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Pontonniers Rutte en Samsom slaan bruggen
Enkele kanttekeningen bij het regeerakkoord
C.A. de Kam*
Samenvatting
Het kabinet-Rutte II zet het sinds 1994 gevoerde trendmatige begrotingsbeleid, met
enige aanscherpingen, onverdroten voort.1 Op papier maakt het kabinet de
overheidsfinanciën binnen één regeerperiode houdbaar. Met dat oogmerk – en om te
kunnen voldoen aan al eerder vastgelegde Europese begrotingsafspraken – is bij de
formatie een pakket maatregelen ter grootte van per saldo 15 mld. euro
overeengekomen. Dat was niet voor het eerst. De stapeling van ingrepen uit de
regeerakkoorden van de beide kabinetten onder leiding van premier Rutte en uit het
tussentijds gesloten Begrotingsakkoord 2013 telt op tot liefst 39 mld. euro aan
tekortverbeterende bijstellingen. De komende vier jaar dalen de uitgaven voor klassieke
overheidstaken met 2 procent bbp. Het aandeel van de inkomensoverdrachten aan
gezinnen in de totale overheidsuitgaven neemt toe van de helft tot bijna tweederde.
Op het budgettaire beeld voor de komende jaren rust een dubbele hypotheek. Enerzijds
passen vraagtekens bij de levensvatbaarheid van sommige tekortverbeterende
maatregelen. Anderzijds bestaat de kans dat het Centraal Planbureau bij de
doorrekening van de gevolgen van het uitgestippelde begrotingsbeleid de economische
groei in de jaren 2013-2017 heeft overschat, onder andere door onvoldoende rekening
te houden met ‘uitverdieneffecten’. Bovendien is de waarde van de macro-economische
progressiefactor mogelijk overschat.
Trefwoorden: regeerakkoord, kabinet Rutte II.
1 Politieke verwikkelingen in Den Haag
Bij de bespreking van het regeerakkoord van het kabinet-Rutte I attendeerde ik de
lezers van dit tijdschrift op de budgettaire risico’s die kleefden aan de destijds in elkaar
getimmerde gedoogconstructie.2 De Partij voor de Vrijheid (PVV) had zich immers alleen
verbonden aan expliciet in het financieel kader bij dat regeerakkoord benoemde
maatregelen om het begrotingssaldo te verbeteren. Op grond van ervaringen uit het
verleden voorspelbare tegenvallers bij de overheidsuitgaven zouden in de periode 20112015 moeten worden gecompenseerd via niet in het gedoogakkoord verankerde
aanvullende ombuigingen. Of de PVV daarmee zou instemmen was ongewis. De rest is
parlementaire geschiedenis.
De lijsttrekker van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) liet zich in het
najaar van 2012 kennen als een politieke kameleon. Premier Rutte kreeg nu de leiding
over een kabinet dat de ongeclausuleerde steun geniet van een deel van de andere zijde
van het politieke spectrum.
VVD en Partij van de Arbeid (PvdA) danken hun succes bij de stembus mede aan het feit
dat zij zich tijdens de campagne in de zomer van 2012 aan de kiezers als tegenpolen
presenteerden. Een deel van de kiezers gaf op strategische gronden zijn stem aan een
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van beide partijen, dit om te voorkomen dat ‘rechts’ of juist ‘links’ aan de macht zou
komen. Die kiezers zullen gemengde gevoelens hebben overgehouden aan de uitkomst
van het snelle formatieproces.
Toch lijkt de huidige combine de minst slechte van alle denkbare combinaties te zijn.
Deze beoordeling volgt vooral uit de overweging dat – gegeven de partijpolitieke
verbrokkeling in de beide Kamers van de Staten-Generaal – bij deze constellatie slechts
twee partijen nodig zijn voor een kabinet dat in de Tweede Kamer het vertrouwen geniet
van een parlementaire meerderheid (81 zetels). Hierdoor kan het kabinet in de jaren
2013-2017 slagvaardiger opereren. Of het daartoe ook in staat zal blijken te zijn, laat
zich lastiger voorspellen dan twee jaar geleden het echec van de gedoogconstructie. De
daadkracht van het kabinet-Rutte II hangt onder andere af van de mate waarin de
Eerste Kamer – waar VVD en PvdA niet over een meerderheid beschikken – de komende
jaren een te betreuren verdere metamorfose zou ondergaan van ‘chambre de réflexion’
naar een gepolitiseerd gremium.
2 Overlevingskansen kabinet-Rutte II
Volgens de eerste begrotingsregel van het nieuwe kabinet zijn de met Brussel gemaakte
afspraken over het begrotingsbeleid leidend. Anders dan in 2010, hebben de
regeringspartijen dit keer geen voorbehoud gemaakt inzake aard en omvang van
eventueel noodzakelijke verdere ombuigingen3 en lastenverzwaringen.4 Ook op heel
moeilijke momenten zullen VVD en PvdA elkaar in de nabije toekomst allicht weten te
vinden, omdat zij moeten vrezen voor een electorale afstraffing, mocht het tot
vervroegde verkiezingen komen. Veel kiezers die op strategische gronden kozen voor
VVD dan wel PvdA zullen uit teleurstelling de volgende keer kiezen voor de meer radicale
PVV respectievelijk
Socialistische
Partij. Daarenboven bevat
het
ingezette
begrotingsbeleid voor het electoraat bitter weinig zoet, terwijl de verhoopte verbetering
van het begrotingssaldo en van de algemene economische situatie vermoedelijk nog
geruime tijd op zich laten wachten. Ook dat maakt het uitschrijven van vervroegde
verkiezingen voor de beide coalitiepartijen tot een riskant avontuur. De
overlevingskansen en beleidssuccessen van een kabinet hangen tevens af van de
personele verhoudingen tussen de bewindslieden. Die lijken vooralsnog goed tot
uitstekend te zijn.
Het grootste gevaar dat – afgaande op hun verkiezingsprogramma’s – VVD en PvdA
bedreigt, is een opstand van de eigen achterban, die zich niet langer voldoende herkent
in het gevoerde kabinetsbeleid. Vooral de VVD had het in de eerste maanden na de
kabinetsformatie in dit opzicht moeilijk. De liberale aanhang voelde zich overrompeld
door de aangekondigde beperkingen bij de fiscale hypotheekrenteaftrek. Voor die
weerstanden bestond objectief gezien weinig reden. De afgelopen tien jaar heeft de VVD
herhaaldelijk meegewerkt aan eerdere stappen bij de insnoering van de
belastingfaciliteiten voor het eigenwoningbezit. Zo werd in 2001 de renteaftrek beperkt
tot een periode van maximaal dertig jaar. En met ingang van 2004 is geen renteaftrek
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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.

TvOF, jaargang 45, 2013, nummer 1, Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën

4
meer mogelijk, voor zover de aankoop van een woning kan worden gefinancierd met
winst die is behaald bij verkoop van de vorige woning.
De nu beklonken stap betreft uitsluitend nieuwe hypotheken, terwijl het percentage
waartegen de rente op bestaande hypothecaire leningen kan worden afgetrokken voor
belastingbetalers uit de topschijf vanaf 2014 slechts in stapjes van een half procentpunt
per jaar wordt teruggebracht tot uiteindelijk het tarief van de derde schijf.5
Begrijpelijker was de commotie in VVD-kring over de aanvankelijk aangekondigde
wijziging bij de financiering van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De nominale,
rechstreeks aan de zorgverzekeraar verschuldigde premie6 zou met tweederde omlaag
gaan, onder gelijktijdige afschaffing van de inkomensafhankelijke zorgtoeslag. De
hogere middengroepen zouden aanzienlijk meer gaan betalen, door de invoering van een
inkomensafhankelijke zorgpremie.7 Afgezien van de maatvoering viel veel voor dit plan
te zeggen. Het zou een einde maken aan het rondpompen van 5 mld. euro zorgtoeslag8
en de bestaande invorderingsproblemen bij de nominale Zvw-premie aanzienlijk
verminderen.9 Voor de liberale aanhang viel het resulterende inkomensplaatje evenwel
niet te pruimen. Binnen een paar weken paste het kabinet het regeerakkoord op dit punt
aan. De zorgtoeslag blijft en de inkomstenbelasting is verzwaard, zodanig dat de pijn
voor de hogere middengroepen wat is verzacht en over een breder inkomensbereik is
uitgesmeerd. Al met al zien huishoudens met een bruto jaarinkomen tussen € 20.000 en
€ 110.000 als gevolg van het bijgestelde regeerakkoord hun marginale druk10 de
eerstkomende jaren met enkele procentpunten toenemen.11
De fractieleider van de PvdA heeft aangekondigd dat de grote ‘pijnpunten’ voor zijn
achterban nog moeten komen. De omvangrijke ombuigingen bij de collectieve uitgaven
voor sociale bescherming en gezondheidszorg (tabel 2) zijn voorbeelden van zulke
issues. Het ‘rode kader’ zal evenmin blij zijn met een analyse van het Centraal
Planbureau die aantoont dat de VVD het zwaarste stempel heeft weten te drukken op de
in het regeerakkoord vervatte maatregelen. In termen van de daarmee gemoeide
bedragen wisten de liberalen 77 procent van hun programma te realiseren, de PvdA blijft
steken op 41 procent.12 Daar staat tegenover dat het regeerakkoord bijdraagt aan de
verkleining van inkomensverschillen. Het planbureau laat deze nivellering – een
paradepaard van links – buiten beschouwing, omdat er geen directe gevolgen voor de
begroting zijn.
Toch liggen verdere aanpassingen van bij de formatie gemaakte afspraken,
afgedwongen onder druk van de achterban van de coalitiegenoten, wel in de lijn der
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In 2013 begint de vierde schijf bij een belastbaar inkomen hoger dan €55.991. Over het
meerdere bedraagt het (top)tarief 52 procent. Het tarief van de derde schijf is 42 procent.
De nominale premie voor een volwassen verzekerde bedraagt dit jaar gemiddeld ongeveer
€100 per maand.
Deze iazp zou worden geheven vanaf het wettelijk minimumloon tot een inkomen van
tweemaal modaal, tegen een tarief van 11,1 procent.
Drievijfde van alle huishoudens ontvangt zorgtoeslag.
De zorgverzekeraars hebben op dit moment problemen met ongeveer driehonderdduizend
wanbetalers.
De marginale druk geeft aan welk deel van een stijging van het individuele bruto inkomen niet
resulteert in een hoger nominaal besteedbaar inkomen, maar wel in hogere af te dragen
belastingen en sociale premies, of lagere inkomenstoeslagen, zoals de zorgtoeslag en de
huurtoeslag.
Centraal Planbureau (2012a), p. 5.
Suyker (2013), p. 8.
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verwachting. Nog om een andere reden zal blijken dat de tekst van het regeerakkoord
Bruggen slaan niet in steen is gebeiteld. Na lezing van die tekst beklijft de indruk dat de
opstellers van dit document niet alleen ter zake van de financiering van de
Zorgverzekeringswet, maar ook over andere onderwerpen overhaast vérstrekkende
voornemens hebben geformuleerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de beoogde bestuurlijke
herindeling (sterke vermindering van het aantal zelfstandige gemeenten) en de
voorgenomen bezuinigingen in de sfeer van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
Omdat deze plannen zijn gekoppeld aan besparingen op de collectieve uitgaven, is
hiermee tegelijk een budgettair risico geïdentificeerd.
3 Drie grote operaties
Het in oktober jongstleden aangetreden kabinet trof – zoals in deze situatie gebruikelijk
is – een erfenis aan. In de begrotingsboedel zat een Europese afspraak om het
begrotingstekort in 2013 terug te brengen tot 3 procent bbp of lager. Maatregelen om
deze doelstelling te bereiken waren begrepen in het regeerakkoord van het kabinetRutte I en het Begrotingsakkoord 2013 (voor de periode tot en met 2015).
Tekortreductie is – samen met andere maatregelen – tevens de aangewezen weg om de
overheidsfinanciën op afzienbare termijn houdbaar te maken.13 Dat is het doel waarnaar
politieke partijen zonder uitzondering (zeggen te) streven.14
Door in meerderheid steun te geven aan het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II
vestigt de volksvertegenwoordiging in het najaar van 2012 een record: binnen twee jaar
fiatteert de Tweede Kamer een derde grote budgettaire operatie. De bezuinigingen en
lastenverzwaringen die onderdeel van deze drie operaties uitmaken tellen samen op tot
39 mld. euro (tabel 1), of 7 procent bbp.
Het regeerakkoord van het kabinet-Rutte I voorzag al in een pakket tekortverbeterende
maatregelen van per saldo 15 mld. euro. Dit bestond voor tweederde deel uit
ombuigingen en voor een derde deel uit lastenverzwaringen.15 In het voorjaar van 2012
komt vast te staan dat dit pakket onvoldoende is om de Europese begrotingsafspraken
gestand te doen. De regeringspartijen VVD en CDA weten met gedoogpartner PVV geen
overeenstemming over aanvullende maatregelen te bereiken. Daarop dient het kabinetRutte I eind april 2012 zijn ontslag in, hoewel dat staatsrechtelijk niet geboden is.
Vervolgens sluit het demissionaire kabinet in ijltempo een akkoord met D66, GroenLinks
en de ChristenUnie om het begrotingstekort terug te drukken tot 3 procent bbp of
minder. Dit Begrotingsakkoord 2013 uit mei 2012 omvat een set maatregelen ter
grootte van per saldo meer dan 9 mld. euro. Het bestaat voor ongeveer de helft uit
lastenverzwaringen.
Na de verkiezingen voor de Tweede Kamer sluiten VVD en PvdA hun regeerakkoord.
Hierin worden sommige maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 teruggenomen,
zoals de aangekondigde belastingheffing over de reiskostenvergoeding voor werknemers
– de ‘forensentaks’ (1,8 mld. euro). De btw-verhoging met ingang van 1 oktober 2012
13
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De overheidsfinanciën zijn houdbaar wanneer de bestaande overheidsvoorzieningen kunnen
meegroeien met de welvaart, zonder dat de collectieve lasten omhoog hoeven en zonder dat
de overheidsschuld explodeert.
Centraal Planbureau/Bureau voor de Leefomgeving (2012), p. 40.
Het gaat hier om netto mutaties. Tegenover bruto ombuigingen staan bepaalde
intensiveringen, waardoor de netto ombuigingen per saldo lager zijn. Net zo is de netto
lastenverzwaring het saldo van de bruto lastenstijging en diverse lastenverlichtende
maatregelen.
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(opbrengst 4 mld. euro) wordt echter niet teruggedraaid. Het fundament onder het
kabinet-Rutte II voorziet per saldo in nog eens 15 mld. euro aan tekortverbeterende
maatregelen, voor tweederde bestaande uit ombuigingen.
Tabel 1. Tekortverbeterende maatregelen (mld. euro)
Bezuinigingen
(netto)
Regeerakkoord kabinet-Rutte I (oktober 2010)a
Begrotingsakkoord 2013 (mei 2012)b
Regeerakkoord kabinet-Rutte II (oktober 2012)b

Totaal
a.
b.
c.

9,9
2,0
10,2
----22,1

Lastenverzwaring

Totaal

5,0
7,2
4,8
----17,0

14,9
9,2
15,0
----39,1c

Bedragen in 2015.
Bedragen in 2017.
Het veel genoemde bedrag van 46 mld. euro omvat ook 3,2 mld. euro aan maatregelen die
het kabinet-Rutte I heeft geërfd van het kabinet-Balkenende IV en 4 mld euro aan
maatregelen uit het ‘Catshuispakket’ die geen doorgang vonden.

Bronnen: De Kam (2011), p. 75; Centraal Planbureau (2012b), 57, 60 en 62; Centraal Planbureau
(2012c), p. 6 en 8.

4 Hoofdlijnen regeerakkoord Bruggen slaan
Het Centraal Planbureau 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 grootheden. De gevolgen van de afspraken
van VVD en PvdA zijn afgezet tegen een geactualiseerd basispad van economie en
overheidsfinanciën voor de periode 2013-2017, dat consistent is met de ramingen voor
2012 en 2013 uit de Macro Economische Verkenning 2013.16 De gevolgen van het
Begrotingsakkoord 2013 zijn in de bedoelde ramingen integraal verwerkt.17
4.1 Uitgaven
Tabel 2 presenteert een samenvattend overzicht van de uitgavenmutaties. De bedragen
in de tabel zijn ex ante, in prijzen van 2012.18 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. In 2017 buigt het kabinet per saldo 10¼ mld. euro om. Het
gaat hier om de netto mutatie, te weten het saldo van bruto ombuigingen van 17,1 mld.
euro en hogere collectieve uitgaven (intensiveringen) tot een bedrag van in totaal 6,9
mld. euro.
Netto wordt het meeste omgebogen bij de uitgaven voor de collectief gefinancierde
gezondheidszorg: 5 mld. euro. Het basispad voorziet in een groei van de zorguitgaven
bij ongewijzigd beleid met 11 mld. euro. Per saldo nemen zij in prijzen van 2012 tot
2017 dus toch nog met 6 mld. euro toe (volume). De overige kolommen in tabel 2

16
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Centraal Planbureau (2012d).
Centraal Planbureau (2012c), p. 45.
Centraal Planbureau (2012c), p. 27.
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kunnen op dezelfde manier worden gelezen. Zo dalen de uitgaven aan het openbaar
bestuur op het basispad al met 3¼ mld. euro. Op deze post denkt het kabinet
additioneel nog eens 1½ mld. euro te kunnen bezuinigen. Meer acht het Centraal
Planbureau technisch niet haalbaar. De einduitkomst is een uitgavenvermindering van
bijna 5 mld. euro.
Al met al haalt het regeerakkoord een streep door nagenoeg de gehele uitgavenstijging
op het basispad (derde kolom, slotregel). Een gedetailleerde bespreking van de
voornemens inzake de overheidsuitgaven gaat het bestek van deze bijdrage te buiten.
Enkele voornemens op drie beleidsterreinen worden hierna aangestipt: zorg, sociale
zekerheid en openbaar bestuur. Argument voor deze selectie is dat de ambities, in
termen van de ermee gemoeide bedragen, op deze terreinen verreweg het grootste zijn.
Bij de overige posten (samen per saldo 2¼ mld. euro) vormt een besparing van 1 mld.
euro op ontwikkelingssamenwerking de hoofdmoot. De rest bestaat uit een groot aantal
kruimelposten. Wat illustreert hoe naarstig is geschraapt om het financiële beeld rond te
breien.
Tabel 2. Uitgavenmutaties, 2013-2017 (mld. euro)
Basispad
Collectief gefinancierde zorguitgaven
Sociale zekerheid
Openbaar bestuur
Overige posten
Totaal EMU-relevante uitgaven

11
5
–3¼
–1¼
-----11½

Regeerakkoord
–5
– 1½
– 1½
– 2¼
-----–10¼

Saldo
6
3½
– 4¾
– 3½
-----1¼

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

Collectieve zorguitgaven
In de zorg buigt de coalitie, zoals gezegd, per saldo 5 mld. euro om. De coalitiepartijen
versmallen het verzekerde pakket van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) tot onverzekerbare zorg voor gehandicapten en ouderen, die wordt verleend
binnen de muren van instellingen. De inkrimping van de AWBZ wordt gerealiseerd door
brokstukken uit het verzekerde pakket over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet (2
mld. euro, betreft met name de langdurige geestelijke gezondheidszorg) en naar de
gemeenten. Lokale overheden gaan de dienstverlening uitvoeren die is gekoppeld aan de
huidige AWBZ-‘functies’ verzorging, begeleiding en dagbesteding. Deze diensten (10
mld. euro) liggen in het verlengde van huishoudelijke hulp en vergelijkbare assistentie
aan thuiswonende personen, waarvoor gemeenten nu al verantwoordelijk zijn op basis
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarbij wordt de functie
dagbesteding helemaal geschrapt, terwijl de aanspraken op persoonlijke verzorging
worden ingeperkt. Aandacht verdient dat zorg die uit de AWBZ verdwijnt niet langer een
recht vormt, dat verzekerden bij de rechter kunnen afdwingen. In het raamwerk van
deze stelselwijziging wordt het voor de gemeenten beschikbare budget ‘taakstellend’
met 1,6 mld. euro verlaagd. Verder verdwijnt de aanspraak op huishoudelijke hulp voor
hoge en middeninkomens met ingang van 2015 uit de Wmo (voor nieuwe gevallen al in
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2014). Het kabinet veronderstelt dat gemeenten om deze reden toe kunnen met een 1,2
mld. euro lagere bijdrage uit de schatkist. Deze bedragen zijn gemakkelijker op papier
gezet, dan gerealiseerd. Het CPB wijst erop dat als gevolg van deze ingrepen bij de
AWBZ het beroep op andere vormen van zorg kan toenemen.19 Onduidelijk blijft, in
hoeverre bij de doorrekening van het regeerakkoord met dit ‘weglekeffect’ rekening is
gehouden. Of besparingen in de ingeboekte orde van grootte haalbaar zijn, is zeer de
vraag. Zodra de media met schrijnende verhalen komen over de gevolgen van
versoberingen in deze sfeer, zullen Kamerleden proberen de uitslaande mediabrand te
blussen door water bij de bezuinigingswijn te doen.
Het vereist overigens enig speurwerk om de gevolgen van sommige maatregelen voor
uitgaven en ontvangsten van de collectieve sector te traceren. Zo worden drie
afzonderlijke
inkomensregelingen
voor
chronisch
zieken
en
gehandicapten
samengevoegd tot een nieuwe gemeentelijke inkomensvoorziening. Wegens deze post is
een bezuiniging van 0,8 mld. euro opgevoerd, maar onder de intensiveringen wordt een
even groot bedrag uitgetrokken voor de nieuwe gemeentelijke inkomensvoorziening.
Toch ontlast de operatie de schatkist voor 0,6 mld. euro, omdat als onderdeel van de
stroomlijningsoperatie de aftrek voor specifieke zorgkosten in de inkomstenbelasting
komt te vervallen. Die informatie is dan weer te vinden in het CPB-overzicht van
lastenverzwarende maatregelen (samengevat in tabel 4).
Het kabinet neemt verder een groot voorschot op een onzekere toekomst door ermee te
rekenen dat de jaarlijkse volumegroei van de dienstverlening door medischspecialistische instellingen, geestelijke gezondheidszorg en huisartsen beperkt kan
blijven tot 2,5 procent per jaar. Mochten deze zorgpartijen hieraan meewerken, dan
becijfert het CPB een uitgavenverlaging in 2017 (ten opzichte van het basispad) van 1,2
mld. euro. In de jaren nul zijn de zorguitgaven explosief toegenomen (tabel 3). De
effectiviteit van de beschikbare instrumenten van de overheid om deze trend te keren, in
het bijzonder het in 2011 gelanceerde ‘macrobeheersingsinstrument’, is in de praktijk
nog niet getest.20 Daar komt bij dat het in deze gevallen ook straks nog steeds om
verzekerde zorg gaat. Anders gezegd: zorgverzekerden kunnen zorg bij de rechter
afdwingen, ook wanneer het budgettair kader voor de zorguitgaven hierdoor dreigt te
worden geschonden.
Sociale zekerheid
Bij de uitgaven voor de sociale zekerheid snijden VVD en PvdA per saldo 1½ mld. euro
weg. Na 2015 stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd drie jaar lang met drie maanden per
jaar. Hierdoor komt die in 2018 op 66 jaar te liggen. Het basispad voorzag in een
tragere verhoging van de AOW-leeftijd. De versnelling scheelt in 2017 al 2,1 mld. euro
aan uitgaven voor het collectieve ouderdomspensioen. Het overgrote deel van de
opbrengst (1,9 mld. euro) lekt echter weg, doordat veel mensen in het voorportaal van
de AOW al een beroep doen op de Werkloosheidswet of de sociale verzekering tegen
arbeidsongeschiktheid. Deze uitkeringen zijn in het algemeen hoger dan de AOW.
Hierdoor blijft de opbrengst van de ingreep (in 2017) per saldo beperkt tot 200 mln.
euro.

19
20

Centraal Planbureau (2012c), p. 21.
Dit instrument houdt in dat eventuele budgetoverschrijdingen in een later jaar generiek bij de
zorgaanbieders worden afgeroomd. Zie voor enkele implicaties: Canoy et al. (2011), p. 98-99.
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De afgesproken hervorming van de Werkloosheidswet is goed voor 700 mln. euro. De
maximale duur van de WW-uitkering – nu nog 38 maanden – bedraagt per 1 juli 2014
24 maanden voor nieuwe instromers. De eerste twaalf maanden is de WW-uitkering nog
gerelateerd aan het laatstverdiende loon (net zoals nu), de tweede twaalf maanden is zij
afgeleid van het wettelijk minimumloon. Het zijn maatregelen zoals deze, die de
aanhang van de PvdA in het verkeerde keelgat kunnen schieten, naarmate de impact
van het regeerakkoord in concrete wetsvoorstellen zichtbaar wordt.
De kinderbijslag voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar – voor elke verzorgende ouder
even hoog – gaat omlaag naar de lagere bedragen die gelden voor de jongste kinderen.
Geraamde opbrengst: 600 mln. euro. Tegelijk gaat het inkomensafhankelijke
kindgebonden budget extra omhoog, waarvoor 1 mld. euro is uitgetrokken. De
samenloop van deze ingrepen bewerkstelligt dat de steun voor families met kinderen
verschuift naar de laagstbetaalden. Dit is maar één onder vele maatregelen die het
financiële tweerichtingsverkeer tussen huishoudens en de schatkist sterker
inkomensafhankelijk maken.21 Het is niet ondenkbaar dat deze beweging van ‘universele’
naar ‘gerichte’ programma’s ten koste zal gaan van het maatschappelijke draagvlak voor
de verzorgingsstaat bij de (wat) hogere inkomensgroepen.
Openbaar bestuur
De coalitie buigt per saldo 1½ mld. euro om op het openbaar bestuur, waarvan een half
miljard via afslanking van het ambtenarenbestand van het Rijk. Provincies en vooral de
gemeenten worden aangeslagen voor 1¼ mld. euro. Het CPB tekent aan dat deze
bezuinigingen alleen onder strikte voorwaarden ten aanzien van politieke en ambtelijke
sturing haalbaar zijn en zullen leiden tot minder dienstverlening.22 Deze waarschuwing is
terzake. Het afgelopen jaar is bij de afslanking van het rijksapparaat bijvoorbeeld de
nodige vertraging opgelopen, doordat de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties tot nu toe met de ambtenarenbonden geen overeenstemming weet te
bereiken over de afvloeiingsmodaliteiten.
De vermindering van het aantal gemeenten staat te boek voor een bezuiniging van 200
mln. euro. Er is evenwel geen empirisch bewijs dat recente herindelingen van
gemeenten tot besparingen hebben geleid. Integendeel, op middellange termijn leidt
herindeling in de meeste gevallen tot hogere uitgaven en hogere tarieven van de lokale
belastingen. Het is daarom onverstandig bezuinigingen te verwachten, wanneer
gemeenten worden opgeschaald.23
Uitgavenmix
De samenstelling van de overheidsuitgaven verandert bij integrale uitvoering van het
akkoord Bruggen slaan substantieel (tabel 3). Voor haar klassieke taken – het openbaar
bestuur, de binnenlandse veiligheid, defensie en infrastructuur – geeft de overheid al
decennialang 15 tot 16 procent 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
21

22
23

Als ander voorbeeld is hierboven genoemd dat de toegang tot gesubsidieerde huishoudelijke
hulp voor de midden- en de hogere inkomensgroepen straks is afgegrendeld.
Centraal Planbureau (2012c), p. 7.
Allers en De Kam (2010), p. 200.
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deze kabinetsperiode weer teniet. Het gemarginaliseerde defensiebudget wordt de
komende jaren verder uitgeperst. De vraag komt op hoe lang Nederland ‘te land, ter zee
en in de lucht’ nog een geloofwaardige inspanning kan leveren. 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.24 Ook het ‘noemereffect’ speelde een rol: de sterk tegenvallende
bbp-groei stuwde de quote op.
De sterke toename van het aantal AOW’ers en de groei van het aantal mensen in de WW
en de bijstand stuwen de sociale uitgaven in de loop van de kabinetsperiode verder op.
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).25
Tabel 3. Samenstelling overheidsuitgaven (procenten bbp)
2002

2012

2017

Klassieke overheidstaken
waarvan
. openbaar bestuur
. binnenlandse veiligheid
. landsverdediging
. infrastructuur

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

Overdrachten
waarvan
. sociale zekerheid
. collectief gefinancierde zorg
. onderwijs

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

–2,0
----4,0

–0,3
-----–2,2

Overige uitgaven
Uitgavenpeil

7,8
5,8
5,5
------ ------ -----45,9 49,9 47,7

2002-2012

2013-2017

Bron: Centraal Planbureau (2012e), p. 9.

24

25

De inkomensafhankelijke zorgtoeslag biedt huishoudens met lagere inkomens gedeeltelijk
compensatie voor de aan de zorgverzekeraar verschuldigde nominale premie.
Centraal Planbureau (2012e), p. 8.
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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 groei van het bbp. Onzeker is echter of alle voornemens
kunnen worden uitgevoerd; zie hierboven. Omdat 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.26
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.
4.2 Ontvangsten
Op het basispad nemen de collectieve lasten toe met 14½ mld. euro.27 Dat de
ontvangsten van de schatkist stijgen ligt, gezien eerdere besluiten om de lasten te
verzwaren en de groei van het bruto binnenlands product, nogal voor de hand. De
progressiefactor toont het verband tussen de ontwikkeling van de belastingopbrengst,
geschoond voor de effecten van beleid, ten opzichte van de groei van het nominale bbp.
In deze term verwijst ‘progressie’ naar het vroeger vanzelfsprekende verband tussen
beide grootheden. Nam het bbp nominaal met 1 procent toe, dan stegen de
belastingontvangsten in de jaren 1960-1994 bij ongewijzigde fiscale wetgeving
‘endogeen’ met gemiddeld 1,15 procent.28 De Studiegroep Begrotingsruimte rapporteert
een omslag: de endogene toename van de belastingopbrengst blijft al twintig jaar
structureel achter bij de groei van het nominale bbp.29 Inmiddels kan de progressiefactor
dus beter worden omgedoopt tot degressiefactor.
Het basispad voor de jaren 2013-2017 impliceert een waarde voor de progressiefactor
van 0,8. Dit is dus de resultante van de geraamde groei van het nominale bbp en de
daarbij geraamde endogene ontwikkeling van de belastingopbrengst. De nominale groei
van het bbp valt uiteen in prijsstijging en volumegroei. De volumegroei bedraagt op het
basispad gemiddeld 1,5 procent per jaar. Zou de jaarlijkse economische groei lager
uitkomen dan de door het CPB veronderstelde 1,5 procent, dan valt een nog lagere
progressiefactor niet uit te sluiten. Voor de magere jaren 2011-2013 valt uit de
Miljoenennota 2013 namelijk een extreem lage waarde van de progressiefactor af te
leiden, van achtereenvolgens 0,09, 0,33 en 0,48. Mogelijk overschat het CPB dus de
groei van de belastingontvangsten.30
De coalitie verzwaart de collectieve lasten in 2017 met bijna 5 mld. euro ten opzichte
van het basispad (tabel 4). De lastenverzwaring is groter voor gezinnen (3,2 mld.) dan
voor bedrijven (1,6 mld. euro).
Bij de lastenverlichtende maatregelen valt de verhoging van de arbeidskorting op. Zij is
enerzijds bedoeld om het aanvaarden van betaald werk financieel aantrekkelijker te
maken: hierdoor daalt de replacement rate. De maatregel is anderzijds een hoeksteen in

26

27

28
29
30

Het aandeel van de overdrachtsuitgaven groeit van 50 procent (2002) tot 61 procent (2017)
van de totale overheidsuitgaven.
Het totaal van belasting- en premieontvangsten, vermeerderd met enkele nietbelastingontvangsten; zie: Tweede Kamer (2012-2013b), p. 59.
Caminada (1996), p. 179.
Studiegroep Begrotingsruimte (2012), p. 17.
De Kam (2012), p. 565. Merk op dat het CPB na de verwerking van het regeerakkoord uitkomt
op een progressiefactor van 0,7 (Centraal Planbureau, 2012e, p. 6).
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de nivellerende verbouwing van de inkomensheffing,31 omdat de arbeidskorting wordt
afgebouwd naar nul voor de hogere inkomens.32
Het niet belasten van de reiskostenvergoeding telt als een lastenverlichting, omdat
invoering van de ‘forensentaks’ bij het basispad hoort. 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 bij een opbouwpercentage voor
pensioenrechten van ten hoogste 1,75 per jaar is met aanzienlijke onzekerheden
omgeven, omdat onduidelijk is hoe besturen van pensioenfondsen zullen reageren.33
Wanneer de ‘ruimte’ die hierdoor ontstaat wordt gebruikt om de pensioenregeling in
andere opzichten op te tuigen, zal de belastingopbrengst minder toenemen dan nu is
geraamd.
De voorgenomen verhoging van de verhuurderheffing (haar invoering met een lager
tarief was al begrepen in het Begrotingsakkoord 2013) is 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 omdat zij moeten meebetalen aan de redding van
Vestia, dat is bezweken aan speculaties met derivaten. De heffing bedreigt daarmee de
nieuwbouw van woningen. De Eerste Kamer heeft op 18 december 2012 besloten om de
stemming over dit wetsontwerp aan te houden. De minister heeft toegezegd met een
‘novelle’ te komen, waarvan de precieze inhoud nog niet bekend is.34 Deze ontwikkeling
illustreert fraai hoe de Eerste Kamer de dadendrang van het kabinet kan ontkrachten,
een aspect dat aan het slot van onderdeel 1 is gememoreerd.
De verhoging van de assurantiebelasting en het opvoeren van enkele accijnstarieven
lijken maatregelen waaraan het geringste risico op budgettaire tegenvallers is
verbonden.
Tabel 4. Voornaamste lastenmutaties in 2017 (ex ante, mld. euro)
Verhogen arbeidskorting
Beperking aftrek pensioenpremies
Niet belasten reiskostenvergoeding (‘forensentaks’)
Niet invoeren vitaliteitsspaarregeling
Minder fiscale faciliteiten voor zelfstandigen en overige bedrijfsleven
Hogere verhuurderheffing
Verhoging assurantiebelasting
Accijnsverhogingen
Overige maatregelen
Totaal

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

Centraal Planbureau (2012c), p. 41.

31

32
33
34

De inkomensheffing bestaat uit de inkomstenbelasting plus de premies voor de
volksverzekeringen.
Centraal Planbureau (2012c), p. 43.
Centraal Planbureau (2012c), p. 9.
Zie Bruijsten en Antonius (2013) voor een kritische bespreking van de voorgestelde wettelijke
regeling.
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4.3 Begrotingssaldo
Nederland heeft zich bij de in Europees verband gemaakte begrotingsafspraken
gecommitteerd aan het verminderen van het feitelijke begrotingstekort in 2013 tot 3
procent bbp of lager. Het feitelijke tekort op de begroting staat onder invloed van de
conjunctuurbeweging. Na correctie voor de invloed van schommelingen in het niveau
van de economische bedrijvigheid resteert het structurele tekort op de begroting. Ligt
het feitelijke tekort eenmaal beneden 3 procent bbp, dan dient het structurele
begrotingssaldo – opnieuw volgens in Brussel gemaakte afspraken – jaarlijks met ten
minste een half procent bbp te verbeteren. In economisch goede tijden wordt een
grotere inspanning verwacht. In economisch slechte tijden kan de inspanning geringer
zijn dan een half procent bbp. De verbeteringen moeten op middellange termijn
uitmonden in een situatie waarin de begroting structureel blijvend min of meer in
evenwicht is, dan wel een overschot toont – het Medium Term Objective.
Het Centraal Planbureau heeft een raming gemaakt hoe het feitelijke en het structurele
begrotingssaldo zich ontwikkelen wanneer het Begrotingsakkoord 2013 en het
regeerakkoord Bruggen slaan integraal worden uitgevoerd, zonder dat zich economische
tegenvallers voordoen (tabel 5). Het blijkt dat Nederland – afgaande op deze projectie –
na 2015 het doel voor het structurele tekort gaat missen.35 In dat geval treedt een
Europees correctiemechanisme in werking. De hoofdlijnen van de daarbij te volgen
procedures zijn vastgelegd in het Verdrag inzake Stabiliteit, Bestuur en Coördinatie in de
Economische en Monetaire Unie. In Brussel loopt op dit moment nog intensief ambtelijk
en politiek overleg hoe lidstaten de gemaakte afspraken over het halen van het Medium
Term Objective concreet moeten interpreteren.
Tabel 5. Begrotingssaldi (procenten bbp).
2011
Feitelijk begrotingstekort
Structureel begrotingstekort

2012

2013

2014

2015

–4,5 –3,7
–3,5 –2,1

–2,6
–1,2

–2,6
–1,4

–1,9
–0,7

2016

2017

–1,9 –1,6
–1,2 –1,4

Bron: Centraal Planbureau (2012c), p. 12.

De op dit moment meest recente raming van de economische vooruitzichten duidt op
een toename van het feitelijk begrotingstekort in 2013 tot 3,3 procent bbp.36 Daarbij is
echter nog geen rekening gehouden met een eenmalige meevaller van 3,8 mld. euro
(0,6 procent bbp) dankzij de veiling van telecomfrequenties met een looptijd van
zeventien jaar, die hoogstwaarschijnlijk geheel ten gunste van 2013 wordt geboekt.

35

36

Bij de Brusselse EC-methode is de conjuncturele component van het tekort op middellange
termijn altijd ongeveer nul. Volgens het Centraal Planbureau bevat het tekort in 2017 echter
nog steeds een (aanzienlijke) conjuncturele component. Bij de CPB-methode is het structurele
tekort in 2017 vermoedelijk dus lager dan 0,5 procent bbp, waarmee aan deze Europese
begrotingsafspraak zou zijn voldaan. Zeker is dit niet: het CPB publiceert niet langer een
structureel tekort op basis van de eigen methode.
Centraal Planbureau (2012f), p. 12.
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5 Een dubbele hypotheek
Op het in de stukken gepresenteerde begrotingsbeeld en de financiële onderbouwing van
het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II rust een dubbele hypotheek. Ten eerste
moeten alle voornemens in Den Haag nog tot achter de komma in daden worden
omgezet. Dat is geen sinecure, door het te verwachten verzet dat een deel van de nu
aangekondigde maatregelen oproept, zowel in de samenleving als bij de achterban van
VVD en PvdA. De levensvatbaarheid van sommige tekortverbeterende maatregelen lijkt
kwestieus, met de voorgestelde verhuurderheffing als treffend voorbeeld. Vervolgens
mogen zich bij de uitvoering van de rijksbegroting de komende jaren geen tegenvallers
voordoen, in de vorm van overschrijdingen bij de uitgaven en substantieel lagere
belastingontvangsten. De kans op zulke tegenvallers is aanwezig, omdat het kabinetRutte II zijn bezuinigingspijlen vooral op de zorguitgaven richt. De ervaring leert dat
voorgenomen besparingsmaatregelen in deze sfeer niet eenvoudig zijn te realiseren.
Ten tweede bestaat de kans dat het Centraal Planbureau bij de doorrekening van de
gevolgen van het regeerakkoord de endogene stijging van de belastingontvangsten toch
nog heeft overschat en de uitverdieneffecten van het overheidsbeleid heeft onderschat.37
De economische groei – rekening houdend met het effect van de maatregelen uit het
regeerakkoord voor de periode 2013-2017 – raamt het planbureau op gemiddeld 1¼
procent per jaar. Na het krimpjaar 2013 moet de groei duidelijk herstellen, anders
dreigen aanvullende bezuinigingen en lastenverzwaringen nodig te zijn. Tenzij
beleidsmakers ervoor zouden kiezen zulke ingrepen voorlopig welbewust achterwege te
laten, om zodoende de kansen op economisch herstel te vergroten. Die laatste
beleidslijn verdient mijns inziens de voorkeur.
Flip de Kam
* Honorair hoogleraar Economie van de publieke sector bij de Rijksuniversiteit
Groningen. Ik dank Jan Donders voor zijn waardevolle commentaar op een conceptversie
van dit artikel.
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