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Overheidsfinanciën en sociale zekerheid
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2.1 Inleiding
De rijksbegroting voor het jaar 2014 is de eerste begroting waar het kabinet-Rutte II zijn
eigen stempel op kan zetten. Zij draagt sporen van waterschade. Die schade – onder andere in
de vorm van vermoedelijke tegenvallers bij de geraamde belastingontvangsten en een rommelig
Belastingplan 20141– is in eerste aanleg aangericht door het water, dat zowel VVD als PvdA in het
najaar van 2012 bij de ideologische wijn moest doen tijdens het mixen van de ‘toverdrank’ voor
hun in ijltempo bekokstoofde regeerakkoord Bruggen slaan. Op essentiële punten – zorgstelsel,
volkshuisvesting, werkloosheidsverzekering, aanvullende pensioenen – is het akkoord vervolgens bijgesteld, om zodoende op de genoemde onderdelen onmisbaar geachte steun voor het
beleid te verwerven van de sociale partners, onderscheidenlijk van enkele ‘constructieve’ oppositiepartijen.
Onderdeel 2.2 vat dat regeerakkoord nog eens beknopt samen, met een vooruitblik op de
cijfers voor de gehele lopende kabinetsperiode. Vervolgens schetst onderdeel 2.3 enkele hoofdlijnen van de ﬁnanciën van het Rijk en de collectieve sector, op basis van de stukken die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. Ook het nadien met drie oppositiepartijen gesloten
Begrotingsakkoord 2014 krijgt hierbij aandacht. Anders dan het kabinet suggereert, leggen lastenverzwaringen en ombuigingen bij de tekortverbeterende maatregelen in de periode 2011-2014
nagenoeg evenveel gewicht in de schaal. Het beloop van de overheidsuitgaven voor de sociale
zekerheid is beslissend getekend door de zware en langdurige recessie. Het verzekeringskarakter
van de sociale verzekeringen ‘verwatert’ geleidelijk, terwijl de sociale fondsen met toenemende
tekorten kampen (onderdeel 2.4). Onderdeel 2.5 zoekt naar een verklaring voor de grote rol van
lastenverzwaringen bij pogingen om de overheidsﬁnanciën op de rails te houden. Zoals bekend
mag worden verondersteld, is Nederland bij lange na niet de enige lidstaat van de Europese Unie
die kampt met begrotingsproblemen. Lidstaten hebben zich gecommitteerd aan een procedure
waarbij de nationale begroting wordt beoordeeld door de Europese Commissie. Het afsluitende
onderdeel 2.6 releveert het commentaar van de Commissie op de begroting voor 2014.
2.2 Het regeerakkoord2
Het kabinet-Rutte II zet het sinds 1994 gevoerde trendmatige begrotingsbeleid voort, met
enige aanscherpingen.3 Anders dan bij de vorige kabinetsformatie, toen de VVD en het CDA hun
‘gedoogpartner’ PVV die armslag moesten geven – hebben de regeringspartijen ditmaal geen
voorbehoud gemaakt inzake aard en omvang van eventueel noodzakelijke verdere ombuigin-
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Zie Spanjers (2013) en Stevens (2013).
Zie voor een uitgebreidere beschouwing, waaraan dit onderdeel deels is ontleend: De Kam (2013a).
Tweede Kamer (2012-2013a), p. 67-68.
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gen4 en lastenverzwaringen.5 De beide kabinetten onder aanvoering van premier Rutte hebben
tot nu toe inmiddels tekortverbeterende maatregelen getroffen, waarmee 54 miljard euro is gemoeid (tabel 2.1). Dat komt overeen met 9 procent van het bruto binnenlands product (bbp).6
Het regeerakkoord – inclusief de effecten van voorafgaande pakketten tekortverminderende ingrepen, die nog doorwerken in de lopende kabinetsperiode – voorziet in totaal voor circa 48
miljard euro aan maatregelen. Binnen een half jaar na de kabinetsformatie komt vast te staan
dat dit niet voldoende is om te kunnen voldoen aan Europese afspraken om het begrotingstekort
op afzienbare termijn terug te brengen tot 3 procent bbp, of lager. In het vroege voorjaar van
2013 is sprake van een aanvullend pakket van ruim 4 miljard euro. Het kabinet schuift de besluitvorming over dit pakket voor zich uit, in de achteraf ijdel gebleken hoop op betere tijden
en om de onderhandelingen met vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers en werknemers over een ‘sociaal akkoord’ tot een succes te maken. In april komt dit akkoord inderdaad
tot stand.7
De recessie houdt in de eerste helft van 2013 onverminderd aan. Dit raakt de schatkist met
name via omvangrijke tegenvallers bij de belastingontvangsten. Als onderdeel van de begroting
voor 2014 presenteert het kabinet noodgedwongen een 6-miljardpakket met aanvullende tekortreducerende maatregelen, dit in plaats van het 4-miljardpakket waarvan in het vroege voorjaar nog sprake was. Ondanks deze extra budgettaire inspanning van 2 miljard euro, komt het
tekort in 2014 waarschijnlijk hoger uit dan de 3 procent bbp die eerder met Brussel al voor 2013
als bovengrens was afgesproken.
De nagestreefde tekortreductie vloeit niet alleen voort uit in Europees verband gemaakte
begrotingsafspraken. Tekortreductie is – samen met andere, structuurversterkende maatregelen
– tevens de aangewezen weg om de overheidsﬁnanciën houdbaar te maken.8
Tabel 2.1 Tekortreducerende maatregelen, 2011-2017 (miljarden euro)a

Netto-ombuigingen
Lastenverzwaringen
Totaal
a

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8
1
—
9

10
2
—
12

13
13
—
26

20
18
—
38

26
19
—
45

30
20
—
50

33
21
—
54

Cumulatieve bedragen in prijzen van 2012.

Bron: Suyker (2013), p. 3
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7
8
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Extra ombuigingen kunnen nodig zijn bij overschrijdingen van het uitgavenkader en/of wanneer de met
Brussel gemaakte afspraken over het begrotingsbeleid zonder nader beleid niet kunnen worden
nagekomen.
Extra lastenverzwaringen kunnen nodig zijn wanneer de met Brussel gemaakte afspraken over het
begrotingsbeleid zonder nader beleid niet kunnen worden nagekomen.
Strikt genomen is in dit bedrag 3,2 miljard euro begrepen die is te beschouwen als ‘erfenis’ van het
kabinet-Balkenende IV.
Tweede Kamer (2012-2013b).
De overheidsfinanciën zijn houdbaar, wanneer de bestaande overheidsvoorzieningen kunnen blijven
meegroeien met de welvaart, zonder dat in de toekomst de collectieve lasten omhoog hoeven en zonder
dat ooit de overheidsschuld explodeert.
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Bij de doorrekening van hun meest recente verkiezingsprogramma hebben alle politieke
partijen aangegeven dat houdbare overheidsﬁnanciën het doel zijn waarnaar zij streven.9
Het CPB pleegt de gevolgen van een regeerakkoord voor de overheidsbegroting en de nationale economie af te zetten tegen het meest recente ‘basispad’ van de in dit verband relevante
budgettaire respectievelijk macro-economische grootheden. De gevolgen van de afspraken van
VVD en PvdA – zonder de impact van het 6-miljardpakket – zijn direct na de formatie afgezet
tegen een geactualiseerd basispad van economie en overheidsﬁnanciën voor de periode 20132017, dat consistent is met de ramingen voor 2012 en 2013 uit de Macro Economische Verkenning 2013.
Uitgaven
Tabel 2.2 presenteert een samenvattend overzicht van de geplande uitgavenmutaties. De
middelste kolom geeft de afwijkingen als gevolg van het regeerakkoord, ten opzichte van het
basispad zoals weergegeven in de eerste kolom van tabel 2.2. In 2017 buigt het kabinet per saldo
10¼ miljard euro om. Het gaat hier om de nettomutatie, te weten het saldo van bruto-ombuigingen van 17,1 miljard euro en verhoging van de collectieve uitgaven (intensiveringen) tot een
bedrag van in totaal 6,9 miljard euro.
Netto wordt het meeste omgebogen bij de uitgaven voor de collectief geﬁnancierde gezondheidszorg: 5 miljard euro. Het basispad voorziet in een groei van de zorguitgaven bij ongewijzigd beleid met 11 miljard euro. Per saldo nemen de reële zorguitgaven tot en met 2017 in
prijzen van 2012 dus toch nog met 6 miljard euro toe.10 De overige kolommen in tabel 2.2 kunnen
op dezelfde manier worden gelezen. Zo dalen de uitgaven aan het openbaar bestuur op het basispad al met 3¼ miljard euro.11 Op deze post denkt het kabinet additioneel nog eens 1½ miljard
euro te kunnen bezuinigen. Meer acht het CPB technisch niet haalbaar. De einduitkomst is een
uitgavenvermindering van bijna 5 miljard euro. Al met al haalt het regeerakkoord een streep
door vrijwel de gehele uitgavenstijging op het basispad; zie de onderste regel van tabel 2.2.
Tabel 2.2 Uitgavenmutaties, 2013-2017 (miljarden euro)a
Basispad

Regeerakkoord

Saldo

Collectief gefinancierde zorguitgaven
Sociale zekerheid
Openbaar bestuur
Overige posten

11
5
-3¼
-1¼

-5
-1½
-1½
-2¼b

6
3½
-4¾
-3½

Totaal EMU-relevante uitgaven

11½

a
b

-10¼

1¼

Bedragen ex ante, in prijzen van 2012.
Hoofdmoot van deze post is een bezuiniging op de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking ter grootte van
1 miljard euro.

Bron: Centraal Planbureau (2012a), p. 6

9
10

11

Centraal Planbureau/Planbureau voor de Leefomgeving (2012), p. 40.
De volumegroei is geringer dan die van de reële zorguitgaven, wanneer de prijzen van zorgvoorzieningen
sneller stijgen dan de prijs van het bbp (de door het CPB gebruikte deflator bij het bepalen van de reële
zorguitgaven). Dat was inderdaad de trend in de afgelopen decennia.
Meer over het openbaar bestuur in hoofdstuk 5.
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Uitgavenmix
De samenstelling van de overheidsuitgaven verandert bij integrale uitvoering van het
regeerakkoord substantieel (tabel 2.3). Voor haar klassieke taken – het openbaar bestuur, de
binnenlandse veiligheid, defensie en infrastructuur – geeft de overheid al decennialang 15 tot
16 procent van het bruto binnenlands product (bbp) uit. Het hiervoor beschikbare budget krimpt
in de periode 2013-2017 met meer dan 2 procent bbp. De in de loop van de jaren nul al ingezette
daling van de uitgaven voor het openbaar bestuur versnelt aanzienlijk. De lichte stijging van de
uitgaven voor de binnenlandse veiligheid uit de jaren nul gaat in deze kabinetsperiode weer
teniet. Het gemarginaliseerde defensiebudget wordt de komende jaren verder uitgeperst. De
overheidsuitgaven voor de infrastructuur brokkelen verder af.
De sterke expansie van de collectieve sector sinds het midden van de jaren vijftig van de
vorige eeuw wordt verklaard door het toegenomen belang van de overdrachten. Het betreft niet
alleen uitkeringen via het stelsel van sociale zekerheid. De collectief geﬁnancierde
gezondheidszorg en de onderwijsuitgaven gelden eveneens als overdrachten (aan gezinnen) –
nu niet in geld, maar in natura. In de jaren nul stijgt het beslag van de sociale uitgaven merkbaar,
vooral door de vergrijzing en het in 2006 ingevoerde zorgstelsel.12 Ook het ‘noemereffect’ speelt
een rol: de sterk tegenvallende bbp-groei stuwt de quote op.
Tabel 2.3 Samenstelling overheidsuitgaven (procenten bbp)
2002

2012

2017

2002-2012

niveaus
Klassieke overheidstaken
waarvan
openbaar bestuur
binnenlandse veiligheid
landsverdediging
infrastructuur
Overdrachten
waarvan
sociale zekerheid
collectief gefinancierde zorg
onderwijs
Overige uitgaven
Uitgavenpeil

2013-2017

mutaties

15,6

15,2

13,1

-0,4

-2,1

10,8
1,7
1,3
1,8

10,5
1,9
1,1
1,7

9,0
1,7
1,0
1,4

-0,3
0,2
-0,2
-0,1

-1,5
-0,2
-0,1
-0,3

23,1

28,9

29,1

5,8

0,2

11,3
6,8
5,0

12,9
10,6
5,4

13,1
10,8
5,2

1,6
3,8
0,4

0,2
0,2
-0,2

7,8
——
45,9

5,8
——
49,9

5,5
——
47,7

-2,0
——
4,0

-0,3
——
-2,2

Bron: Centraal Planbureau (2012b), p. 9
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De invoering van de basisverzekering tegen ziektekosten maakte in 2006 een einde aan het verschil
tussen de ziekenfondsverzekering (verplicht voor twee derde van de bevolking) en de particuliere ziektekostenverzekering. Zorguitgaven voor de vroeger particulier verzekerden tellen sindsdien als collectieve
uitgaven, voor zover de financiering via de basisverzekering plaatsvindt; de door deze groep opgebrachte
premies voor de basisverzekering zijn – anders dan de vroegere particuliere premies – onderdeel van de
collectieve lasten. Zowel de collectieve-uitgavenquote als de collectievelastendruk is door de stelselherziening circa 1,5 procent bbp hoger komen te liggen.
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De sterke toename van het aantal AOW’ers en de groei van het aantal mensen zonder betaald
werk – met een uitkering krachtens de Werkloosheidswet (WW) of de Wet werk en bijstand –
drijven de sociale uitgaven in de lopende kabinetsperiode verder omhoog.13 Daar staan
bezuinigingen tegenover door verlaging van uitkeringsbedragen en als gevolg van een
samenstellingseffect: relatief hoge uitkeringen (zoals de WW en de subsidie voor de sociale
werkvoorziening) worden in toenemende mate vervangen door relatief lage uitkeringen (zoals
bijstand).14
De zorguitgaven zijn in de jaren nul geëxplodeerd. Wanneer het kabinet in zijn opzet slaagt,
zullen zij in de periode 2013-2017 voor het eerst sinds lange tijd weer min of meer in de pas lopen
met de nominale groei van het bbp. Onzeker is echter of alle voornemens kunnen worden
uitgevoerd.15 Aangezien het aandeel van de onderwijsuitgaven tamelijk stabiel is, kan het
groeiende aandeel van de overdrachten in de totale overheidsuitgaven volledig op het conto
van zorg en sociale zekerheid worden geschreven.16
De daling van de overige uitgaven in de beschouwde periode is geconcentreerd bij de
overdrachten aan bedrijven en (althans in de jaren nul) bij de rentelasten.
Ontvangsten
Op het basispad nemen de collectieve lasten toe met 14½ miljard euro. Dat de ontvangsten
van de schatkist stijgen, ligt – gezien eerdere besluiten om de lasten te verzwaren en de groei
van het reële bbp – nogal voor de hand.
Tabel 2.4 Voornaamste lastenmutaties in 2017 (miljarden euro)a
Verhogen arbeidskorting
Beperking aftrek pensioenpremies
Niet belasten reiskostenvergoeding (‘forensentaks’)
Minder fiscale faciliteiten voor zelfstandigen en overige bedrijfsleven
Hogere verhuurderheffing
Verhoging assurantiebelasting
Accijnsverhogingen
Overige maatregelen
Totaal
a

-3,0
2,9
-1,8
0,7
0,9
1,4
0,5
3,1
——
4,8

Bedragen ex ante, in prijzen van 2012.

Centraal Planbureau (2012a), p. 41

De coalitie verzwaart de collectieve lasten in 2017 met bijna 5 miljard euro ten opzichte van het
basispad (tabel 2.4). De lastenverzwaring is groter voor gezinnen (3,2 miljard euro) dan voor bedrijven (1,6 miljard euro). De raming van de meeropbrengst van de belastingen als gevolg van
de limitering van de aftrek van pensioenpremies tot een pensioengevend salaris van € 100.000
13
14
15
16

Zie verder in onderdeel 2.4.
Centraal Planbureau (2012b), p. 8.
Zie De Kam (2013a), p. 8.
Het aandeel van de overdrachtsuitgaven groeit van 50 procent (2002) tot 61 procent (2017) van de totale
overheidsuitgaven.
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bij een opbouwpercentage voor pensioenrechten van ten hoogste 1,75 per jaar is van meet af
aan onzeker.17 De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarin een en ander is geregeld, in oktober 2013 afgestemd. De oppositie was van mening dat verlaging van het maximaal toegestane
opbouwpercentage naar 1,75 een te grote versobering van de ﬁscaal toegelaten pensioenopbouw
zou betekenen. Een belangrijk argument van de oppositie was daarnaast onzekerheid hoe de
besturen van pensioenfondsen op de voorgestelde wijzigingen zullen reageren.18 Wanneer de
‘ruimte’ die ontstaat door de geringere opbouw van pensioenaanspraken niet wordt gebruikt
om de pensioenpremie te verlagen, maar om de lopende uitkeringen (eerder weer) te verhogen
en de pensioenregeling in andere opzichten op te tuigen, staat de koopkracht van de actieve
deelnemers extra onder druk en zal de belastingopbrengst – mogelijk aanzienlijk – minder toenemen dan geraamd.
Half december 2013 sluit het kabinet met drie oppositiepartijen een pensioenakkoord.19
Het zijn dezelfde drie – D66, ChristenUnie en Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) – die eerder hebben ingestemd met de Begrotingsafspraken 2014 (zie onderdeel 2.3). Volgens het pensioenakkoord gaat het maximale opbouwpercentage voor pensioen waarvoor met gebruikmaking
van ﬁscale faciliteiten geld opzij mag worden gezet per 1 januari 2015 naar 1,875 procent (in
plaats van 1,75 procent). Hierdoor ontstaat een ‘gat’ in de schatkist, oplopend tot bijna 700 miljoen euro in 2017. Dit gat wordt gemaasd door de werkgeverspremie voor de WW minder te verlagen (opbrengst 258 miljoen euro), door de subsidie voor werkgevers die een oudere werkloze
in dienst nemen20 te beperken (opbrengst 264 miljoen euro), via afschaﬃng van de btw-vrijstelling voor de uitvoerders van pensioenregelingen (opbrengst 110 miljoen euro)21 en uit de middelen voor het sociaal akkoord (50 miljoen euro). Voor de pensioendeelnemers is de invoering
van de btw-plicht uiteraard een sigaar uit eigen doos. De uitvoerders van pensioenregelingen
zullen de btw immers doorberekenen aan hun opdrachtgevers, de pensioenfondsen. Hierdoor
daalt het beleggingsrendement en het voor de deelnemers beschikbare pensioenkapitaal. Voor
de fondsen een argument om de premie minder te verlagen dan mogelijk is door de verlaging
van het opbouwpercentage.
Onzeker blijft – ondanks het pensioenakkoord – of de pensioenpremies daadwerkelijk
omlaaggaan, zodra de pensioenopbouw is versoberd. Die beslissing is aan de besturen van de
pensioenfondsen. Die onzekerheid over een adequate premieverlaging vormde in oktober 2013
– samen met het opbouwpercentage van slechts 1,75 – het grootste obstakel in de Eerste Kamer.
De oppositie vond het niet te verteren dat werkgevers en werknemers evenveel premie zouden
blijven betalen voor een soberder pensioen. Daarom bevat het pensioenakkoord tevens negen
‘premiewaarborgen’, die moeten garanderen dat de pensioenpremie inderdaad wordt aangepast
(omlaaggaat). Voor een deel hebben deze waarborgen vooral een symboolfunctie; sommige
formaliseren slechts de bij veel fondsen allang bestaande praktijk. Daarnaast is afgesproken dat
de toezichthouder – De Nederlandsche Bank (DNB) – met een generatietoets gaat uitmaken of
17

18
19
20

21
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Het genoemde opbouwpercentage geldt voor middelloonregelingen. Het opbouwpercentage is gelijk
aan het percentage van de pensioengrondslag (salaris na aftrek van de franchise) dat aan pensioen wordt
opgebouwd.
Centraal Planbureau (2012a), p. 9.
Tweede Kamer (2013-2014a).
De subsidie (‘mobiliteitsbonus’) bedraagt drie jaar lang € 7.000 euro per jaar. Nu kunnen werkgevers die
een werkloze 50-plusser in dienst nemen aanspraak op de bonus maken, straks pas wanneer zij een
werkloze 56-plusser op de loonlijst plaatsen.
Verzekeraars die pensioenregelingen uitvoeren zijn al btw-plichtig. De maatregel effent dus het speelveld
voor de gezamenlijke pensioenverzekeraars.
JAARBOEK OVERHEIDSFINANCIËN

2014

de premies vanaf 2015 voor alle jaargangen deelnemers evenwichtig zijn vastgesteld. Dat is lastig.
Zo’n toets moet nog worden ontwikkeld. Het is bovendien een gegeven dat bij de gangbare
doorsneepremie jongere jaargangen deelnemers per deﬁnitie meebetalen voor oudere jaargangen deelnemers. De premie van de jongeren kan immers langer worden belegd, en daardoor
zou – uitgaande van gelijke aanspraken op de datum van pensionering – bij een actuarieel fair
stelsel het premiepercentage hoger moeten zijn naarmate de leeftijd van een actieve deelnemer
hoger is. De maximumboete voor een fonds dat zich niet aan een eventuele aanwijzing van DNB
houdt, is bovendien slechts 1 miljoen euro, een peulenschil voor het doorsneefonds. Wel zal
een fonds in overtreding beducht zijn voor reputatieschade.
Onjuist is overigens de veelvuldig gewekte indruk dat mensen door het lagere opbouwpercentage minder pensioen kunnen opbouwen. Slechts de ﬁscale subsidie op de pensioenopbouw daalt. Uit hun netto-inkomen na belastingheﬃng kunnen mensen naar hartenlust aanvullend voor de oude dag (blijven) sparen, bijvoorbeeld door een lijfrenteovereenkomst te sluiten. De tragere pensioenopbouw kan deelnemers verder prikkelen om wat later met pensioen
te gaan. Dat is gunstig voor het arbeidsaanbod en de economische groei.
De voorgenomen forse verhoging van het tarief van de in 2013 ingevoerde verhuurderhefﬁng lijkt aanvankelijk problematisch. Langs deze weg wil het kabinet de extra huuropbrengst
afromen die woningcorporaties kunnen boeken door de op stapel gezette verruiming van het
huurbeleid. De corporaties hebben het ﬁnancieel echter zwaar, onder andere doordat zij moeten
meebetalen aan de redding van Vestia, dat is bezweken aan speculaties met derivaten. De heﬃng
bedreigt daarmee de nieuwbouw van woningen. Half december gaat ook de tegenstribbelende
PvdA-fractie in de Eerste Kamer uiteindelijk akkoord met een forse verhoging van de verhuurderheﬃng, die in 2014 naar raming al 1,1 miljard euro zal opbrengen. Deze ontwikkelingen illustreren fraai hoe de Eerste Kamer de dadendrang van het kabinet kan ontkrachten, een draad
die hierna wordt opgepakt.
De verhoging van de assurantiebelasting en het opvoeren van enkele accijnstarieven lijken
maatregelen waaraan – ondanks het in zekere mate optreden van ‘grenseffecten’ bij accijnsplichtige goederen – nog het geringste risico op omvangrijke budgettaire tegenvallers is verbonden.
2.3 Begroting voor 201422
In 2013 krimpt de Nederlandse economie volgens de Decemberraming 2013 van het CPB met
1 procent. Voor 2014 blijft de groeiraming uit de Macro Economische Verkenning 2014 ongewijzigd.
Dit jaar zou het bruto binnenlands product (bbp) met ½ procent kunnen toenemen.23 Om het
tekort terug te dringen, kiest het kabinet – dit in aanvulling op het regeerakkoord – voor een
pakket aan maatregelen, waarmee netto 6 miljard euro is gemoeid. In brutotermen gaat het om
een hoger bedrag, want het uitgestippelde beleid voorziet tevens in enkele intensiveringen en
lastenverlichtingen. Netto bestaat het pakket voor ruim de helft uit lastenverzwaringen.

22
23

Zie voor een uitvoeriger beschouwing: De Kam (2013b).
Centraal Planbureau (2013a), p. 7. Zie hoofdstuk 1 voor een beschouwing over de gang van zaken in de
Nederlandse economie.
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Meerjarige economische effecten van het 6-miljardpakket
In 2014 komt zowel de bbp-groei als de groei van de consumptie van huishoudens
door het pakket slechts ¼ procentpunt lager uit.24 Dat de bestedingen van de private
sector vrijwel op peil blijven, is vooral te danken aan de afschaﬃng van de ﬁscale faciliteit voor stamrechten. Mensen mogen ontvangen ontslagvergoedingen op dit moment belastingvrij onderbrengen bij een bank, verzekeraar of eigen besloten vennootschap. Pas de toekomstige uitkeringen zijn belast. Het vervallen van deze faciliteit, waarvan de opbrengst in 2014 te boek staat voor 2 miljard euro,25 heeft nauwelijks
bestedingseffecten, want deze maatregel betekent vooral dat toekomstige belastingopbrengsten in de tijd naar voren worden gehaald. Na de vervroegde verzilvering van
hun stamrecht tegen een gereduceerd tarief beschikken rechthebbenden in beginsel
zelfs over extra bestedingsruimte.
Verder neemt het CPB aan dat ombuigingen en lastenverzwaringen uit 2014 vertraagd doorwerken, waardoor een deel van de effecten pas in latere jaren zichtbaar
wordt. De ervaring van de laatste jaren leert dat huishoudens sneller en heftiger op
bezuinigingen en lastenverzwaringen reageren, dan het gebruikte model aanneemt.
Het 6-miljardpakket kan het economische herstel dus meer schaden dan waarvan nu
wordt uitgegaan.

Procyclisch begrotingsbeleid
De begroting continueert het procyclische beleid van de afgelopen jaren. Dat het kabinet
voor deze aanpak opteert is – zoals al opgemerkt – terug te voeren op de wens de overheidsﬁnanciën ‘houdbaar’ te maken. Maar is de grote recessie nu werkelijk de meest aangewezen periode om binnen vier jaar het hele in de loop van een halve eeuw ontstane houdbaarheidsprobleem uit de wereld te helpen? Uitsmeren van deze budgettaire opgave over een langer tijdvak
lijkt een verdedigbare beleidsoptie.26 Het voor de hand liggende tegenargument is en blijft dat
politici in de toekomst, wanneer de economie weer ﬂoreert, prompt zullen versagen om de uitgestelde ingrepen alsnog te effectueren. Dit keer met als argument dat de zich manifesterende
private voorspoed niet valt te rijmen met ‘armoede’ van de publieke sector.
De miljoenennota noemt als bijkomend argument ten gunste van het uitgestippelde procyclische beleid dat Nederland niet ‘op te grote voet kan leven’. De rentelasten op de overheidsschuld van 11 miljard euro worden aangemerkt als ‘zondegeld’.27 Naarmate de schuldquote van
de overheid slinkt, komen – bij een gegeven rentevoet – inderdaad steeds meer middelen (als
percentage van het bbp) beschikbaar voor bijvoorbeeld lastenverlichting of het onderwijs. Het
is echter niet bezwaarlijk, wanneer de overheid leent voor de ﬁnanciering van groeizame investeringen. Een versnelde groei van het (nominale) bbp maakt het eenvoudiger de rente te voldoen
en verlaagt de schuldquote door het ‘noemereffect’. In zijn advies over de rijksbegroting toont

24
25

26
27

Centraal Planbureau (2013b), p. 3-4.
Tweede Kamer (2013-2014b), p. 20. Gerekend wordt op een eenmalige extra opbrengst van 1,2 miljard
euro door de vrijval van bestaande stamrechten. Doordat met ingang van 2014 tevens een einde komt aan
de vrijstelling voor nieuwe stamrechten, neemt de belastingopbrengst daarenboven structureel met 0,8
miljard euro per jaar toe.
De Kam (2013c), p. 573-574.
Tweede Kamer (2013-2014c), p. 20.
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de Raad van State zich ongerust over de sterke stijging van de overheidsschuld in de afgelopen
vijf jaar. Zij vormt inderdaad een steekhoudend argument voor diepgaande structurele hervormingen, vooral bij de collectief geﬁnancierde zorg en de sociale zekerheid – zoals door de Raad
bepleit.28 Toch kan een wat oplopende schuldquote onder de huidige omstandigheden worden
aanvaard.
Er bestaat echter een ander, zwaarwegend argument tegen een minder restrictief begrotingsbeleid. Nederland kan zich zonder groot politiek gezichtsverlies – en mogelijk op straffe
van een boete – niet permitteren lichtvaardig de hand te lichten met de geldende Europese verdragen en in Brussel gemaakte begrotingsafspraken. In het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) is
een maximum verankerd voor het feitelijke tekort van 3 procent bbp. Deze bovengrens kan een
lidstaat bij een langdurige en zware recessie onder omstandigheden dwingen tot het voeren van
procyclisch beleid (onderdeel 2.6). Bij deze conclusie past nog de kanttekening dat de Europese
Commissie en de Europese Raad Nederland al een adempauze hebben gegund. Ons land zit
sinds 2009 – toen het begrotingstekort voor het eerst duidelijk de 3-procentgrens overschreed
– in de zogeheten ‘buitensporigtekortprocedure’. In het raam van die procedure was de afspraak
dat Nederland zijn begrotingstekort uiterlijk in 2013 zou hebben teruggebracht tot of tot beneden de plafondwaarde. Eerst kreeg Nederland een jaar uitstel. Eind 2013 achtte de Europese Commissie het 6-miljardpakket uit de begroting voor 2014 voldoende, zodat het tekort ook dit jaar
nog boven de 3 procent bbp uitkomt.
Totaalbeeld overheidsfinanciën
Net als in 2013 – en ondanks het aanvullende 6-miljardpakket – overschrijdt het feitelijke
begrotingstekort in 2014 het SGP-plafond van 3 procent bbp (tabel 2.5). Correctie voor de stand
van de conjunctuur levert het structurele begrotingstekort op. In 2013 daalt dit duidelijk, met 1
procent bbp, maar het structurele saldo verbetert in 2014 amper verder. Door de aanhoudende
tekorten en door de nationalisatie van SNS REAAL loopt de overheidsschuld gestaag op, tot 76
procent bbp.
Het uitgavenpeil ligt in de jaren 2012-2014 constant iets boven de helft van het bbp. De uitgavenmix verandert. Het aandeel van de uitgaven voor collectief geﬁnancierde zorg groeit met
0,4 procent bbp. Wel zwakt het stijgingstempo van de zorguitgaven af, onder andere doordat
zorggebruikers hogere eigen betalingen verschuldigd zijn en doordat een rem is gezet op de
verstrekking van persoonsgebonden budgetten (pgb’s). De sociale zekerheid vergt 0,8 procent
bbp meer, door de vergrijzing – de babyboomers gaan met AOW – en de oplopende werkloosheid.
Het aandeel van de uitgaven voor openbaar bestuur loopt terug (met 0,6 procent bbp), zowel
door de ombuiging op de apparaatskosten van de ministeries, als door de nullijn voor het overheidspersoneel. Ook de overdrachten aan bedrijven kalven af (met 0,3 procent bbp).
De collectieve lasten lopen als percentage van het bbp op van 39,0 in 2012 tot 40,8 in 2014.
De beleidsmatige lastenstijging van 3,0 procent bbp, onder andere veroorzaakt door de verhoging van het algemene btw-tarief met ingang van oktober 2012, komt voor ruim twee derde ten
laste van gezinnen. De lastenstijging verdampt voor circa 40 procent door de achterblijvende
endogene ontwikkeling van de belasting- en premieontvangsten.29 Dat heeft verschillende oorzaken. De snel gegroeide groep mensen die hun baan kwijt zijn, beschikt over minder inkomen
en draagt dus minder loonheﬃng af. Bovendien besteden consumenten een groter deel van
28
29

Tweede Kamer (2013-2014d), p. 12-14.
Centraal Planbureau (2013b), p. 53. Dit impliceert voor de beschouwde periode een progressiefactor
van 0,6.
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hun budget aan lagerbelaste goederen, waardoor de btw substantieel minder opbrengt. De lagere winstquote van bedrijven verklaart dat de groei van de opbrengst van de vennootschapsbelasting achterblijft bij die van het bbp. De niet-belastingontvangsten – voor een ﬂink deel
aardgasbaten voor de staat – vallen tussen 2012 en 2014 met 1 procent bbp terug.
Bij de lastenverzwaringen voor gezinnen (in 2014) springen drie maatregelen in het oog.
Ten eerste worden de schijfgrenzen en de heﬃngskortingen niet voor de inﬂatie gecorrigeerd
(opbrengst 1 miljard euro). Ten tweede mogen stamrechttegoeden30 in 2014 (volledig) worden
opgenomen, in combinatie met een 20 procent belastingvrijstelling. Onzeker is in welke mate
belastingplichtigen met een stamrechttegoed zullen toehappen. Het CPB noemt de raming van
de opbrengst (1¼ miljard euro) daarom onzeker.31 Ten derde lag het aanvankelijk in de bedoeling
om de algemene heﬃngskorting volledig af te bouwen voor belastingplichtigen die te maken
hebben met de vierde tariefschijf van de inkomstenbelasting. Deze ingreep is gesneuveld bij
het Begrotingsakkoord 2014 (zie hierna). Tegenover de opgesomde belastingverzwaringen staat een
lastenverlichting in de vorm van een forse verhoging van de arbeidskorting (2 miljard euro).32
Ook de premie voor de Zorgverzekeringswet gaat minder omhoog, dan aanvankelijk werd verondersteld. Dit scheelt 1¼ miljard euro. De lastenstijging voor bedrijven treft vooral verhuurders
(1¼ miljard euro) en het bankwezen (resolutieheﬃng in verband met de nationalisatie van SNS
REAAL: 1 miljard euro).
Tabel 2.5 Kerngegevens collectieve financiën (procenten bbp)
2012
Bruto collectieve uitgaven
Collectieve lasten
Niet-belastingontvangsten
Totale ontvangsten

2013
50,4

39,0
7,3

Feitelijk begrotingstekort
Structureel begrotingstekort
Overheidsschuld

2014
50,6

39,7
7,7

50,4
40,8
6,3

46,3
——
4,1
2,5

47,4
——
3,2
1,5

47,1
——
3,3
1,4

71,3

75,0

76,3

Bron: Centraal Planbureau (2013b), p. 43

Begrotingsafspraken 2014
Gaandeweg het jaar 2013 ontdekt het kabinet-Rutte II dat regeren moeilijk is voor een coalitie die in de gepolitiseerde Eerste Kamer niet over een zetelmeerderheid kan beschikken. Intensief overleg met de fractieleiders van diverse oppositiepartijen leidt begin oktober tot aan-

30

31
32
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Een ‘stamrecht’ geeft de gerechtigde aanspraak op een reeks uitkeringen in de toekomst. Stamrechthouders kunnen bijvoorbeeld een ontvangen ontslagvergoeding onderbrengen in een eigen bv. Die vergoeding blijft in dit geval onder voorwaarden onbelast, totdat uitkeringen ten laste van het in de bv ondergebrachte stamkapitaal worden genoten en op dat moment worden belast. Zie ook voetnoot 25.
Centraal Planbureau (2013b), p. 62.
De arbeidskorting wordt in deze kabinetsperiode in toenemende mate inkomensafhankelijk. Vanaf 2017
hebben inkomens boven circa € 110.000 in het geheel geen aanspraak op arbeidskorting meer.
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vullende afspraken over de begroting voor 2014, waarbij het kabinet de steun verwerft van D66,
de ChristenUnie en de SGP. De dreiging dat de marionetten van dit trio in de senaat op politieke
gronden hun steun aan belangrijke plannen van de regering zouden onthouden, dwingt VVD
en PvdA op de knieën. De politieke steun van D66, ChristenUnie en SGP blijft uitdrukkelijk beperkt tot het begrotingsbeleid en de sociaal-economische politiek. Steun voor de jaren na 2014
is bovendien niet automatisch verzekerd.
Een terugblik op de soms tot diep in de kleine uurtjes gevoerde onderhandelingen leert
dat veel politiek gedoe uiteindelijk heeft geleid tot betrekkelijk beperkte aanpassingen. Ten opzichte van de eerder ingediende begroting voor 2014 blijft het uitgavenniveau gelijk; de lasten
gaan iets omlaag.33 Een pluspunt is de tijdelijke verlaging van het tarief van de eerste schijf van
de inkomensheﬃng in 2014. Deze lastenverlichting van 1,5 miljard euro geeft een welkom duwtje aan de binnenlandse bestedingen van consumenten. Dit ﬁscale douceurtje wordt voor twee
derde gedekt door een eveneens tijdelijke, bescheiden verlaging van het belastingtarief op geld
dat directeur-grootaandeelhouders (dga’s) aan hun besloten vennootschap (bv) onttrekken.34
De ﬁscale claim op in bv’s opgepotte winsten wordt zo versneld gerealiseerd. De wegens deze
maatregel ingeboekte opbrengst van 1 miljard euro is onzeker.35 Aangezien banken de kredietkraan voor veel mkb-ondernemingen een slag hebben dichtgedraaid, zullen heel wat directies
de in het verleden ingehouden winsten nodig hebben om hun bv voor een groter deel met eigen
vermogen te kunnen ﬁnancieren. Bij zijn becijfering van de macro-economische effecten van
de Begrotingsafspraken 2014 veronderstelt het CPB trouwens dat door de bv’s extra uitgekeerde dividenden niet zullen leiden tot een hogere consumptie van gezinnen. Een bestedingsimpuls
wordt dus niet voorzien.36
Op het terrein dat haar het meest aan het hart gaat, is de PvdA de verliezende partij. Het
mediane inkomenseffect van de gemaakte afspraken voor alle huishoudens samen is in de periode 2015-2017 per saldo nihil. Na 2014 pakken de afspraken evenwel gunstiger uit voor de hoogste inkomens, doordat zij – anders dan het kabinet aanvankelijk had voorgesteld – hun algemene heﬃngskorting niet volledig kwijtraken; dit scheelt 0,5 miljard euro. De inkomensverschillen nemen dus toe, ten opzichte van de oorspronkelijke voornemens.
Als gevolg van de afspraken ligt het begrotingstekort in de rest van de kabinetsperiode 0,6
miljard euro (0,1 procent bbp) hoger. Dit komt door de overeengekomen blijvende lastenverlichting in dezelfde orde van grootte. Inderdaad ligt de oorzaak van het hogere tekort niet aan
de uitgavenkant van de begroting, want na 2014 houden extra bezuinigingen en intensiveringen
elkaar in evenwicht.37 Wel wordt driekwart miljard euro verschoven van de collectief geﬁnan-

33
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Tweede Kamer (2013-2014e), p. 3.
Het tarief wordt tijdelijk met 3 procentpunt verlaagd tot 22 procent.
Verondersteld is dat dga’s zichzelf in 2014 in totaal circa 5 miljard euro aan extra dividend uitkeren, en
vervolgens in 2015 nog eens circa 3 miljard euro. Dit is om twee redenen hoogst onwaarschijnlijk. (1) Stel,
de overtollige liquiditeiten zijn bij de bank geplaceerd tegen een rentevergoeding van 1,5 procent. Zolang
het geld in de bv zit, betaalt de dga daarover 20 procent vennootschapsbelasting. Na uitkering aan de dga
stijgt de verschuldigde belasting van de huidige 0,3 procent (0,2 × 1,5) tot 1,2 procent vermogensbelasting
(30 procent vermogensrendementsheffing over een fictief rendement van 4 procent). (2) Bij pensioenopbouw in de eigen bv stelt de fiscus zulke hoge eisen aan de kapitaaldekking, dat uitkering van dividend
vaak onmogelijk is.
Centraal Planbureau (2013c), p. 4.
Voor 2013 is al 650 miljoen euro onder het uitgavenkader verwerkt met het oog op de intensivering bij
de post onderwijs. Tenzij de departementen op de valreep van het jaar de hand op de knip hebben gehouden, dreigt het kader voor 2013 hierdoor te worden overschreden. Zie: Tweede Kamer (2013-2014f ), p. 2.
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cierde zorguitgaven naar de post onderwijs.38 D66 acht deze verhoging van het totale onderwijsbudget met amper 2 procent essentieel, maar internationaal vergelijkend onderzoek van het
Sociaal en Cultureel Planbureau leert dat het bewijs voor een verband tussen de schoolprestaties
van leerlingen en het niveau van de onderwijsuitgaven ontbreekt.39 Verder wordt de taakstelling
voor de apparaatsuitgaven van het Rijk – te bereiken via een korting op de aan ministeries uitgekeerde loon- en prijsbijstelling – opgeschroefd van de al voorziene 0,6 miljard euro tot bijna
1,1 miljard euro.
De macro-economische effecten van de Begrotingsafspraken 2014 zijn zeer beperkt. De consumptie van huishoudens neemt – alleen in 2014 – door de tijdelijke lastenverlichting een kwart
procent toe. Verder rolt uit de exercitie van het CPB met zijn model SAFFIER II een parade van
nullen. De groei van de economie blijft in alle jaren vrijwel onveranderd. Tot aan het eind van
de kabinetsperiode is er geen enkel positief effect op de werkgelegenheid.40
Schatkistbewaarder Dijsselbloem heeft aangekondigd in het voorjaar van 2014 met de drie
‘partiële’ gedoogpartners verder te willen onderhandelen over de begroting voor 2015. Zijn voornemen vergroot de onzekerheid over het toekomstige ﬁnancieel-economische beleid. De gemaakte begrotingsafspraken zaaien zo onzekerheid over het toekomstige budgettaire beleid,
waar een vaste koers geboden is.
2.4 Sociale zekerheid
Het beloop van de overheidsuitgaven voor de sociale zekerheid is beslissend getekend door
de zware en langdurige recessie. Het beroep op de werkloosheidsverzekering en diverse bijstandsregelingen bedraagt in 2014 waarschijnlijk 800 duizend uitkeringsjaren, dat is dubbel zo
hoog als in 2008. Ook de vergrijzing, die in een stroomversnelling raakt nu de eerste omvangrijke jaargangen babyboomers de AOW-gerechtigde leeftijd passeren, laat diepe sporen na. Sinds
het uitbreken van de grote recessie is het AOW-volume met een half miljoen uitkeringsjaren
toegenomen. Bij andere regelingen van sociale zekerheid loopt het volume in de periode 20082014 daarentegen terug. Dit geldt met name voor de uitkeringen krachtens de Algemene nabestaandenwet (-47 duizend), bij het ziekteverzuim (-41 duizend) en het gebruik van arbeidsongeschiktheidsregelingen (-36 duizend). Per saldo neemt de economische inactiviteit in de beschouwde periode toe met driekwart miljoen uitkeringsjaren (tabel 2.6).
Daar staat tegenover dat het arbeidsvolume (exclusief ziekteverzuim) in deze jaren gestaag
afbrokkelt. In 2009 en 2010 nam de werkgelegenheid in totaal af met 110 duizend arbeidsjaren.
Daarna herstelde de werkgelegenheid zich enigszins (plus 32 duizend arbeidsjaren). Maar voor
2013 en 2014 rekent het CPB opnieuw op een verlies, dit keer van ruim 90 duizend mensjaren.
Net zoals het bestand van de uitkeringsontvangers, vergrijst ook het bestand van de werkenden.
Het laatstbedoelde vergrijzingsproces kreeg een duidelijke impuls, doordat het wegnemen van
ﬁnanciële prikkels voor vroegpensioen heel effectief is gebleken. De gemiddelde leeftijd, waarop
werknemers het arbeidsproces verlaten, is gestegen van 61 jaar in 2006 tot bijna 64 jaar in 2013.
De geschetste schaarbeweging verklaart dat de verhouding tussen het aantal economisch inactieven met een uitkering en het aantal werkenden (actieven) recent sterk is verslechterd. Tussen
2008 en 2014 vliegt de i/a-ratio met meer dan 13 procentpunt omhoog. Een zo forse stijging van
dit verhoudingsgetal kan op zichzelf bezien rechtvaardigen dat de koppeling van de sociale uit-
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Centraal Planbureau (2013d), p. 4 en p. 6.
Sociaal en Cultureel Planbureau (2012), p. 119.
Centraal Planbureau (2013c), p. 2-3.
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keringen aan de ontwikkeling van de cao-lonen wordt losgelaten. De Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid bepaalt dat de uitkeringen in beginsel de contractlonen volgen, maar de
WKA biedt tevens de mogelijkheid deze koppeling in twee gevallen achterwege te laten, of haar
slechts gedeeltelijk toe te passen. De eerste reden om te ontkoppelen is dat zich een bovenmatige loonstijging voordoet, die schade toebrengt aan de werkgelegenheid. De tweede reden kan
zijn dat het aantal uitkeringsontvangers zo sterk toeneemt, dat daardoor een betekenende verzwaring van de belasting- en premiedruk nodig is. Aan die laatstgenoemde voorwaarde om te
‘ontkoppelen’ is op dit moment stellig voldaan (tabel 2.6). Bij de invoering van de WKA zijn de
twee criteria geconcretiseerd door de afspraak dat de uitkeringen niet aan de cao-lonen zouden
worden gekoppeld, zolang de verhouding tussen het aantal inactieven en het aantal actieven
boven een destijds vastgestelde drempelwaarde van 86 procent lag. Deze drempelwaarde is nadien veranderd in 82,6 procent, vanwege een herziening van de Nationale Rekeningen. Toepassing van de koppeling bleef op grond van de WKA geheel of gedeeltelijk achterwege vanaf 1992
tot en met 1995, steeds omdat destijds de drempelwaarde voor de i/a-ratio werd overschreden.
In 2004 en 2005 werd de koppeling opnieuw losgelaten. Aangezien toen een geactualiseerde
drempelwaarde voor de i/a-ratio ontbrak, is destijds besloten te ontkoppelen met een beroep
op de wettelijke afwijkingsgrond ‘bovenmatige loonstijging’.
De stapsgewijze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd dempt de eerstkomende jaren
de stijging van de i/a-ratio. Het toekomstige beloop van deze grootheid hangt uiteraard in belangrijke mate af van het herstel van de werkgelegenheid (via de daardoor bereikte daling van
het aantal werklozen en het ‘noemereffect’) en het succes dat het kabinet weet te behalen bij
de hervorming van de sociale zekerheid. In het bijzonder van de in te voeren Participatiewet41
wordt veel verwacht; waarschijnlijk te veel. Zo lijkt de kans gering dat overheid en bedrijfsleven
erin zullen slagen voldoende arbeidsplaatsen te scheppen voor mensen met een beperking. De
i/a-ratio zou dus best wel eens stevig verder kunnen stijgen. Wanneer de politiek het besluit om
onder omstandigheden niet te koppelen wil baseren op een drempelwaarde voor de i/a-ratio,
dan ligt het overigens in de rede een maximum te kiezen voor het aantal inactieven met een
uitkering dat de (stijgende) AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt ten opzichte van het aantal actieven. Door de vergrijzing stijgt de verhouding tussen alle uitkeringsontvangers en het aantal
werkenden weliswaar sterk, maar daarmee wordt al rekening gehouden door te streven naar
houdbare overheidsﬁnanciën.
Het stelsel van sociale zekerheid omvat twee soorten regelingen: verzekeringen en voorzieningen. De uitkeringen krachtens de sociale verzekeringen – zoals het algemeen ouderdomspensioen
(AOW) en de uitkeringen die werknemers beschermen tegen loonverlies door werkloosheid
(WW) en arbeidsongeschiktheid (WAO/WIA) – kennen als hoofdregel geen middelentoets en zij
worden vanouds in beginsel via premieheﬃng geﬁnancierd. De hoogte van de uitkeringen
krachtens sociale voorzieningen – bijstand, inkomenstoeslagen – wordt daarentegen getoetst aan
de eigen middelen (inkomen, vermogen) van de aanvrager en de uitgaven komen ten laste van
de algemene middelen van de overheid. De afgelopen decennia is het verzekeringskarakter van
de sociale verzekeringen langzaamaan ‘verwaterd’, doordat de uitkeringen krachtens deze regelingen in toenemende mate worden geﬁnancierd via rijksbijdragen, in plaats van uit de premie-opbrengst. Die rijksbijdragen zijn nodig, doordat de premie-inkomsten (soms ver) achter-
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Zie onderdeel 4.4 over de decentralisatie van de arbeidsbemiddeling naar de gemeenten.
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blijven bij wat nodig is voor de ﬁnanciering van de uitgaven. Deze ‘ontzekering’ zet in de aankomende jaren door. De rijksbijdragen ter ﬁnanciering van de sociale verzekeringen lopen verder
op, van 11 miljard euro in 2014 tot 15,3 miljard euro in 2017.42
Tabel 2.6 Kerncijfers sociale zekerheid

Economisch inactieven (× 1.000 uitkeringsjaren)
Arbeidsvolume (× 1.000 arbeidsjaren)
Inactieven/actieven-ratio (procenten)
Vermogenspositie werknemersfondsen (x miljard euro)
a

2008

2011

2014

mutatie 2008-2014

4.057
6.481
62,6

4.373
6.402
68,3

4.800
6.310
76

743
-171
13,4

9

0

-12¼a

-21¼

De begroting van het Ministerie van SZW vermeldt een vermogenstekort van 13,5 miljard euro.
Zie: Tweede Kamer (2013-2014g), p. 134.

Bron: Centraal Planbureau (2013b), p. 89

De premiegeﬁnancierde uitgaven vinden plaats vanuit sociale fondsen. Het jaarlijkse exploitatiesaldo van zo’n fonds is gelijk aan het verschil tussen inkomsten en uitgaven. In 2014 bedraagt
het geraamde exploitatietekort van alle sociale fondsen samen 3,8 miljard euro, dat is minder
dan de helft van het gezamenlijke tekort van 8,5 miljard euro in 2013. Dat deze tekorten zich
manifesteren, houdt deels verband met de begrotingsregels.43 Die voorschriften kennen een
scheiding van de inkomsten en de uitgaven. Een stijging van de uitgaven wordt daarom niet automatisch gecompenseerd door een navenante verhoging van de premie-inkomsten. Door de
economische neergang blijven de premie-opbrengsten achter, terwijl de uitgaven scherp stijgen.
De tekorten die hierdoor bij de fondsen ontstaan, zijn begrepen in het totale (negatieve) EMUsaldo van de overheid. Bij de manco’s die zijn ontstaan in de werkloosheidsfondsen speelt bovendien de verlaging van de Awf-premie een belangrijke rol. Die premie is in 2009 voor werkgevers verlaagd met 0,6 procentpunt, en voor werknemers teruggebracht tot nihil (een daling
met 3,5 procentpunt). Als gevolg van aanhoudende tekorten is de vermogenspositie van de sociale fondsen achteruitgehold.44 De werknemersfondsen zagen deze positie sinds 2008 met 21
miljard euro verslechteren.
Bij de socialeziektekostenverzekeringen doet zich een vergelijkbare ontwikkeling voor. Het
vermogenstekort van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten loopt op tot naar raming 23
miljard euro eind 2014. Daar staat tegenover dat het Zorgverzekeringsfonds – dat wordt gevoed
met de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet – de afgelopen jaren een
tekort van 7 miljard euro nagenoeg geheel heeft weggewerkt. De sociale fondsen bankieren via
een rekening-courant bij de schatkist. De rentevergoeding, die de fondsbeheerders over de oplopende schuld aan het Rijk verschuldigd zijn, vergt een toenemend stukje van de premie-opbrengst.
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43
44

62

Tweede Kamer (2013-2014g), p. 103.
Tweede Kamer (2013-2014g), p. 132.
De vermogenspositie reflecteert het verschil tussen het feitelijk aanwezige vermogen en het vereiste
normvermogen (aan het eind van het kalenderjaar). Is het normvermogen aanwezig, dan beschikt het
fonds gemiddeld genomen over het jaar over voldoende liquiditeiten om de uitkeringen te kunnen
financieren.
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2.5 De fifty-fiftyregel
Bij de sinds 2010 in het werk gestelde pogingen om het begrotingstekort terug te dringen
tot proporties die in overeenstemming zijn met de daarover binnen de Europese Unie gemaakte
afspraken, leggen ombuigingen en lastenverzwaringen in de jaren 2011-2014 bijna evenveel gewicht in de schaal (tabel 2.1). Het totaal aan tekortreducerende maatregelen, met inbegrip van
de invulling van het 6-miljardpakket, bedraagt over deze vierjarige periode 38 miljard euro. De
voor het EMU-tekort relevante bezuinigingen op de uitgaven tellen op tot 20 miljard euro; de
EMU-relevante lasten worden met 18 miljard euro verzwaard. Met deze ﬁfty-ﬁftyregel zouden
de kiezers zich bedrogen kunnen voelen. Afgaande op de inhoud van de verkiezingsprogramma’s
uit 2010 en vooral die uit 2012 mocht het electoraat immers de verwachting koesteren dat politici
de budgettaire ruimte voor tekortverkleining en nieuw beleid voor het overgrote deel, dan wel
zelfs uitsluitend, zouden vinden door het mes in de uitgaven te zetten.45
Uiteraard beperkt de aanhoudende recessie de budgettaire speelruimte van de beleidsmakers in Den Haag. Met name met de zich nu manifesterende omvangrijke tegenvallers bij de belastingontvangsten heeft het CPB bij zijn vooruitberekeningen van de economische ontwikkeling geen rekening gehouden. Hier ligt een belangrijke oorzaak, dat de kabinetten-Rutte de belastingschroef stevig hebben aangedraaid. Maar ook afgezien van de ongunstige gang van zaken
in de economie, blijkt in de politieke praktijk van alledag het omlaag brengen van de collectieve
uitgaven heel wat lastiger te zijn, dan de opstellers van verkiezingsprogramma’s vooraf lijken
te denken.
Wellicht overschatten politici de technische haalbaarheid van bezuinigingen. Tegen deze
veronderstelling pleit dat het CPB bij de becijfering van de effecten van verkiezingsprogramma’s
en regeerakkoorden pleegt na te gaan of door partijen voorgestane ombuigingen technisch
haalbaar zijn. Om die reden heeft dat planbureau bijvoorbeeld een grens gesteld aan de opbrengst van bezuinigingen in de sfeer van het openbaar bestuur, een categorie waar nagenoeg
alle partijen veel van verwacht(t)en.
Waarschijnlijk luidt een betere verklaring, dat bij de in Nederland onvermijdelijke coalitiebesprekingen, die aan elke kabinetsformatie voorafgaan, vooral partijen met grote bezuinigingsplannen water bij de wijn moeten doen. Dat was in elk geval duidelijk het geval bij het Begrotingsakkoord 2013 – gesloten in het voorjaar van 2012 – en bij de formatie van het kabinet-Rutte
II in de herfst van datzelfde jaar. Als uitkomst van de formatiebesprekingen had de VVD bijvoorbeeld (veel) meer willen bezuinigen op de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking. Mede
doordat de PvdA hier tegengas gaf, moesten de liberalen lastenverzwaringen slikken, terwijl
hun programma de kiezers nadrukkelijk lastenverlichting in het vooruitzicht had gesteld.
De meest plausibele verklaring voor het feit dat politici technisch haalbare bezuinigingen
uiteindelijk niet voor elkaar krijgen, bestaat uit een combinatie van voortschrijdend inzicht en
de angst om grote aantallen kiezers te mishagen. Voortschrijdend inzicht ontstaat onder andere,
wanneer belanghebbenden en ‘zaakwaarnemers’ van getroffen groepen de concrete gevolgen
van bepaalde beleidsvoornemens in beeld brengen. Dat geldt zeker, wanneer die effecten vervolgens tot breed maatschappelijk verzet en onrust in de volksvertegenwoordiging leiden. Dit
kan nog zowel tijdens de verkiezingscampagne, als bij de daaropvolgende formatiebesprekingen, als gaandeweg bij de uitvoering van het regeerakkoord tot de nodige aanpassingen leiden.
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Centraal Planbureau/Planbureau voor de Leefomgeving (2010), p. 23; Centraal Planbureau/Planbureau
voor de Leefomgeving (2012), p. 26.
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2.6 De Europese dimensie
Als uitvloeisel van het zogeheten ‘two pack’ is de Europese Commissie vanaf 2013 gemachtigd om een oordeel te geven over de begrotingspolitiek van de lidstaten.46 Hiertoe dienen de
eurolanden hun begrotingsplannen voor jaar t uiterlijk 15 oktober van jaar t-1 op te sturen naar
Brussel. Een maand later volgt het oordeel van de Commissie en kort daarop een uitspraak van
de eurogroep – deze bestaat uit de ministers van ﬁnanciën van de eurolanden. De Commissie
kan een in haar ogen onbevredigende begroting terugsturen naar de nationale hoofdstad van
de lidstaat in kwestie, met het verzoek haar aan te passen. De Commissie kan echter geen sancties opleggen aan landen die zo’n verzoek niet honoreren. Het beleid van landen met een steunpakket – Griekenland, Ierland, Portugal en Cyprus – staat al onder zo’n stringent toezicht, dat
zij hun begroting niet afzonderlijk onder deze procedure hoeven in te leveren. Daarmee resteren
dertien van de zeventien landen, die anno 2013 de euro als gemeenschappelijke munt hebben
ingevoerd.47
Het kabinet-Rutte II komt half november 2013 met de schrik vrij, wanneer de Europese
Commissie haar zegen geeft aan de begroting voor 2014, ook al komt het tekort – ondanks het
6-miljardpakket – hoger uit dan 3 procent bbp.48 Eurocommissaris Rehn (Budget en Monetaire
Zaken) geeft bij de beoordeling van de plannen van het kabinet wel aan dat de begroting geen
enkele ruimte biedt om tegenvallers te verwerken, terwijl de opbrengst van veel tekortverkleinende maatregelen onzeker is.49 Vandaar de aansporing van de eurogroep aan Frankrijk, Nederland en Slovenië – landen ‘whose plans are compliant, with no margin for deviation’ – ‘to implement
their budgetary plans rigorously and to prevent the occurrence of slippages that would endanger compliance with
the SGP rules’.50
De jegens Nederland betrachte coulance past in een algemener beeld. De Commissie laat
het deze eerste keer ten opzichte van alle landen bij vermanende en aansporende woorden.
Toch leven bij de Commissie duidelijk grote twijfels over de haalbaarheid van het uitgestippelde
begrotingsbeleid, vooral van Finland, Italië en Spanje. Strikt genomen voldoen slechts twee lidstaten in 2014 in ruime mate aan de eisen: Duitsland en Estland. Nederland ﬁetst mee in het peloton van landen waar een kleine tegenvaller al tot schending van de begrotingsafspraken kan
leiden.
Tabel 2.7 toont enkele ramingen van de staf van de Europese Commissie, die aan de beoordeling
van acht nationale begrotingen ten grondslag liggen.51 De eerste kolom vermeldt de voor 2014
veronderstelde economische groei. De tweede kolom geeft de schuldquote weer. Alle acht landen overschrijden naar verwachting de 60-procentnorm uit het SGP – Finland nipt, Italië in verontrustende mate. De schuldquote van geen enkel land daalt in 2014 overigens snel genoeg om
te voldoen aan de eis die na aﬂoop van een overgangsperiode zal gelden.52 Drie landen schenden
46

47
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Onlangs heeft de Algemene Rekenkamer (2013) op verzoek van de Eerste Kamer een goed overzicht opgesteld van alle implicaties van het Europees economisch bestuur voor het Nederlandse begrotings- en verantwoordingsproces. Zie tevens hoofdstuk 6.
Met ingang van 2014 kent ook Letland de euro als enig wettig betaalmiddel.
Europese Commissie (2013).
‘Brussel beseft dat landen bezuinigingsmoe zijn’, NRC Handelsblad 16 november 2013, p. 4; ‘Nederland
krijgt een zesje van Rehn’, Trouw 16 november, p. 19.
Eurogroup Statement 22/11/2013 (www.eurozone.europe.eu).
Cijfers voor vijf kleinere landen zijn weggelaten: Estland, Luxemburg, Malta, Slovenië en Slowakije.
De schuldquote moet volgens deze eis dalen met een twintigste deel van de overschrijding van de plafondwaarde (60 procent bbp) per jaar, gemiddeld over een periode van drie jaar.
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de 3-procentnorm voor het begrotingssaldo, waaronder Nederland (derde kolom van tabel 2.7).
De zesde kolom van deze tabel toont de geraamde verbetering van het begrotingssaldo
tussen 2012 en 2014. Duitsland en Finland maken pas op de plaats, de overige zes beschouwde
lidstaten slagen erin het tekort terug te brengen, zij het in zeer uiteenlopende mate. Volgens de
ramingen van de Commissie boeken Spanje en België hierbij het meeste succes. De tekortquote
kan dalen via een verlaging van de collectieve-uitgavenquote en/of een verhoging van de collectievelastendruk. Zeven van de beschouwde landen verzwaren de lasten. De grootste lastenstijging treedt op in Finland, op de voet gevolgd door Frankrijk en Nederland. Spanje weet de
uitgavenquote spectaculair terug te dringen; ook België verricht een relatief forse inspanning bij
de uitgaven. Finland en Nederland zien – als enige van de acht lidstaten – de uitgavenquote duidelijk oplopen. In het geval van Finland verdampt de opbrengst door de lastenverzwaring vrijwel
volledig, door de vrijwel even grote stijging van de overheidsuitgaven. In het geval van Nederland
is bijna de helft van de lastenverzwaring (met 1,2 procent bbp) nodig om de uitgavenstijging
(met 0,5 procent bbp) te accommoderen. Per saldo krimpt het begrotingstekort met 0,8 procent
bbp.
Tabel 2.7 Economische groei en overheidsbudget, ramingen voor 2014
bbp-groei
(%)

België
Duitsland
Finland
Frankrijk
Italië
Nederland
Oostenrijk
Spanje
a

1,1
1,7
0,6
0,9
0,7
0,2
1,6
0,5

schuld
(% bbp)

101
77
61
95
134
76
74
100

saldo
(% bbp)

mutatie saldo 2012-2014 (% bbp)
belastingen

uitgaven

saldoa

+0,6
n.b.
+1,4
+1,2
+0,2
+1,2
+0,3
+1,1

-1,3
n.b.
+1,5
+0,1
-0,3
+0,5
-0,7
-3,8

1,8
-0,1
-0,1
1,1
0,5
0,8
1,0
4,8

-2,6
0,1
-2,3
-3,8
-2,7
-3,3
-1,9
-5,9

Negatief teken geeft aan dat het saldo afneemt (dat wil zeggen dat het tekort groter wordt).

Bronnen: European Staff Working Documents met een analyse van het Draft Budgetary Plan van de genoemde landen;
zie www.ec.europe.eu – SWD(2013)600, -601, -603, -604, -606, -609, -610 en -613

Deze uitkomst is lastig te rijmen met door het Centraal Planbureau gepresenteerde cijfers. In
de periode 2012-2014 bedraagt de nettolastenverzwaring volgens het CPB 16 miljard euro en
wordt op de collectieve uitgaven 10 miljard euro bezuinigd (tabel 2.1). Het totaal aan EMU-relevante tekortverbeterende maatregelen bedraagt bij het CPB dus 26 miljard euro, of meer dan 4
procent bbp.53 Het verschil met de cijfers van de Europese Commissie wordt voor een deel verklaard, doordat het CPB de met opeenvolgende operaties gemoeide bedragen gesommeerd presenteert. Die bedragen worden gevonden door de budgettaire gevolgen van maatregelen af te
zetten tegen de ontwikkeling van overheidsuitgaven en -ontvangsten volgens het basispad. Wan-

53

Suyker (2013), p. 3.
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neer de uitgaven op het basispad sterk stijgen, en het kabinet haalt de helft van die groei weg,
dan presenteert het CPB een ombuiging, maar als percentage van de economie (de presentatie
van de EC) hoeft de uitgavenquote niet te dalen. ‘Minder meer’ is op zichzelf genomen niet strijdig met een oplopende quote. De EC houdt weliswaar eveneens rekening met alle getroffen
maatregelen, maar zij veronderstelt een ander basispad, waarbij ongewijzigd beleid uitmondt
in een stabiele collectieve-uitgavenquote en een stabiele collectievelastendruk. De cijfers van
het CPB zijn bovendien ramingen ex ante, terwijl de EC voor het jaar 2012 ex post realisatiecijfers
gebruikt (voor verstreken jaren dus inclusief uitverdieneffecten). Nog een ander deel van het
verschil tussen de cijfers van het CPB en de EC wordt verklaard, doordat een door het CPB gerapporteerde beleidsmatige lastenverzwaring van 6 miljard euro (1 procent bbp) door allerlei
oorzaken niet zal stroken met een lastendruk die met 1 procent bbp stijgt.
Mochten zich in de loop van 2014 budgettaire tegenvallers manifesteren, dan zet dit dadelijk
grote druk op het politieke proces in Den Haag. De Europese Commissie heeft immers dringend
geadviseerd ‘to prevent the occurrence of slippage’. Elke tegenvaller – die al zichtbaar kan worden bij
het verschijnen van het Centraal Economisch Plan 2014, en daarna bij de Voorjaarsnota 2014 – noopt
dan onmiddellijk tot het treffen van aanvullende maatregelen – extra ombuigingen, of verdergaande lastenverzwaring.54 Daarmee herleeft de situatie uit het begin van de jaren negentig,
toen het kabinet noodgedwongen ook al stuurde op het begrotingstekort.55 Dit diende destijds
volgens een bepaald tijdpad te verminderen. Als gevolg van de slechte gang van zaken in de economie regende het toentertijd tegenvallers. Om de paar maanden zag het kabinet zich hierdoor
gedwongen om opnieuw te beraadslagen over extra bezuinigingen en additionele lastenverzwaringen, teneinde het tekort binnen de afgesproken perken te houden. Dit had grote bestuurlijke onrust tot gevolg en verzuurde de verhouding tussen de bewindslieden.
Een en ander bewoog minister Zalm en het kabinet-Kok I, zodra het begrotingstekort tot
een hanteerbaar geachte omvang was teruggebracht, in 1994 tot de invoering van het trendmatige begrotingsbeleid, waarbij een tegenvallende economische groei mag doorwerken in het
begrotingssaldo.56 Sindsdien gelden vaste uitgavenplafonds (ongeacht de stand van de conjunctuur). Daaraan is later – voor het eerst bij het regeerakkoord van 2002 – een inkomstenkader
toegevoegd, dat bepalend is voor de toegestane verzwaring of verlichting van de lasten. Meeof tegenvallende ontvangsten als gevolg van de economische ontwikkeling mogen doorwerken
in het begrotingssaldo, mits het tekort niet uitstijgt boven het niveau waarop Nederland zich
in Brussel heeft vastgelegd. Nu een feitelijk tekort van 3,3 procent bbp (in 2014) en een tekort
van maximaal 3 procent bbp (in 2015 en daarna) maatgevend zijn, herleeft de situatie uit het
begin van de jaren negentig, waarin noodgedwongen wordt gestuurd op het begrotingstekort,
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Deze eis van de Europese Commissie kan overigens op twee manieren worden geïnterpreteerd (een punt
gemaakt door drs. W. Suyker van het CPB): de ex ante opbrengst van de maatregelen uit het pakket mag
onder geen beding kleiner worden dan 6 miljard euro of het begrotingstekort mag in 2014 onder geen
beding hoger worden dan 3,3 procent bbp (het tekort dat de Commissie mede dankzij het pakket
haalbaar acht). In de tweede interpretatie moeten ook eventuele tegenvallers als gevolg van de algemene
economische ontwikkeling en door onverwacht grote uitverdieneffecten worden goedgemaakt. In de
hoofdtekst is gekozen voor de laatstgenoemde interpretatie.
Niet alleen het kabinet-Lubbers III (1989-1994) stuurde overigens op een tijdpad voor het begrotingssaldo. Dat gold ook al voor het kabinet-Lubbers I (1982-1986) en het kabinet-Lubbers II (1986-1989).
Ook in de jaren zestig en zeventig was het begrotingsbeleid op deze leest geschoeid; dit stond bekend
als het ‘structurele begrotingsbeleid’.
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met alle voorspelbare politieke en ambtelijke onrust van dien – onrust die kabinetten sinds 1994
dachten te hebben bezworen.
Het laat zich raden, dat – zoals doorgaans het geval is – tegenvallers bij de uitgaven de komende jaren omvangrijker zullen zijn dan de meevallers, ook wanneer de economie uit het dal
kruipt. Het zal niet eenvoudig zijn de dan benodigde dekking te vinden. Het meeste laaghangende fruit is inmiddels wel geplukt. Nu de begroting voor 2014 bovendien ettelijke zwakke
plekken toont – herinnerd wordt slechts aan de optimistische raming van de opbrengst van
twee tijdelijke ﬁscale maatregelen, die samen voor meer dan 2 miljard euro in de boeken staan
– lijkt de verwachting gewettigd dat 2014 een politiek onstuimig voorjaar kan brengen. Na aﬂoop
van beide tijdelijke maatregelen valt een gat, dat nog groter wordt wanneer de ‘eenmalige’ hefﬁng op salarissen boven € 150.000 uit 2013 (opbrengst 0,6 miljard euro), al verlengd in 2014,
komend jaar wegvalt. Wanneer de tijdelijke verlaging van het tarief van de eerste schijf in 2015
aﬂoopt, ontstaat bovendien een koopkrachtbeeld dat voor de PvdA moeilijk aanvaardbaar is.
Om dat bij te stellen, zullen maatregelen nodig zijn die vooral de middengroepen treffen, want
aan de top is geen substantieel bedrag te collecteren. Dat laatste zal – behalve bij de VVD – op
verzet stuiten van met name D66.
Aandacht verdient verder dat vanaf 2015 al een besparing van meer dan 1,5 miljard euro is
ingeboekt wegens de decentralisatie van taken naar de gemeenten.57 Het is zeer de vraag of die
operaties tijdig hun beslag zullen krijgen en of alle op geduldig papier gezette besparingen daadwerkelijk ten volle kunnen worden gerealiseerd. Het lijkt er daarmee veel op dat 2014 het jaar
van de waarheid wordt voor de levensvatbaarheid van het in het regeerakkoord uitgestippelde
budgettaire beleid.58
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Bij de jeugdzorg gaat het om 0,1 miljard euro; voor de Participatiewet noemt het regeerakkoord 0,2
miljard euro. Diezelfde bron vermeldt wegens de overheveling van taken, die nu via de AWBZ worden
gefinancierd, een besparing van 1,5 miljard euro (al in 2015). Op dit punt is het regeerakkoord bijgesteld;
zo gaat de verzorging thuis over naar de zorgverzekeraars in plaats van (zoals het regeerakkoord bepaalt)
naar de gemeenten. De gevolgen van deze schuif voor de ingeboekte bezuiniging zijn (nog) niet
duidelijk. Vermoedelijk komt de totale bezuiniging echter lager uit dan (0,1 + 0,2 + 1,5 =) 1,8 miljard euro.
In de hoofdtekst is een totaalbedrag van 1,5 miljard euro geprikt. De beoogde bezuiniging loopt op tot
2,4 miljard euro in 2017; zie tabel 4.1 in onderdeel 4.2. De meest actuele cijfers (per eind januari 2014, het
moment waarop de eindredactie van dit boek is afgerond) zijn te vinden in tabel 3.6 in onderdeel 3.6.
Het is niet onbegrijpelijk dat columnist Schinkel (NRC Handelsblad, 14 oktober 2013) erop aandringt dat het
CPB de gevolgen van de begrotingsafspraken 2014 ook voor 2015 in kaart brengt. Aanleiding is de raming
van het Internationaal Monetair Fonds (2013, p. 69) dat het begrotingstekort van Nederland in de jaren
2015-2017 uitkomt op bijna 5 procent bbp. Het IMF heeft hierbij geen rekening gehouden met de
doorwerking van het 6-miljardpakket.
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