van de uitkomsten 

De uitkomsten zouden vertaald kunnen worden naar de politiek arena in het kader van beïnvloeding van het 

stemgedrag van de burger. De meeste politieke partijen (en media) lijken hierbij vooral te kiezen voor het thema 

woningmarkt/hypotheekrente aftrek. Gezien de uitkomsten van dit onderzoek en de grote verschillen tussen 

bezuinigingsplannen van de politieke partijen op dit vlak, lijkt het thema zorg hier dus (nog) geschikter voor te zijn. 

Uiteraard spelen er bij het uiteindelijke stemgedrag ook nog andere zaken mee: in hoeverre stemt men 

bijvoorbeeld op het charisma van de partijleider of stemt men o.b.v. het programma/gedachtegoed van een partij? 

Daarnaast is uiteraard ook de manier waarop de boodschap over de bühne wordt gebracht van groot belang.  

 



 

Contact/meer informatie 

Voor meer informatie over dit onderzoek, kunt u terecht (telefoon: 010-2066900) bij: 

 

Jan-Paul Schop (Managing Partner USP)     schop@usp-mc.nl 

Florens van der Gaag (Managing Consultant, Team Afbouw & DHZ)  gaag@usp-mc.nl 

Martijn Verschoor (Project Manager, Team Corporaties)   verschoor@usp-mc.nl 

Het volledige onderzoek rapport “Bezuinigingen in Nederland – Wat zijn de echte pij npunten en keuzes van 

de burger? ”  kunt u per mail gratis aanvragen bij Veerle Forschelen (forschelen@usp-mc.nl). 

Technisch verantwoording/onderzoeksachtergrond 

Het veldwerk van dit onderzoek is online uitgevoerd tussen 30 maart en 10 april 2010. Bij het ontwerpen van de 

vragenlijst waren vooralsnog alleen de (voorlopige) verkiezingsprogramma's van de SP en GroenLinks bekend. 

Van een aantal andere partijen waren op dat moment wel een aantal algemene standpunten bekend.  

 

In totaal hebben ruim 1.100 consumenten (minimaal 18 jaar (stemgerechtigd) en zelfstandig wonend) uit het 

consumentenpanel DeelUwMening.nl deelgenomen aan dit onderzoek. De cijfers zijn representatief en gewogen 

naar leeftijd, geslacht, huur/koopverhouding, inkomen en politieke voorkeur (links/rechts) o.b.v. gepland 

stemgedrag op 9 juni 2010. 

Conjunct analyse 

Hoofdthema’s en de daarbinnen specifieke bezuinigingsmaatregelen die in de conjunct analyse zijn opgenomen, 

zijn: 

 

 


