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De verkiezingsprogramma’s 2012 laten zien welke keuzes 
politieke partijen maken voor de jaren 2013-2017.
De programma’s tonen aan dat er echt iets te kiezen valt voor 
de komende kabinetsperiode. Hoe gaan we na de economische 
crisis de overheidsfinanciën weer op orde brengen en hoe snel? 
Verhogen we de AOW-leeftijd en beperken we de aftrek van de 
hypotheekrente, of juist niet? Hoe verminderen we de 
filedruk? Willen we  klimaatverandering aanpakken en zo ja, 
hoe dan? Is het de moeite waarde om meer geld uit te geven 
aan onderwijs of innovatie? Hoeveel trekken we uit voor 
natuur? Hoe kunnen we de woningmarkt beter laten functio-
neren? Hoe gaan we om  met de stijging van de kosten van de 
zorg?

In de aanloop naar de verkiezingen van 12 september 2012 
hebben tien politieke partijen - VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66, 
GroenLinks, ChristenUnie, SGP, DPK - gevraagd om een analyse 
van hun verkiezingsprogramma’s. Het CPB heeft de economi-
sche effecten geanalyseerd, het PBL de effecten op milieu.  
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2 De hoofdlijnen van de 
verkiezingsprogramma’s  

Wat zijn in hoofdlijnen de plannen van de politieke partijen, wat zijn de gevolgen van die 

plannen? Tabel 2.1 geeft daarvan een globaal overzicht, dat in de rest van dit hoofdstuk 

wordt uitgediept.  

Tabel 2.1  Samenvattend overzicht 

  VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL ChrU SGP DPK 

        t.o.v. basispad 

            

EMU-saldo (2017, ex ante, mld euro)  16     15     7¼  13¾ 10     14     15     14     14¼ 10½ 

EMU-saldo (2017, ex ante, % bbp)  2,5 2,4 1,1 2,1 1,6 2,2 2,4 2,2 2,2 1,6 

EMU-saldo (2017, ex post, % bbp)  1,4 1,1 1,3 1,1 0,8 1,0 1,0 1,1 0,7 0,9 

Houdbaarheid (% bbp)  3,2 2,4 0,4 3,4 1,6 3,3 3,2 3,3 2,5 1,9 

Overheidsschuld (2017, % bbp)  0,4 0,5 0,6 0,5 -1,4 -0,5 -4,8 -1,6 0,0 0,6 

            

Bbp-volume (2017, %)  -0,2 -2,3 0,7 -0,6 -1,8 -1,1 -2,0 -1,4 -1,4 -0,4 

Werkloosheid (2017, %-p)  0,8 1,3 -0,5 1,2 0,4 1,3 1,1 1,0 1,5 0,6 

Saldo lopende rekening (2017, % bbp)  1,1 1,3 1,2 1,0 0,5 1,0 0,2 1,0 0,9 1,6 

            

Structurele werkgelegenheid (2040, %-p)  3¾ -1 -¼ 2¼ -3¾ 1½ 2¼ 1 1 0 

Structurele werkloosheid (2040, %-p)  -2 -½ -½ -1 ¼ -¾ -1¾ -¾ -½ -¼ 

            

Koopkracht mediaan (2017, a)  -1¼ -¼ 2 -3¼ 3 -2½ 2½ 1 -1 -1¼ 

Koopkrachtverschillen (2017, a):            

Laagste t.o.v. hoogste inkomens (b)  -2 3¾ ¼ -½ 6¼ -¾ 1 -½ ¼ ¾ 

Uitkeringen t.o.v. werknemers  -6¼ 1½ -2¾ -¾ ½ -2 -½ -2 2 -1½ 

Gepensioneerden t.o.v. werknemers  -2¼ ¾ -¾ 1 -2½ 0 -3½ -2 -1 ¾ 

            

Broeikasgassen (2020, Mton CO2-eq)  -14 -34 5 -7 -23 -31 -63 -28 -16 4 

Hernieuwbare energie (2020, %-p)  5 9 -1,5 2 5 7 9 8 5 -1,5 

            

Werkgelegenheid zorg (2017, dzd)  -75 -55 -5 -50 -25 -45 -15 -60 -55 -20 

Eigen betalingen ZVW (2013, euro)  70 -30 -60 40 -110 50 20 50 -30 -60 

Meer (+) of minder (-) marktwerking cure   +/-  - -  -   +/-  - -  +/-  +/-  +/-  +/- 0 

            

Bbp-effect onderwijs (structureel, %)  2,9 2,7 -0,2 0,7 0,5 3,5 1 1,8 0,7 0,8 

Innovatie (score tussen + en -  )  ? ?  -  0  +  + ? ? ? ? 

            

Woningmarkt (welvaartswinst, % bbp)  -0,2 0,4 -0,9 -0,1 -0,4 0,1 0,7 0,3 0,4 0 

Prijs koopwoningen (2017, %)  2 -5 2 -2 -4 -3 -7 -5 -5 0 

Netto huur (2017, %)  1 3 -5 2 -5 1 6 3 2 0 

            

Bereikbaarheid (welvaartswinst, %bbp)  -0,01 0,02 -0,02 -0,02 0,01 0,04 -0,04 0,02 0 -0,02 

Autogebruik (2020, %)  2 -10 2 2 -15 -15 -22 -15 0 2 

OV-gebruik (2020, %)  -2 5 0 -2 12 5 20 7 0 2 

Files snelwegen (2020, %)  10 -37 12 7 -20 -47 -67 -32 -25 15 

            

Biodiversiteit (Vogel- en Habitatrichtlijn; %-p)  
-10 

tot -5 

0    

tot 5 

-10 

tot -5 

-5     

tot 0 

 5   

tot 10 

10   

tot 15 

20  

tot 25 

0    

tot 5 

-5     

tot 0 

-10 

tot -5 

            

(a) %, cumulatief 2013-2017 

(b) laagste inkomens: minder dan 175% bruto minimumloon; hoogste inkomens: meer dan 500% bruto minimumloon. 
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Alle politieke partijen willen het begrotingstekort in 2017 verkleinen ten opzichte van het 

basispad. De vermindering van het begrotingstekort varieert tussen 7¼ mld euro voor de 

PVV tot 16 mld euro voor de VVD. Uitgedrukt in procenten van het bbp loopt deze 

tekortvermindering van 1,1% tot 2,5%. Dit zijn de ex-ante effecten waarbij nog geen 

rekening is gehouden met de macro-economische doorwerking van het pakket van 

maatregelen.  

 

Tekortreducerende maatregelen dempen de economische groei op korte en middellange 

termijn, waardoor belastinginkomsten verminderen en uitkeringen toenemen. Bij de ex-post 

effecten wordt met deze doorwerking rekening gehouden. In dat geval varieert de 

tekortvermindering van 0,7% bbp voor de SGP tot 1,4% bbp voor de VVD, ten opzichte van 

het tekort van 2,6% bbp in 2017 in het basispad. Het effect op de overheidsschuld 

uitgedrukt in procenten bbp hangt niet alleen af van deze tekortvermindering in de jaren 

2013-2017 maar ook van de ontwikkeling van het bbp in deze jaren. Voor de meeste partijen 

is de verandering van de staatsschuld verwaarloosbaar ten opzichte van de 74,2% bbp in 

2017 in het basispad. Het pakket van GroenLinks heeft het grootste effect en doet de inflatie 

oplopen waardoor de overheidsschuldquote afneemt met 4,8% bbp. Aan de andere kant van 

het spectrum liggen PVV en DPK met een toename van de overheidsschuld met 0,6% bbp.  

 

Voor sommige maatregelen neemt het effect af na 2017 (bijvoorbeeld nullijn ambtenaren 

omdat de stijging van de ambtenarensalarissen wel tijdelijk maar niet structureel achter kan 

blijven bij de markt ) terwijl voor andere maatregelen het effect juist toeneemt (bijvoorbeeld 

verhoging AOW-leeftijd). De houdbaarheidsindicator neemt naast de effecten op de 

begroting in 2017 ook de begrotingseffecten na 2017 in beschouwing. Voor de PVV is het 

houdbaarheidseffect kleiner dan het ex-ante effect in 2017; voor de SP is het gelijk en voor 

de overige partijen is het groter. Het houdbaarheidseffect varieert van 0,4% bbp voor de PVV 

tot 3,4% bbp voor het CDA. In het basispad bedraagt het houdbaarheidstekort 1,1% bbp in 

2017. 

 

De pakketten dempen in de meeste gevallen het bbp in 2017 ten opzichte van het basispad. 

Het pakket van de PvdA heeft het grootste negatieve effect (-2,3%) terwijl dat van de VVD 

het bbp nagenoeg ongewijzigd laat, en het pakket van de PVV een positief effect van 0,7% 

heeft. Het effect op de werkloosheid in 2017 varieert van een stijging van 1,5%-punt voor 

SGP tot een daling van 0,5%-punt voor de PVV, ten opzichte van 5¼% in het basispad. Het 

saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans (9¼ % bbp in het basispad) loopt 

voor alle partijen op, tussen 0,2% bbp voor GroenLinks tot 1,6% bbp voor DPK.  

 

De pakketten hebben een wisselend effect op de koopkracht in 2017 (het cumulatieve 

effect van de mutaties in de jaren 2013 tot en met 2017). De bandbreedte is een stijging van 

3% voor de SP tot een daling van -3¼% voor het CDA, ten opzichte van een daling van -½% 

cumulatief in het basispad. Bovendien werken de pakketten verschillend uit op diverse 

groepen. Zo neemt bij de SP over gehele periode de koopkracht van laagste inkomens 6¼% 

meer toe dan die van de hoogste inkomens ten opzichte van het basispad. Aan de andere 

kant van het spectrum blijft bij de VVD de koopkracht van de laagste inkomens 2% achter bij 

die van de hoogste inkomens. Uitkeringsgerechtigden blijven -6¼% in koopkracht achter bij 
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de werknemers als het pakket van de VVD wordt uitgevoerd. Uitkeringsgerechtigden hebben 

bij PvdA, SP en SGP juist een betere koopkrachtontwikkeling dan werknemers. 

Gepensioneerden blijven 3½% in koopkrachtontwikkeling achter bij werknemers als het 

pakket van GroenLinks wordt uitgevoerd. Gepensioneerden kennen daarentegen een betere 

koopkrachtontwikkeling dan werknemers bij het CDA, DPK en de PvdA. 

 

De partijprogramma’s hebben uiteenlopende structurele werkgelegenheids- en 

werkloosheidseffecten, waarbij het beeld voor sommige partijen afwijkt van de 

werkgelegenheidseffecten in 2017. Structureel is gedefinieerd als in 2040. Overigens wordt 

een groot deel van de effecten ruim voor 2040 gerealiseerd. Sommige maatregelen realiseren 

hun structurele effect pas rond 2040, zoals woningmarkt- of AOW-maatregelen. Bij de fiscale 

maatregelen wordt verondersteld dat het grootste deel van het structurele 

werkgelegenheidseffect in 2025 wordt bereikt. 

 

Aan de ene kant van het spectrum leiden vooral de fiscale maatregelen van VVD, CDA en 

GroenLinks tot meer werkgelegenheid en minder werkloosheid. In mindere mate geldt dit 

ook voor D66. Aan de andere kant van het spectrum leiden (met name de fiscale) 

maatregelen van de SP tot een hogere marginale druk en daarmee tot minder 

werkgelegenheid en meer werkloosheid. Ook bij de PvdA en de PVV daalt de 

werkgelegenheid, maar tegelijk neemt de structurele werkloosheid af. 

 

In 2040 is de AOW-leeftijd bij acht van de tien partijen conform het basispad, namelijk 68 

jaar en 6 maanden. De VVD verhoogt de AOW-leeftijd met ruim een jaar tot 69 jaar en 9 

maanden. De PVV verlaagt de AOW-leeftijd naar 65. Bij de PvdA kan de AOW-leeftijd flexibel 

worden gekozen. Vooral de SP introduceert flankerend beleid waardoor de werkgelegenheid 

afneemt.  

 

Door de maatregelpakketten van VVD, PvdA, CDA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP 

neemt de emissie van broeikasgassen af. De grootste afname wordt bereikt met het 

maatregelpakket van GroenLinks. Door de maatregelen van de PVV en DPK nemen de 

broeikasgasemissies toe. Bij partijen die emissiereducties realiseren wordt veruit de 

grootste bijdrage geleverd door de toename van hernieuwbare energie, die de inzet van 

fossiele energie verdringt. De grootste toename van hernieuwbare energie wordt bereikt met 

de maatregelenpakketten van PvdA en GroenLinks, gevolgd door respectievelijk de 

ChristenUnie en D66. Met de maatregelenpakketten van deze partijen wordt de EU-

doelstelling van 14% in 2020 ruimschoots gehaald. De pakketten van VVD, SP en SGP zijn 

toereikend om de EU-doelstelling te realiseren. De pakketten van PVV, CDA en DPK zijn niet 

toereikend om deze doelstelling te realiseren. 

 

Bij de zorg beperkt de analyse zich noodgedwongen tot de budgettaire effecten van de 

voorgenomen maatregelen, dat wil zeggen de kosten. De effecten van de maatregelen op de 

gezondheid van mensen, zijn heel moeilijk, zo niet onmogelijk op verantwoorde manier te 

kwantificeren, en blijven daarom buiten beeld. Partijen verschillen fors ten aanzien van de 

mate waarin en de wijze waarop zij willen bezuinigen op de uitgaven aan zorg. De effecten 

van de maatregelen van de partijen op de werkgelegenheid in de zorg lopen uiteen. In het 
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basispad stijgt deze met 140.000 personen. Alle partijen komen lager uit, van -75.000 

personen voor de VVD tot -5.000 voor de partij die de minst zware ingrepen doet in de zorg 

(PVV). 

 

Over de wenselijkheid van eigen betalingen in de zorgverzekeringswet wordt 

verschillend gedacht. SP, DPK, PVV, PvdA, SGP verlagen de eigen betalingen ten opzichte van 

het basispad; CDA, ChristenUnie, D66, VVD en GroenLinks verhogen ze. De aanpassingen 

variëren van een verlaging met 110 euro (SP) tot een verhoging met 70 euro (VVD). 

GroenLinks, PvdA, SGP en D66 kiezen voor een inkomensafhankelijk eigen risico. VVD, D66, 

SGP kiezen bovenop het eigen risico voor procentuele eigen betalingen, waarbij een bepaald 

percentage van de factuur voor rekening van de verzekerde komt. De remgeldeffecten zijn 

groter, omdat men ook moet bijbetalen aan vervolgbehandelingen.  

 

Alle partijen behalve het CDA kiezen ervoor om van de AWBZ een sociale voorziening te 

maken, die regionaal wordt uitgevoerd. De zorgbehoefte kan zo meer afgestemd worden op 

individuele omstandigheden. De keerzijde is dat er verschillen zullen ontstaan in de 

hoeveelheid zorg tussen regio’s en wellicht ook tussen zorgaanbieders. Het CDA houdt vast 

aan het verzekeringskarakter, met als aanpassing een uitkering in vouchers in plaats van in 

natura.  

 

In de curatieve zorg kiezen VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en DPK, 

ervoor om door te gaan met gereguleerde marktwerking. VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, 

ChristenUnie en SGP willen daarbij wel een slot op de deur om een lager groeipad van de 

zorguitgaven af te kunnen dwingen. Deze partijen willen het macrobeheersingsinstrument 

(MBI) en specialistenbudget gebruiken om tot en met 2017 de volumegroei in de 

ziekenhuiszorg verder te verlagen van 2½% tot 2% per jaar. De PvdA en de SP willen een 

drastische wijziging van het zorgstelsel waarbij de zorg een voorziening wordt en het 

aanbod van de zorg gestuurd wordt via krappe budgettering. Dat maakt de zorg goedkoper, 

maar leidt mogelijk wel tot terugkeer van de wachtlijstproblematiek. 

 

Zes van de tien partijen (GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP en VVD) intensiveren per 

saldo op onderwijs. D66, VVD en PvdA realiseren met hun onderwijsbeleid op de lange 

termijn een groot positief effect in termen van percentage van het bbp. De ChristenUnie 

realiseert een kleiner effect, omdat slechts in beperkte mate wordt ingezet op kansrijke 

institutionele maatregelen. GroenLinks intensiveert weliswaar het meest in onderwijs, maar 

investeert relatief beperkt in kansrijke maatregelen. DPK realiseert een positief totaaleffect 

door de inzet op prestatiebekostiging. De onderwijsmaatregelen van SGP, CDA en SP leiden 

op termijn tot kleinere positieve bbp-effecten. De PVV realiseert op lange termijn een klein 

negatief totaaleffect. Op terrein van innovatie zetten SP en D66 in op kansrijke maatregelen, 

door respectievelijk een beperkte verlaging van het WBSO-budget en het afschaffen van de 

innovatiebox. Het innovatiebeleid van het CDA is als neutraal beoordeeld omdat deze partij 

weinig verandert aan het bestaande beleid. De PVV bezuinigt maximaal op innovatiebeleid, 

en schaft daarmee een aantal effectieve beleidsinstrumenten af, waaronder de WBSO. Dit 

schaadt de welvaart op lange termijn. Het verwachte welvaartseffect van de voorstellen van 
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de overige partijen (VVD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en DPK) is per saldo 

onbekend. 

 

Wat betreft de woningmarkt verbeteren PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en, in 

mindere mate, D66 de doelmatigheid van zowel de koopmarkt als de huurmarkt, en boeken 

daarmee welvaartswinst. Deze partijen beperken allemaal in meer of mindere mate de 

hypotheekrenteaftrek. Tegelijkertijd verminderen zij de rantsoenering op de huurmarkt. 

PvdA, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, en SGP vervangen daarbij het huidige 

woningwaarderingsstelsel door een systeem waarbij de maximaal redelijke huur wordt vast 

gesteld op 4,5% van de WOZ-waarde van de woning. De partijen die de werking van de 

woningmarkt verslechteren, hebben gemeen dat zij de aantrekkelijkheid van het exploiteren 

van huurwoningen verminderen, waardoor het aanbod van huurwoningen afneemt en de 

rantsoenering op de huurmarkt toeneemt.  

 

De bereikbaarheidsbaten die de partijen realiseren in 2020, liggen dicht bij elkaar. 

Positieve reistijdbaten worden gecompenseerd door welvaartsverlies door minder 

autogebruik. PvdA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie realiseren in verhouding tot de 

andere partijen grote reistijdbaten, maar ook een relatief groot verlies door afname van het 

auto- en ov-gebruik. Dit komt door de invoering van een kilometerheffing, waardoor de files 

fors afnemen, maar waardoor mensen ook vaker besluiten om niet te reizen. Bij VVD, PVV, 

CDA, SGP en DPK zijn de veranderingen in bereikbaarheidsbaten geringer.  

 

De partijen maken duidelijk verschillende keuzes bij het natuurbeleid. Het 

maatregelenpakket van GroenLinks komt de biodiversiteit het meest ten goede. Dit komt 

omdat GroenLinks zowel het meeste geld besteedt aan de aankoop en de inrichting van 

nieuwe natuur, als aan het beheer ervan. De ambities van D66 en SP zijn iets bescheidener, 

waardoor de verbeteringen in biodiversiteit navenant kleiner zijn. Waar de SP met prioriteit 

inzet op de EHS, besteden zowel GroenLinks als D66 ook extra aandacht aan de soorten van 

de Vogel- en Habitatrichtlijnen die hun leefgebied buiten de EHS hebben. Bij PvdA en 

ChristenUnie neemt de biodiversiteit met enkele procentpunten toe. Dit komt vooral door de 

extra aandacht voor natuur buiten de EHS. SGP en CDA bezuinigen weliswaar op de 

uitbreiding en de inrichting van natuur, maar ze besteden wel middelen aan het tijdelijk 

herstelbeheer en het verdrogingsprobleem. Per saldo neemt de biodiversiteit bij deze 

partijen met enkele procentpunten af. VVD, PVV en DPK bezuinigen het meest op natuur 

waardoor de biodiversiteit bij deze partijen het meest achteruit gaat.  

 

2.1 Overheidsbegroting  

Alle partijen willen het overheidstekort in 2017 verminderen, hetgeen blijkt uit de 

verbetering van het ex-ante EMU-saldo ten opzichte van het basispad. Ex ante betekent dat 

de effecten van de maatregelen op de economie - en de doorwerking daarvan op het EMU-

saldo - niet zijn meegenomen (zie daarvoor paragraaf 2.3). Voor alle partijen dragen netto 

ombuigingen op de overheidsuitgaven bij aan de gewenste tekortvermindering, maar aan de 

lastenkant is het beeld gemengd. 
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Vijf partijen (DPK, PvdA, PVV, SP en GroenLinks) willen in 2013 het overheidstekort nog 

doen toenemen ten opzichte van het basispad, terwijl de PVV dat ook voor 2014 wil. Twee 

partijen (D66 en SGP) houden in 2013 het overheidstekort ongewijzigd ten opzichte van het 

basispad. De overige drie partijen (VVD, CDA en ChristenUnie) beginnen al in 2013 met de 

tekortvermindering.  

Figuur 2.1 Budgettaire keuzes: netto uitgaven en lastenmutaties (2017, mld euro in prijzen 2012, 

   t.o.v. basispad) 

Openbaar bestuur         Sociale zekerheid  

  

Zorg           Onderwijs 

  

Lasten huishoudens (blo)      Lasten bedrijven (blo) 

  
 

De VVD verbetert het ex-ante EMU-saldo in 2017 het meest: 16 mld euro. De PVV boekt met 

7¼ mld euro de kleinste verbetering. Veel partijen voeren ook maatregelen door waarvan de 
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budgettaire effecten pas na 2017 volledig tot uitdrukking komen, bijvoorbeeld door een lang 

invoeringstraject. Ook nemen besparingen van een bepaalde maatregel soms toe met de 

vergrijzing van de bevolking. Indien maatregelen na 2017 meer (of minder) opleveren of 

kosten, wordt dat meegenomen in de berekening van de houdbaarheid van de 

overheidsfinanciën op lange termijn (zie 2.6). 

 

Hoe bereiken de partijen hun verbetering van het EMU-saldo in 2017? Figuur 2.1 geeft een 

overzicht van de belangrijkste posten. Het betreft de netto uitgavencategorieën openbaar 

bestuur, sociale zekerheid, zorg en onderwijs, en de lastenmutaties voor huishoudens en 

bedrijven. Bij de uitgaven duidt een negatieve uitslag op een netto bezuiniging, bij de 

lastenmutaties op een verlaging van de lasten.  

Alle partijen bezuinigen per saldo op de uitgaven. De VVD buigt het meest om (22¼ mld 

euro) en GroenLinks het minst (9¾ mld euro). Vier partijen (in afnemende volgorde: 

GroenLinks, ChristenUnie, D66, SGP) kiezen ervoor om de EMU-relevante lasten te 

verzwaren ten opzichte van het basispad. De zes andere partijen (in afnemende volgorde: 

PVV, VVD, DPK, CDA, SP en PvdA) willen deze juist verlichten.  

 

Vier partijen boeken een bezuiniging via een verdere versobering van de 

arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector (ChristenUnie, DPK, VVD en SGP). Twee 

partijen kiezen hier voor een intensivering ten opzichte van het basispad (PvdA en SP). 

 

Alle partijen bezuinigen op het openbaar bestuur. Acht van de tien partijen kiezen voor de 

maximale ombuiging die het CPB de komende kabinetsperiode voor mogelijk houdt (zie voor 

een uitleg over de haalbaarheid van ombuigingen op het openbaar bestuur paragraaf 14.1). 

Alleen de SGP en D66 blijven onder dit plafond.  

 

Op de VVD en SGP na willen alle partijen minder uitgeven aan veiligheid, veelal door te 

bezuinigen op de apparaatskosten. De uitgaven aan defensie blijven in de plannen van vijf 

partijen per saldo ongewijzigd. (VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, DPK). De SP bezuinigt hierop 

het meest: 1½ mld euro.  

 

Alleen de VVD intensiveert op bereikbaarheid. De ChristenUnie houdt de uitgaven 

ongewijzigd. Alle andere partijen kiezen ervoor hier juist op te bezuinigen. De PvdA 

bezuinigt het sterkst op bereikbaarheid (1¾ mld euro). 

 

De ChristenUnie geeft het meest uit aan milieu ten opzichte van het basispad: 1½ mld euro. 

Ook D66, GroenLinks en de SP trekken hier meer geld voor uit. De PVV en DPK buigen het 

sterkst om op milieu-uitgaven (¾ mld euro). Overigens voeren de meeste partijen hun beleid 

op milieuterrein ook uit via lastenmaatregelen. Het verschil in uitgaven zegt daarmee niet 

alles over de totale inzet van een bepaalde partij op milieugebied. 

 

Zeven partijen willen meer uitgeven aan onderwijs. GroenLinks intensiveert het meest (2¼ 

mld euro). Van de drie partijen die minder geld willen uitgeven dan in het basispad, brengt 

de PVV de onderwijsuitgaven het meest terug (2 mld euro).  
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Aan de zorg wordt door alle partijen in 2017 minder geld uitgegeven dan in het basispad. De 

VVD buigt met 8½ mld euro het meest om; DPK met ½ mld euro het minst. Op het terrein 

van de zorg valt er echt wat te kiezen: niet alleen de omvang van de ombuigingen loopt flink 

uiteen, ook over de optimale inrichting van het zorgstelsel verschillen de partijen sterk van 

mening. Sommige partijen kiezen ervoor kostenbesparingen te realiseren door het pakket 

verzekerde zorg te verkleinen en meer prikkels neer te leggen bij de consument. Anderen 

kiezen voor budgettering. In paragraaf 2.8 wordt nader ingegaan op deze verschillen.  

 

 In de sociale zekerheid wordt door alle partijen miljarden omgebogen. GroenLinks geeft 

ten opzichte van het basispad 8 mld euro minder uit. Dit wordt evenwel vooral bereikt door 

afschaffing van de zorgtoeslag, waarbij de opbrengst wordt gebruikt voor verlaging van de 

Zvw-premies. Voor het EMU-saldo pakt de maatregel op deze manier neutraal uit. Ook de 

PvdA en SP nemen deze maatregel. De PVV buigt in de sociale zekerheid het minst om 

(1½ mld euro). Zij kiest voor verlaging van de AOW-leeftijd ten opzichte van het basispad, 

door vast te houden aan 65 jaar. De SP kiest voor een tragere verhoging dan in het basispad 

en ontziet mensen met lage inkomens. De meeste andere partijen willen de AOW-leeftijd 

sneller verhogen dan in het basispad.  

 

PVV en DPK korten het meest op internationale samenwerking, op de voet gevolgd door 

de VVD. De SP, GroenLinks en de ChristenUnie hogen het budget voor 

ontwikkelingssamenwerking op. Er is geen enkele partij die per saldo ten opzichte van het 

basispad meer uitgeeft aan overdrachten aan bedrijven (inclusief subsidies naar 

bijvoorbeeld het maatschappelijk middenveld).  

Tabel 2.2  Overheidsuitgaven 

 
VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL ChrU SGP DPK 

           

 
          effect in 2017 t.o.v. het basispad in mld euro  

    
Arbeidsvoorwaarden  -1     1     0     0     1     0     0     -1     -1     -1     

Openbaar bestuur -1¾ -1¾ -1¾ -1¾ -1¾ -1     -1¾ -1¾ -1½ -1¾ 

Veiligheid ¼ -½ -½ -½ -¼ -½ -¼ -¼ ¼ -½ 

Defensie 0     -1     -½ 0     -1½ -½ -1     0     0     0     

Bereikbaarheid ¼ -1¾ -¾ -¾ -1     -½ -¼ 0     -1¼ -¼ 

Milieu -½ -¼ -¾ 0     ½ 1¼ ¾ 1½ -½ -¾ 

Onderwijs ¼    ¾ -2     0     -1     1¾ 2¼ ½ ½ -¾ 

Zorg -8½ -4½ -1¼ -5¼ -¾ -5     -1¾ -5¼ -3¾ -½ 

Sociale zekerheid -7     -6¾ -1½ -6     -6¾ -7½ -8     -3½ -5½ -4¼ 

Overdrachten aan 

bedrijven 

 

-½ 

 

-½ 

 

-1¼ 

 

-¼ 

 

-¼ 

 

0     

 

-½ 

 

-½ 

 

0     

 

-1¼ 

Interne samenwerking -2¾ 0     -3½ -½ ¾ 0     ¾ ¼ 0     -3¼ 

Overig -¾ 0     -1¼ -¼ -¼ -½ 0     -½ -1     -¾ 

 
          

Totaal EMU-relevante 

uitgaven 

 

-22¼ 

 

-15¼ 

 

-14¾ 

 

-15¼ 

 

-11¼ 

 

-12¾ 

 

-9¾ 

 

-11     

 

-13¾ 

 

-14¾ 

 

In het basispad zit een daling van de werkgelegenheid bij de overheid. De partijen versterken 

deze daling, variërend van 5.000 ambtenaren bij GroenLinks tot 65.000 bij de PVV. Ook de 

werkgelegenheid in de zorg neemt af ten opzichte van het basispad, van 5.000 bij de PVV tot 

75.000 bij de VVD. Het basispad bevat namelijk een stijging van de werkgelegenheid in de 
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zorg van in totaal 140.000 banen tussen 2012 en 2017. De programma’s van de politieke 

partijen dempen deze stijging deels.  

Tabel 2.3  Werkgelegenheid bij overheid en zorg 

  Niveau Basispad VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL ChrU SGP DPK 

              

  2012 2013-

2017 

          

        effect in 2017 in duizenden arbeidsjaren t.o.v. het basispad 

              

Overheid  1048 -40 -35 -30 -65 -30 -40 -15 -5 -15 -15 -45 

Zorg  967 140 -75 -55 -5 -50 -25 -45 -15 -60 -55 -20 

Totaal  2015 100 -110 -85 -70 -80 -65 -60 -20 -75 -70 -65 

 

In tabel 2.4 is de lastenontwikkeling opgenomen. Zes partijen brengen de EMU-relevante 

lasten terug. De PVV en de VVD het meest. De grootste lastenverzwaring komen we tegen bij 

GroenLinks. De ChristenUnie en D66 verhogen de lasten voor huishoudens, bij de andere 

partijen dalen deze juist. GroenLinks en SP voeren de grootste lastenverzwaringen voor 

bedrijven door.  

 

De lasten op milieu dalen bij DPK. Bij de VVD de PVV blijven ze nagenoeg onveranderd. Bij 

alle andere partijen gaan deze omhoog. Bij GroenLinks is de stijging het sterkst: 11½ mld 

euro. GroenLinks boekt tegelijkertijd de grootste lastenverlichting op inkomen en arbeid. 

Op DPK na voeren ook de andere partijen in deze categorie lastenverlichtingen door.  

Tabel 2.4  Lastenontwikkeling 

 
VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL ChrU SGP DPK 

           

 
         effect in 2017 t.o.v. het basispad in mld euro  

    
Milieu -¼ 2½ 0     ¾ 6¾ 3     11½ 5     1½ -¾ 

Inkomen en arbeid -5½ -1¾ -3¼ -3¾ -10½ -2¾ -13½ -4     -5½ 1     

Vermogen en winst 0     1½ 2     ¼ 6     -¾ 6     ¾ ½ -¾ 

Overig -½ -2½ -6½ 1¼ -3¼ 1¾ 1¼ 1½ 4     -3¾ 

 
          

Totaal EMU-relevante 
lasten 

 

-6¼ 

 

-¼ 

 

-7½ 

 

-1¾ 

 

-1¼ 

 

1¼ 

 

5¼ 

 

3     

 

½ 

 

-4¼ 

w.v. huishoudens -6¾ -½ -7½ -2½ -8¼ ½ -2¼     1¼ -½ -1     

        bedrijven ½ ¼ 0     1     6¾ ¾ 7 1½ ½ -3¼ 

        buitenland 0     0     0     0     ¼ 0     ¼ ¼ ½ 0     

 
          

Niet-EMU-relevante 
lasten 

 

2¼ 

 

1½ 

 

-¾ 

 

2     

 

-1¼ 

 

1     

 

½ 

 

¾ 

 

½ 

 

-1     

 

De lasten op vermogen en winst blijven bij de VVD nagenoeg ongewijzigd. Bij D66 en DPK 

gaan ze omlaag en bij de andere partijen omhoog. In de categorie overig (btw, accijnzen) is 

de verdeling tussen verhoging en verlaging half om half. De grootste verlichting treffen we 

hier aan bij de PVV. Deze partij kiest, net als DPK, SP en PvdA, voor een btw-verlaging ten 

opzichte van het basispad.  
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2.2 Macro-economische effecten  

De pakketten van de partijen werken verschillend door op de economie. Alle maatregelen 

zijn geanalyseerd met het macro-econometrische model SAFFIER dat ook bij de analyse van 

het Begrotingsakkoord 2013 is gebruikt.17 Tabel 2.5 laat de macro-economische effecten 

voor de periode 2013-2017 zien. De eerste kolom beschrijft het basispad uit juni 2012. De 

overige kolommen laten de uitkomsten van de pakketten van de partijen zien. De bovenste 

regels geven de effecten op de gemiddeld jaarlijkse groeivoet van de betreffende variabele 

voor de periode 2013-2017. Als een variabele 0,5%-punt per jaar minder groeit, komt deze 

in 2017 ongeveer 2,5% lager uit dan in het basispad. De onderste regels laten het 

niveauverschil zien in 2017. 

Tabel 2.5  Macro-economische effecten, 2013-2017, t.o.v. het basispad 

  Basis VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL ChrU SGP DPK 

             

      effect op jaarlijkse groei in %-punt 

Volume bestedingen en productie            

Bruto binnenlands product  1½ 0,0 -0,5 0,1 -0,1 -0,4 -0,2 -0,4 -0,3 -0,3 -0,1 

Consumptie huishoudens  ¼ -0,1 -0,7 0,1 -0,3 -0,4 -0,5 -0,2 -0,4 -0,4 -0,5 

Overheidsbestedingen  ½ -1,1 -0,9 -0,7 -0,9 -0,5 -0,7 -0,1 -0,7 -0,7 -0,5 

             

Lonen en prijzen             

Contractloon marktsector  2¼ -1,6 -0,2 -0,6 -1,1 0,4 -0,6 0,9 -0,2 -0,5 -0,7 

Consumptieprijs  2 -0,5 0,0 -0,6 -0,2 0,2 0,0 1,0 0,2 0,2 -0,4 

             

Arbeidsmarkt             

Werkgelegenheid (arbeidsjaren)  ¼ -0,1 -0,4 0,1 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,1 

w.v. marksector  -¼ 0,2 -0,2 0,4 0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 0,1 

             

                  effect op niveau 2017 in %-punten     

             

Werkloze beroepsbevolking   5¼ 0,8 1,3 -0,5 1,2 0,4 1,3 1,1 1,0 1,5 0,6 

Arbeidsinkomensquote marktsector  80¾ -2,5 -0,7 -0,1 -1,7 0,7 -1,1 0,8 -0,2 -0,9 -0,9 

Saldo lopende rekening (% bbp)  9¼ 1,1 1,3 1,2 1,0 0,5 1,0 0,2 1,0 0,9 1,6 

 

Alle partijen verlagen de EMU-relevante uitgaven ten opzichte van het basispad. De mate 

waarin de overheidsbestedingen, bijvoorbeeld uitgaven aan zorg, onderwijs, openbaar 

bestuur, verminderd worden, verschilt tussen partijen. GroenLinks bezuinigt hierop het 

minst, de VVD het meest. Voor het overige verlagen de partijen de inkomensoverdrachten, 

zoals het aantal of de hoogte van uitkeringen, toeslagen, uitgaven aan internationale 

samenwerking. Ook bij de inkomsten zijn er verschuivingen. Enkele partijen verlagen de 

EMU-relevante lasten, de PVV het meest, terwijl andere partijen deze verhogen, GroenLinks 

het meest.  

 

 

17
 Zie CPB, 2010, SAFFIER II, 1 model voor de Nederlandse economie, in 2 hoedanigheden, voor 3 toepassingen, CPB 

document 217. 
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Op de PVV na komt bij alle partijen de consumptie van huishoudens lager uit dan in het 

basispad. Hierbij spelen de maatregelen op het gebied van inkomensoverdrachten en de 

lasten een rol. Daarnaast is de ontwikkeling van de werkgelegenheid belangrijk. Ook kan er 

een effect zijn van de ontwikkeling van de reële lonen, maar deze worden soms 

gecompenseerd door de lastenontwikkeling. Bij de PvdA neemt de consumptie het meest af 

door een combinatie van minder werkgelegenheid en lagere reële lonen. Bij de PVV stijgt de 

consumptie juist vanwege de hogere werkgelegenheidsgroei en de lastenverlichting. Bij de 

meeste partijen neemt het bruto binnenlands product (bbp) minder toe dan in het 

basispad. Bij de PvdA is het effect op het bbp het grootst. Bij de VVD is het bbp nagenoeg 

gelijk aan het basispad, terwijl de PVV bbp-groei realiseert ten opzichte van het basispad. 

 

Het arbeidsaanbod verandert ook door de pakketten, zowel het aantal personen dat werkt 

of op zoek is naar werk, als het aantal uren per week dat de gemiddelde persoon werkt. De 

beleidsmatige effecten op het arbeidsaanbod staan beschreven in paragraaf 2.5 

(belastingmaatregelen, sociale zekerheid). In de analyse zijn verder conjuncturele effecten 

meegenomen van veranderingen in de werkloosheid en reële lonen. Het aantal personen dat 

wil werken stijgt het meest bij GroenLinks en daalt bij PVV en ChristenUnie. De deeltijdfactor 

(aantal personen per arbeidsjaar) neemt vooral toe bij SP en GroenLinks en in mindere mate 

bij de PvdA. De werkgelegenheid in de zorg en bij de overheid neemt bij alle partijen af ten 

opzichte van het basispad. Bij GroenLinks is de afname met 20.000 arbeidsjaren het kleinst, 

bij de VVD met 110.000 het grootst.  
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Op middellange termijn (tot 2017) heeft de combinatie van meer arbeidsaanbod en minder 

werkgelegenheid in de collectieve sector een opwaarts effect op de werkloosheid.  

 

Aanpassingsprocessen op de arbeidsmarkt kosten tijd. Op lange termijn heeft het extra 

arbeidsaanbod of de lagere werkgelegenheid in de collectieve sector geen effect op de 

(evenwichts)werkloosheid. 

 

Bij bijna alle partijen neemt de werkloosheid toe ten opzichte van het basispad. De mate 

waarin dit gebeurt, hangt af van het arbeidsaanbod en de werkgelegenheid in de collectieve 

sector, maar ook van de doorwerking in de rest van de economie. Door het pakket van de 

PVV neemt de werkloosheid juist af. Dit komt vooral door de lastenverlichting, waardoor de 

economische groei toeneemt ten opzichte van het basispad. 

In de meeste pakketten komen de contractlonen lager uit. Dit komt door de oplopende 

werkloosheid, de vertraging van de economische groei en bij enkele partijen door lagere 

prijzen. Vooral bij de VVD en in mindere mate bij het CDA en D66 wordt dit effect versterkt 

door de lagere replacement rate (verhouding tussen beschikbaar inkomen van werkenden en 

uitkeringsgerechtigden). Bij enkele partijen hebben lastenverhogingen een opwaarts effect 

op de lonen en prijzen. Dit speelt het meest bij GroenLinks. Bij de VVD daalt de 

arbeidsinkomensquote het meest. Dit komt door de lagere contractlonen. Bij SP en 

GroenLinks stijgt deze quote juist vanwege de hogere lonen. 

 
 

Bij alle partijen neemt het saldo op de lopende rekening verder toe. Een belangrijke 

verklaring is een hoger uitvoersaldo, dat soms het gevolg is van meer uitvoer door een 

verbeterde concurrentiepositie en soms het gevolg is van minder invoer door een lager bbp. 

Daarnaast verminderen met name PVV, DPK en VVD de uitgaven aan internationale 
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samenwerking. Ook daardoor neemt het saldo op de lopende rekening toe. 

2.3 Overheidstekort en overheidsschuld  

Vanwege de doorwerking van de pakketten op de economie is de verbetering van het EMU-

saldo in 2017 minder groot dan de initiële impulsen (de ex-ante bedragen uit paragraaf 2.1). 

De effecten van de doorwerking op het EMU-saldo zijn inverdieneffecten. Veel van de 

maatregelen die de partijen voorstellen hebben negatieve inverdieneffecten, die daarom ook 

wel uitverdieneffecten genoemd worden. Vooral de bezuinigingen op het aantal ambtenaren 

en de werkgelegenheid in de zorg hebben relatief grote uitverdieneffecten. In eerste 

instantie loopt de inkomstenbelasting terug, stijgen de kosten voor 

werkloosheidsuitkeringen en neemt de consumptie van huishoudens af, waardoor de btw-

inkomsten dalen. Het verminderen van inkomensoverdrachten aan het buitenland 

(ontwikkelingssamenwerking) heeft nagenoeg geen inverdieneffecten. Hierbij is 

aangenomen dat deze lagere inkomensoverdrachten geen gevolgen hebben voor de 

binnenlandse economie. De inverdieneffecten verschillen per maatregel en kunnen ook toe- 

of afnemen na verloop van tijd.18 

 

Veel van de pakketten bevatten omvangrijke verschuivingen tussen uitgaven- of 

lastencategorieën. Omdat de inverdieneffecten per maatregel verschillen, hoeven deze 

verschuivingen niet neutraal uit te pakken. Zo is een verlaging van de uitgaven aan 

ontwikkelingssamenwerking en een verhoging van ambtenarensalarissen met beide 1 mld 

euro wel neutraal voor het ex-ante EMU-saldo, maar treden er wel positieve 

inverdieneffecten op. Een vergelijkbaar effect kan optreden door binnen de lasten te 

schuiven.  

 

Voor een deel van de maatregelen mag verwacht worden dat de inverdieneffecten afnemen 

in de tijd. Een deel van de effecten op de werkloosheid is tijdelijk van aard, omdat er 

aanpassingen volgen op de arbeidsmarkt. Andere maatregelen hebben wel blijvende 

effecten, bijvoorbeeld via structureel hogere werkgelegenheid en/of lagere 

evenwichtswerkloosheid. Deze effecten worden vanzelfsprekend meegenomen in de 

houdbaarheidsanalyse. 

 

Voor het merendeel van de partijen liggen de inverdieneffecten in 2017 tussen de -40 en -

55% van de ex-ante omvang van hun pakket. Dat ligt in de lijn van de analyse van het 

Begrotingsakkoord 2013. De variatie in de inverdieneffecten hangt bijvoorbeeld af van de 

mate waarin het pakket de werkgelegenheid in de collectieve sector verandert of de uitgaven 

aan ontwikkelingssamenwerking. De PVV heeft in 2017 positieve inverdieneffecten, 

veroorzaakt doordat bijna de helft van het ex-ante bedrag bestaat uit bezuinigingen op 

 

18
 Zie CPB notitie van 31 mei 2012 “Nadere informatie doorrekening verkiezingsprogramma's” voor de analyse van enkele 

beleidsvarianten met SAFFIER. 
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ontwikkelingssamenwerking. Verder verschuift de PVV lasten naar belastingen met relatief 

kleine negatieve inverdieneffecten. 

 

  
 

Tabel 2.6  Overheidstekort en overheidsschuld in 2017 

   VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL ChrU SGP DPK 

             

             

EMU-saldo (% bbp, basispad)   -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

Ex-ante effect pakket (% bbp)   2,5 2,4 1,1 2,1 1,6 2,2 2,4 2,2 2,2 1,6 

Inverdieneffect (% bbp)   -1,0 -1,3 0,2 -1,0 -0,8 -1,2 -1,4 -1,1 -1,5 -0,7 

EMU-saldo inclusief effect pakket (% bbp)   -1,1 -1,5 -1,3 -1,5 -1,8 -1,6 -1,6 -1,5 -1,9 -1,6 

             

EMU-schuld (% bbp, basispad)   74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 

Effect pakket    0,4 0,5 0,6 0,5 -1,4 -0,5 -4,8 -1,6 0,0 0,6 

EMU-schuld inclusief effect pakket (% bbp)   74,5 74,6 74,7 74,6 72,7 73,7 69,4 72,5 74,2 74,7 

 

Alle partijen verbeteren het EMU-saldo in 2017 ten opzichte van het basispad, maar zij 

houden in 2017 ook allemaal een tekort over. Het EMU-saldo varieert van -1,1% bbp voor de 

VVD tot -1,9% bij de SGP. De figuren laten het verloop van het EMU-saldo voor de periode 

2013-2017 zien. Ondanks de verbetering van het EMU-saldo komt bij een aantal partijen de 

schuldquote (als %bbp) toch hoger uit dan in het basispad. Dit komt door het noemereffect; 

bij veel partijen komt het nominale bbp lager uit dan in het basispad.19 
  

 

19
 Een 0,5%-punt lagere nominale groei van het bbp (effecten op zowel volume als prijs) leidt tot een ongeveer 2,5% lager 

nominaal bbp in 2017. Bij een schuldniveau van 74% is het noemereffect dan bijna 2%-punt. 
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Figuur 2.2 EMU-saldo, 2011-2017, in % bbp 

 

2.4 Koopkrachteffecten  

De koopkrachtcijfers hebben betrekking op het inkomen van werknemers, ambtenaren, 

uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden, maar niet op dat van zelfstandigen en 

studenten.  

 

Verhoging van de huur wordt meegenomen als generieke prijsmaatregel. De effecten van 

deze maatregel zijn dus niet verbijzonderd naar inkomenscategorie. Ook milieubelastingen, 

btw-verhoging en kilometer- en spitsheffingen werken via inflatie door in de koopkracht.  

De algehele koopkrachtontwikkeling is het meest gunstig in de plannen van GroenLinks, 

PVV en SP en het minst bij het CDA (tabel 2.7). De koopkrachtontwikkeling voor alle 

huishoudens wordt sterk beïnvloed door de reële loonontwikkeling. Voor de SP is de reële 

loonontwikkeling het meest gunstig met +0,2% per jaar extra ten opzichte van het basispad, 

gevolgd door PVV en GroenLinks. De VVD heeft met -1,1% per jaar de grootste verslechtering 

van de reële loonontwikkeling, gevolgd door het CDA met -1% en D66 met -0,6%. De VVD 

heeft uiteindelijk wel een betere koopkracht dan CDA en D66, omdat de VVD meer geld aan 

de huishoudens teruggeeft, vooral via een verhoging van de arbeidskorting. 

 

De VVD komt uit op het grootste verschil tussen werknemers en uitkeringsgerechtigden: 

de laatste groep gaat er 1½% per jaar minder op vooruit, vooral doordat de 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verlaagd worden en de bijstandsuitkeringen in enkele 

jaren gekoppeld worden aan de inflatie, in plaats van aan de loonontwikkeling. Er zijn drie 

partijen waarbij de uitkeringsgerechtigden een betere koopkrachtontwikkeling hebben dan 

de werknemers: PvdA, SP en SGP. Bij PvdA en SP komt dit vooral door de invoering van een 

inkomensafhankelijke Zvw-premie, bij SGP wordt het veroorzaakt door de 

draagkrachtkorting, waarbij minimumuitkeringen stijgen ten opzichte van het basispad. 

 

-5,0

-4,5

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% bbp

VVD PvdA PVV CDA SP basispad

-5,0

-4,5

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% bbp

D66 GL ChrU SGP DPK basispad



33 

 

Over alle inkomenscategorieën bezien is het verschil tussen laagste en hoogste inkomens 

het grootst bij de SP, waar de laagste inkomens er 1¼% per jaar meer op vooruit gaan dan de 

hoogste inkomens. Dit komt vooral door de sterke herverdelende effecten van de invoering 

van de inkomensafhankelijke Zvw-premie. Ook bij PvdA, GroenLinks en DPK gaan de laagste 

inkomens er meer op vooruit dan de hoogste inkomens. Bij PvdA en GroenLinks wordt ook 

een inkomensafhankelijke Zvw-premie ingevoerd, maar hun variant heeft minder sterke 

herverdelende effecten dan die van de SP. Bij VVD en CDA gaan de laagste inkomens er 

minder op vooruit dan de hoogste inkomens. Bij de VVD komt dat vooral door de verhoging 

van de arbeidskorting waarvan alleen werknemers voordeel hebben, gecombineerd  met 

ombuigingen die de uitkeringsgerechtigden treffen. Bij het CDA valt de invoering van een 

vlaktakstarief met een topheffing gunstiger uit voor de hoogste inkomens. 

 

Bij de meeste partijen blijft de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden achter bij 

die van werknemers. Bij GroenLinks is het verschil met ¾% per jaar het grootst, als gevolg 

van de invoering van maximum inkomensgrenzen voor de koopkrachtaanvulling AOW’ers 

(MKOB) en voor de AOW-partnertoeslag. Bij D66 en DPK houden de gepensioneerden gelijke 

tred, terwijl bij PvdA en CDA de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden gunstiger is 

dan van werknemers. Bij de PvdA komt dat door de verhoging van de ouderenkorting. Bij het 

CDA is de invoering van de vlaktaks met een toptarief gunstiger voor gepensioneerden, 
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doordat in het kader van de vlaktaks voor gepensioneerden de MKOB wordt afgebouwd, 

terwijl voor werknemers de arbeidskorting, - die beduidend hoger is- wordt afgebouwd. 

Tabel 2.7  Ex-post koopkracht gemiddeld over 2013-2017 

  Omvang Basis VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL ChrU SGP DPK 

              

  % totaal % per jaar     effect op jaarlijkse mutatie in %-punten per jaar 

              

<175% WML  39 -¼ -½ 0 ¼ -¾ ½ -½ ½ 0 -¼ -¼ 

175-350% WML  38 -¼ -¼ 0 ½ -¾ 1 -½ ½ ¼ -¼ -¼ 

350-500% WML  16 0 0 -¼ ½ -¾ ¼ -½ ½ ¼ -¼ -¼ 

>500% WML  8 0 -¼ -¾ ¼ -½ -¾ -½ ¼ 0 -¼ -½ 

              

Werknemers  61 0 0 -¼ ½ -¾ ¾ -½ ¾ ¼ 0 -¼ 

Uitkeringsgerechtigden  8 -¼ -1½ ¼ 0 -1 1 -1 ½ 0 ¼ -½ 

Gepensioneerden  32 -¼ -½ 0 ¼ -½ ¼ -½ 0 0 -¼ -¼ 

              

Tweeverdieners  43 0 -¼ 0 ½ -¾ ¾ -½ ½ ¼ -¼ -¼ 

Alleenstaanden  46 0 -¼ -¼ ½ -½ ½ -½ ½ 0 0 -¼ 

Alleenverdieners  11 -½ -½ -¼ ¼ -¾ ¾ -½ ½ ¼ 0 -¼ 

              

Alle huishoudens, alle 

inkomensbronnen 
 

100 0 -¼ 0 ½ -¾ ½ -½ ½ ¼ -¼ -¼ 

 

De verschillen tussen soorten huishoudens (tweeverdieners, alleenstaanden en 

alleenverdieners) zijn bij alle partijen beperkt. Het maximale verschil is ¼% per jaar. Alle 

partijen nemen maatregelen die wel relevant zijn voor de koopkracht, maar niet in de 

statische koopkracht zijn meegenomen. Zo zijn er maatregelen die niet passen binnen het 

begrip statische koopkracht, zoals het verhogen van de AOW-leeftijd of het beperken van het 

Witteveenkader. Het beperken van het Witteveenkader geeft nu lagere pensioenpremies 

(gunstig voor de koopkracht), maar ook minder pensioenopbouw (op termijn ongunstig voor 

de koopkracht). Er zijn ook maatregelen die niet zijn meegenomen, omdat niet bekend is 

welke huishoudens in welke mate daarvan profiteren of omdat de betreffende groep niet is 

opgenomen in de koopkrachttabel, zoals zelfstandigen en studenten. Voorbeelden hiervan 

zijn het verhogen van de griffierechten en het beperken van de zelfstandigenaftrek. Het 

beperken van het Witteveenkader is veelal de grootste maatregel die niet in de statische 

koopkrachtcijfers is meegenomen. Voor alle partijen is het effect van deze ontbrekende 

maatregelen op de koopkracht per saldo negatief. GroenLinks komt het meest negatief uit, 

gevolgd door SP en ChristenUnie. DPK en SGP hebben de minste maatregelen die niet zijn 

meegenomen in de statische koopkracht. 

2.5 Structurele werkgelegenheidseffecten  

De partijprogramma’s hebben uiteenlopende effecten op de structurele werkgelegenheid- 

en de werkloosheid. Structureel is hier gedefinieerd als ‘in 2040’. De meeste partijen 

bereiken de evenwichtswerkloosheid in 2025 (CDA, ChristenUnie, D66, DPK, SP, VVD, SGP en 

PVV). GroenLinks en PvdA bereiken deze iets later, omdat bij hen de negatieve effecten van 

de woningmarktmaatregelen pas later gerealiseerd zijn. De structurele 

werkgelegenheidseffecten worden ook in 2025 bereikt door partijen die de 



35 

hypotheekrenteaftrek en de AOW-leeftijd niet aanpassen (CDA, D66 en DPK). De meeste 

partijen bereiken de structurele werkgelegenheidseffecten later door het tijdspad van de 

zojuist genoemde maatregelen. 

 

 

Tabel 2.8  Overzicht arbeidsmarkt  

 
VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL ChrU SGP DPK 

       
 

   
Werkgelegenheid (a) 3 ¾ -1     - ¼ 2 ¼ -3 ¾ 1 ½ 2 ¼ 1     1     0     

w.v. fiscaal 2 ¼ - ¼ 1 ½ 1 ¾ -3 ½      ¼  ¾  ¼ - ¼  ½ 

        sociale zekerheid  ½ 0     0      ½  ¼ 1 ¼ 1 ½ 1     1     - ½ 

        AOW-leeftijd 1     - ¾ -1 ¾ 0     - ½ 0     0     0     0     0     

Participatie (b)  ¾  ½ -1     - ¼  ¾  ½ 1 ¾ - ¼  ¼ 0     

Werkloosheid -2     - ½ - ½ -1      ¼ - ¾ -1 ¾ - ¾ - ½ - ¼ 

Productiviteit (c) 0,1 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 0,0 0,0 -0,5 0,0 -0,5 

           
(a) Procentuele toename werkgelegenheid in arbeidjaren. 

(b) In procent van de potentiële beroepsbevolking. 

(c) Procentuele toename productiviteit. 

 

De plannen van de partijen over ontslagbescherming lopen uiteen en daarmee ook het 

effect van hun plannen op de arbeidsproductiviteit. CDA, D66, SGP en GroenLinks nemen 

geen maatregelen die leiden tot wijzigingen in de ontslagbescherming ten opzichte van het 

basispad. PVV, SP en DPK verhogen het niveau van ontslagbescherming voor werknemers 

met een vast contract.  
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Zij doen dit door de aanpassingen in het ontslagstelsel uit het basispad geheel terug te 

draaien. Werkgevers kunnen werknemers met een lang dienstverband moeilijker ontslaan 

en zullen daarom terughoudend zijn bij het aannemen van personeel. Dit reduceert de 

mobiliteit en doorstroming op de arbeidsmarkt en zorgt voor een minder goede match van 

mensen en banen. Op termijn heeft dat een negatief effect op de productiviteit (zie de rij 

‘productiviteit’ in tabel 2.8). De maatregelen van de VVD zijn gericht op een verdere 

versoepeling van het ontslagstelsel en dat leidt tot een licht hogere productiviteit. De 

ChristenUnie introduceert een verlengde opzegtermijn. Tijdens deze termijn dienen 

werknemer en werkgever zich gezamenlijk in te spannen voor het vinden van een andere 

baan. Als gevolg van dit voorstel stijgt het niveau van ontslagbescherming voor vaste 

contracten ten opzichte van het basispad. De PvdA kiest voor één ontslagroute met een 

preventieve toets door een commissie van werkgevers en werknemers. Iedere werknemer 

heeft bij ontslag recht op een ontslagvergoeding. Deze vergoeding wordt gemaximeerd. Als 

gevolg van dit voorstel stijgt het niveau van ontslagbescherming voor vaste contracten ten 

opzichte van het basispad. 

 

De maatregelen die partijen voorstellen op het terrein van de sociale zekerheid hebben 

effect op werkgelegenheid en werkloosheid (zie de rijen ‘sociale zekerheid’ en 

‘werkloosheid’ in tabel 2.8). VVD, CDA, D66, GroenLinks en SGP beperken de maximumduur 

van de WW-uitkering. Door deze beperking zoeken werklozen sneller een baan en 

accepteren zij vaker minder aantrekkelijke banen. Verder heeft de beperking een drukkend 

effect op de lonen, omdat de onderhandelingspositie van werknemers verslechtert. Door de 

maatregel daalt de werkloosheid en stijgt de werkgelegenheid. De PvdA maakt werkgevers 

financieel verantwoordelijk voor de eerste zes maanden van de WW-uitkering. Dit is een 

vorm van onvolledige premiedifferentiatie. Werkgevers houden zo meer rekening met de 

sociale kosten die ze veroorzaken bij ontslag. Dat leidt tot minder werkloosheid. De VVD en 

ChristenUnie verlagen de opbouw van de WW naar 0,5 en 0,75 maand per gewerkt jaar, 

waardoor het WW-volume daalt.  

 

Alle partijen behalve de SP beperken de instroom in de Wajong tot volledig en duurzaam 

arbeidsongeschikte jongeren. Daardoor nemen  meer personen deel aan het arbeidsproces, 

wat  leidt tot meer werkgelegenheid. Veel partijen, uitgezonderd PVV, SP en GroenLinks, 

beperken de instroom in de WSW. De beperking van de WSW leidt ertoe dat een deel van de 

betrokkenen zich terugtrekt van de arbeidsmarkt. Daardoor neemt de werkgelegenheid af. 

De mate waarin dat gebeurt, varieert per partij. Zo blijven bij PvdA, D66 en SGP sociale 

werkplaatsen of beschutte werkgelegenheid bestaan. De PvdA, SP, D66 en GroenLinks 

introduceren quota voor bedrijven voor het aantal arbeidsgehandicapten dat zij in dienst 

moeten hebben. Deze maatregel stimuleert de werkgelegenheid voor arbeidsgehandicapten. 

Maar het is een lastenverhoging voor bedrijven waardoor minder banen worden gecreëerd. 

Hierdoor neemt de werkgelegenheid onder niet-arbeidsgehandicapten juist af. Het CDA 

voert alleen voor de overheid een quotum in. Beleid op het gebied van Wajong, WSW en 

quota voor arbeidsgehandicapten leidt tot het creëren of vernietigen van banen met een 

lagere productiviteit dan de productiviteit van een gemiddelde werknemer. Deels omdat het 

om minder productieve werknemers gaat, maar ook omdat de constructie van beschermde 

werkgelegenheid ten koste gaat van de doelmatigheid. Een verandering van de 
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werkgelegenheid door dergelijke maatregelen telt daarom maar in geringe mate mee voor de 

langetermijnhoudbaarheid van de overheidsfinanciën.  

 

Verschillende partijen stellen maatregelen voor die de hoogte van uitkeringen 

beïnvloeden. VVD, CDA, SGP en DPK koppelen de uitkeringen tijdelijk aan de lonen van de 

collectieve sector. Dit betekent een verlaging van de uitkeringshoogte en dat maakt voor 

uitkeringsgerechtigden het accepteren van een baan financieel aantrekkelijk. Hierdoor daalt 

de werkloosheid en stijgt de werkgelegenheid (in tabel 2.8 valt dit onder de rijen ‘fiscaal’ en 

‘werkloosheid’). Het basispad impliceert een verlaging van het sociaal minimum vanwege de 

afbouw van de dubbele heffingskorting. GroenLinks stelt de verlaging op korte termijn uit, 

maar op lange termijn is deze conform het basispad. De SP bouwt de dubbele heffingskorting 

niet helemaal af waardoor het sociaal minimum stijgt. Door deze maatregel stijgt de 

werkloosheid en daalt de werkgelegenheid. 

 

Op de ChristenUnie na nemen alle partijen maatregelen om de AOW-leeftijd aan te passen. 

Zij verschillen in het moment waarop de aangepaste AOW-leeftijd ingaat, maar voor het 

structurele effect op de werkgelegenheid is alleen het langetermijneffect relevant (zie rij 

‘AOW-leeftijd’ in tabel 2.8). In 2040 is de AOW-leeftijd bij acht van de tien partijen conform 

het Begrotingsakkoord 2013, namelijk 68 jaar en 6 maanden. De VVD verhoogt de AOW-

leeftijd echter tot 69 jaar en 9 maanden in 2040. De PVV verlaagt de AOW-leeftijd naar 65. Bij 

de PvdA kan de AOW-leeftijd flexibel worden gekozen. Werknemers nemen hierdoor 

gemiddeld eerder AOW op, hetgeen de werkgelegenheid verlaagt. Verder introduceert vooral 

de SP flankerend beleid waardoor de werkgelegenheid afneemt. CDA, D66 en GroenLinks 

introduceren ook flankerend beleid, maar dit beleid heeft slechts een gering effect op de 

werkgelegenheid en werkloosheid. 

 

Alle partijen nemen maatregelen in de sfeer van belastingen en inkomensafhankelijke 

regelingen, die via een verandering van de gemiddelde en marginale druk op arbeid effect 

hebben op de werkgelegenheid (zie rij ‘fiscaal’ in tabel 2.8). PvdA, SP en GroenLinks verlagen 

de nominale Zvw-premie. Dit wordt gefinancierd door de afschaffing van de zorgtoeslag en 

de invoering van een inkomensafhankelijke zorgpremie voor inkomens vanaf het WML. Per 

saldo verhoogt dit de marginale druk, wat uitmondt in een lagere werkgelegenheid. VVD, 

PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP verlagen de tarieven van de inkomsten-

belasting, terwijl het CDA een vlaktaks voorstelt. Veel partijen (VVD, PvdA, PVV, SP, D66, 

GroenLinks en ChristenUnie) verhogen de arbeidskorting. GroenLinks versterkt de 

inkomensafhankelijkheid van de arbeidskorting. Dit stimuleert het arbeidsaanbod in 

personen terwijl de werkloosheid daalt. Door het terugdraaien van de bevriezing van de 

inkomensgrenzen van de belastingschijven geldt dit ook voor de PVV. Overigens voeren 

PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP wijzigingen door in de belastingtarieven en de 

arbeidskorting, ter compensatie van de beperking van de hypotheekrenteaftrek. De SP 

beperkt weliswaar de hypotheekrenteaftrek en verhoogt de arbeidskorting, maar verhoogt 

ook de belastingtarieven. Verder baseren ChristenUnie en SGP het belastingstelsel meer op 

het huishouden en verhogen zij de kinderbijslag en het kindgebonden budget. De laatste van 

de twee maatregelen verhoogt de belastingdruk voor de tweede verdiener van het 

huishouden. Hierdoor nemen het arbeidsaanbod en de werkgelegenheid af.  
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Verschillende partijen nemen maatregelen in de sfeer van btw en (milieu-)heffingen, die 

doorwerken in hogere of lagere lasten voor bedrijven of gezinnen (zie rij ‘fiscaal’ in 

tabel 2.8). PvdA, PVV, SP en DPK verlagen de btw-tarieven. De resulterende lastenverlaging 

leidt tot meer werkgelegenheid. D66, GroenLinks en ChristenUnie passen de tarieven en 

(milieu-)heffingen opwaarts aan, met hogere lasten en minder werkgelegenheid als 

resultaat. Daarentegen verlagen PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie de lasten van 

werkgevers door lagere WW-premies. Tot slot verhogen de SP, PVV, PvdA en GroenLinks de 

heffing op banken. SP, PVV en GroenLinks beperken ook de aftrek van deelnemingsrente in 

de vpb, terwijl de SP daarnaast het vpb-tarief verhoogt naar 30%. De verhoging van de vpb 

en de bankenbelasting leiden tot hogere lasten voor bedrijven en hebben een neerwaarts 

effect op de werkgelegenheid.  

2.6 Houdbaarheid overheidsfinanciën 

Door vergrijzing van de bevolking nemen de belasting- en premieontvangsten af en de 

uitgaven aan zorg en sociale zekerheid toe. Het verschil tussen deze inkomsten en uitgaven 

van de overheid over een lange tijdshorizon staat bekend als de houdbaarheid van de 

overheidsfinanciën. Bij ongewijzigd beleid bedraagt het houdbaarheidstekort 7 mld euro. 

Alle partijen nemen maatregelen die de overheidsbegroting op korte en lange termijn 

verbeteren. CDA, D66, ChristenUnie, VVD en GroenLinks zetten in op een verbetering van de 

houdbaarheid met meer dan 20 mld euro, terwijl de PVV een winst van minder dan 7 mld 

euro boekt. 

 

 

 



39 

Met uitzondering van de PVV houden alle partijen in 2017 een positief houdbaarheidssaldo 

over. Dit betekent dat zij geld reserveren voor toekomstige lastenverlichting of hogere 

uitgaven, bijvoorbeeld voor de gezondheidszorg. Het CDA gaat hierin het verst. Zoals in 

hoofdstuk 1 is aangegeven, veronderstelt de houdbaarheidsberekening dat de stijging van de 

zorguitgaven beperkt blijft tot de groei van de economie plus de kostenstijging door 

vergrijzing. In de afgelopen jaren heeft de feitelijke stijging van de zorg daar ruimschoots 

boven gelegen en bij ongewijzigd beleid groeien de zorgkosten ook in de toekomst sterk 

De verbetering van de houdbaarheid wordt door partijen op sterk uiteenlopende manieren 

ingevuld. Het eerste wat telt voor de houdbaarheid is de verbetering van het EMU-saldo in 

2017. De meeste ombuigingen die in 2017 zijn ingezet, leiden ook op termijn tot lagere 

overheidsuitgaven. Hetzelfde geldt voor intensiveringen en maatregelen in de belastingen en 

premieontvangsten. Alle partijen zetten in op een verbetering van het EMU-saldo in 2017.  

 

De verandering van de structurele werkgelegenheid zorgt voor een belangrijk in- of 

uitverdieneffect op de houdbaarheid. Een toename van de werkgelegenheid, zoals bij de VVD, 

CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP en DPK, zorgt voor extra belastinginkomsten en 

lagere uitgaven aan sociale zekerheid en leidt daarmee tot een verbetering van de 

houdbaarheid. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Bij SP, PvdA en PVV zorgt een daling 

van de werkgelegenheid voor een groter houdbaarheidstekort. 

 

Een aantal maatregelen verbetert de houdbaarheid door de ombuiging van de toekomstige 

uitgavengroei die samenhangt met de vergrijzing. Het gaat hier met name om de pensioenen 

(inclusief AOW) en de zorg. VVD en D66 zetten in op verdere versobering van de AOW. De 

VVD via verdere verhoging van de AOW-leeftijd naar uiteindelijk 69¾ jaar in 2040 en D66 

via een verlaging van de AOW-uitkering. Andere partijen verzachten daarentegen de 

voorgenomen verhoging van de AOW-leeftijd. De PvdA wil dat de AOW-uitkering flexibel kan 

worden opgenomen. De SP komt met een ingrijpender verzachting, waarbij lage inkomens 

worden ontzien bij de voorgenomen verhoging van de AOW-leeftijd. De PVV wil als enige 

partij terug naar een AOW-leeftijd van 65 jaar. 

 

Een aantal partijen beperkt de fiscale voordelen van aanvullende pensioenen. 

GroenLinks en SP willen de aftrekbaarheid beperken tot een inkomen van ongeveer 

vijftigduizend euro (anderhalf keer modaal). Ook D66, PVV en ChristenUnie beperken de 

aftrekbaarheid, maar kiezen voor een hogere inkomensgrens. Een andere manier om de 

aftrekbaarheid te beperken is via het tarief waartegen pensioenpremies kunnen worden 

afgetrokken. SP en PvdA willen dit tarief maximeren op 42%. 

 

Ouderen maken meer gebruik van zorg dan jongeren, zodat vergrijzing leidt tot een stijging 

van de zorguitgaven. Omgekeerd leiden bezuinigingen op de zorg niet alleen tot een 

verbetering van het EMU-saldo in 2017, maar is de besparing op lange termijn ongeveer 

anderhalf keer zo groot. Alle partijen bezuinigen op zorg, maar de mate waarin en de manier 

waarop verschilt sterk tussen partijen (zie paragraaf 2.8 voor een uitgebreide bespreking). 

De VVD komt tot een ombuiging van 8 mld euro, waarbij het zwaartepunt ligt bij de 

langdurige zorg. De zorg wordt grotendeels ontzien door SP, DPK en PVV.  
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Ook voor andere maatregelen geldt dat de effecten vooral op lange termijn op de 

overheidsfinanciën doorwerken. Dit geldt bijvoorbeeld voor woningmarktmaatregelen. 

GroenLinks, PvdA, SP, SGP, ChristenUnie en D66 stellen aanvullende beperking van de 

renteaftrek voor. De PVV daarentegen schrapt de voorgenomen beperking van de 

renteaftrek. Ook voor een aantal maatregelen op het terrein van de sociale zekerheid 

(bijvoorbeeld Wet Werk naar Vermogen), milieu (MAUT en SDE+) en onderwijs (sociaal 

leenstelsel) is de structurele opbrengst groter dan de opbrengst in 2017. Daarentegen heeft 

het korten op ambtenarensalarissen alleen effect op korte termijn maar niet op lange 

termijn. Dit geldt zowel de extra korting in 2014 (VVD, ChristenUnie, SGP en DPK) als het 

terugdraaien van de korting voor 2013 (PvdA en SP).  

Tabel 2.9  Houdbaarheid 

 

 

VVD  PvdA PVV CDA SP D66 GL ChrU SGP DPK 

         mld euro, 2017  

           

Houdbaarheid basispad  -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 

Verbetering  21 16 2 22 10 21 21 21 16 12 

Stand incl. verbetering 14 8 -5 15 3 14 13 14 9 5 

           

Verbetering houdbaarheid, binnen de kabinetsperiode en structurele effecten 

Ex-ante EMU-saldo 2017 16 15 7 14 10 14 15 14 14 11 

Effecten na 2017 5 1 -5 8 0 7 6 8 2 2 

           

Verbetering houdbaarheid, selectie van beleidsdossiers 

AOW en pensioenen  3 -2 -7 0 0 2 2 1 1 0 

Woningmarkt  0 4 -3 1 4 1 8 2 2 0 

Zorg 13 7 2 8 1 7 3 9 6 1 

 
 De houdbaarheid verbetert het sterkst door de plannen van  CDA, ChristenUnie, D66, VVD en 

GroenLinks. CDA en VVD verbeteren in 2017 het EMU-saldo sterk, bezuinigen sterk op de 

zorg en boeken winst via de toename van de werkgelegenheid. ChristenUnie en D66 boeken 

allebei via maatregelen in de sociale zekerheid en zorg een groot deel van hun 

houdbaarheidswinst. GroenLinks zet fors in op maatregelen op terrein van de woningmarkt, 

milieu en sociale zekerheid, maar zet een groot deel van de opbrengst in voor verlaging van 

de inkomstenbelasting. PvdA en SGP boeken de houdbaarheidswinst al in 2017, bezuinigen 

op zorg, maar versoepelen de AOW (PvdA) of verhogen de arbeidskorting (SGP).  Het DPK 

boekt structurele winst via de Wet Werk naar Vermogen. Bij de SP is de houdbaarheidswinst 

gelijk aan de verbetering van het EMU-saldo in 2017. De PVV bereikt de minste 

houdbaarheidswinst, vooral door het terugdraaien van zowel AOW- als 

woningmarktmaatregelen uit het basispad. 

2.7 Energie en klimaat  

Hernieuwbare energie 

Alle partijen -met uitzondering van PVV en DPK - kiezen voor intensivering van het beleid 

gericht op het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie (tabel 2.10). De grootste 

toename wordt bereikt met de maatregelpakketten van PvdA en GroenLinks, gevolgd door 
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respectievelijk de ChristenUnie en D66.  

Tabel 2.10 Hernieuwbare energie en reductie broeikasgassen 

  Basispad VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL ChrU SGP DPK 

             

             

                          effect t.o.v. basispad in %-punten 

             

Aandeel hernieuwbare energie in 2020 

(%) 
 9 5 9 -1,5 2 5 7 9 8 5 -1,5 

             

             

                       effect t.o.v. basispad in Mton CO2-equivalent 

Reductie broeikasgassen in 2020             

Totaal   14 34 -5 7 23 31 63 28 16 -4 

             

w.v. niet-ETS   1 9 -1 0 5 6 13 8 2 -1 

       ETS   13 25 -4 7 18 25 50 20 14 -3 

             

w.v. hernieuwbare energie   14 25 -2 7 16 23 25 20 14 -2 

             

        energiesector   0 0 -2 0 0 0 20 0 0 -2 

        gebouwde omgeving   0 4 -1 0 1 4 8 4 2 0 

        verkeer   -1 2 -1 0 2 2 3 3 0 0 

        industrie   0 3 0 0 3 2 6 1 0 0 

        landbouw   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

        overig   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

             

Door afronding kunnen optellingen van subtotalen 1 Mton afwijken van het totaal. 

De emissie in de niet-ETS sector is de emissie die niet onder het Europese emissiehandelssysteem valt: vooral gebouwde 

omgeving, landbouw en verkeer. In het basispad bedraagt  de emissie van broeikasgassen in de niet-ETS-sector 99 (92-108) Mton 

CO2-eq. in 2020.  De indicatieve Europese taakstelling voor de Nederlandse niet-ETS-sector bedraagt  105 Mton CO2-eq.  

De emissies in de ETS-sector vallen onder het Europese emissiehandelssysteem. Dit betreft vooral de industrie en de 

energiesector. 

 

Met de maatregelpakketten van deze partijen wordt de EU-doelstelling van 14% in 2020 

ruimschoots gehaald. De pakketten van VVD, SP en SGP zijn toereikend om de EU-

doelstelling te realiseren, de pakketten van PVV, CDA en DPK niet. Bij PVV en DPK neemt het 

aandeel hernieuwbaar af doordat deze partijen de subsidieregeling Stimulering Duurzame 

Energie (SDE+) niet langer openstellen voor nieuwe projecten.  

 

CDA, SP, D66 en ChristenUnie willen een toename van hernieuwbare energie realiseren via 

een uitbreiding van de huidige SDE+. VVD, PvdA, GroenLinks en SGP kiezen voor het 

invoeren van (hybride) verplichtingen aan energieleveranciers of –producenten.  

 

Alle partijen - met uitzondering van PVV en DPK - stellen meer ruimte beschikbaar voor 

wind op land - een van de goedkoopste opties - waardoor het vermogen toeneemt tot 6000 

MW in 2020. Ook neemt de biomassameestook in kolencentrales bij alle partijen – met 

uitzondering van PVV en DKP – toe. Bij de SGP loopt dit percentage op tot 10%, bij de VVD, 

CDA, SP, en ChristenUnie tot 20% in 2020; en bij de PvdA, D66 en Groenlinks tot 30%. 

Daarnaast willen de PvdA, CDA, SP, D66, GroenLinks en SGP ruimere mogelijkheden voor de 

vrijstelling van de energiebelasting voor zonne-energie die door particulieren zelf wordt 

opgewekt. Verder neemt bij de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie het aandeel 
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biobrandstoffen in benzine en diesel toe van 10% tot 14% in 2020. De broeikasgasreductie 

door deze maatregel leidt in Nederland tot een grotere reductie dan mondiaal het geval is. 

Elders in de wereld treden namelijk broeikasgasemissies op bij de productie van 

biobrandstoffen.  

 

 

Broeikasgassen 

Door de maatregelpakketten van VVD, PvdA, CDA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP 

neemt de emissie van broeikasgassen af. De grootste afname wordt bereikt met het 

maatregelpakket van GroenLinks. Door de maatregelen van de PVV en DPK nemen de 

broeikasgasemissies toe. 

 

Bij partijen die emissiereducties realiseren wordt veruit de grootste bijdrage geleverd door 

de toename van hernieuwbare energie, die de inzet van fossiele energie verdringt. 

GroenLinks voert daarnaast een kolenbelasting in die zo hoog is dat de 

elektriciteitsproductie door kolencentrales wegvalt. Dit leidt tot een reductie van 20 Mton in 

de energiesector.  
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Bij alle partijen treden de grootste emissie-effecten op bij de ETS-sectoren (de sectoren die 

onder het Europese handelssysteem voor broeikasgasemissierechten vallen - de 

elektriciteitscentrales, de raffinaderijen en het grootste deel van de industrie). Dit is vooral 

het gevolg van de toename van hernieuwbare energie . De totale EU-emissie van de ETS-

bedrijven verandert hierdoor niet. 

 

GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, SP en D66 realiseren ook aanzienlijke emissiereducties in 

de niet-ETS-sectoren (meer dan 5 Mton). Bij deze partijen dragen vooral 

energiebesparingsmaatregelen in de gebouwde omgeving en de maatregelen bij verkeer, 

waaronder de kilometerheffing, daar aan bij. Ook in de niet-ETS-sector wordt met het pakket 

van GroenLinks de grootste reductie bereikt.  

 

De mate waarin de maatregelpakketten tot veranderingen leiden, varieert van -2,3 mld 

(PVV) tot 5,4 mld (ChristenUnie) (tabel 2.11). Bij de ChristenUnie, GroenLinks, SP en D66 

dragen vooral de nodige belastingverhogingen bij aan de lastenverzwaring. Daarnaast 

maken PvdA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie de belastingen voor verkeer en vervoer 

afhankelijk van het aantal kilometers.  

Tabel 2.11 Omvang maatregelpakket energie- en klimaat (2020) 

 

   VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL ChrU SGP DPK 

             

                  effect t.o.v. basispad in mld euro‟s 

             

Totaal   0,3 2,4 -2,3 0,5 3,6 3,6 5,2 5,4 1,2 -1,7 

w.v. belastingen   -0,5 -0,1 -0,8 0,0 2,6 2,1 2,4 3,4 0,3 -1,0 

                    

Bedragen zijn exclusief heffingen bij verkeer en vervoer  

 

2.8 Zorg  

Bij de zorg beperkt de analyse zich noodgedwongen tot de budgettaire effecten van de 

voorgenomen maatregelen, dat wil zeggen: de kosten. De baten van zorg, dus de effecten van 

de maatregelen op de gezondheid van mensen, blijven geheel buiten beeld. De reden 

hiervoor is dat het heel moeilijk is, zo niet onmogelijk, om de effecten op de gezondheid op 

een verantwoorde manier te kwantificeren. 

 

Alle partijen nemen afscheid van de AWBZ in zijn huidige vorm. De huidige AWBZ is een 

sociale verzekering, net zoals de AOW, met een aanspraak op een uitkering in natura op basis 

van landelijk uniforme criteria. Alle partijen behalve het CDA kiezen ervoor om van de AWBZ 

een sociale voorziening te maken, net zoals de Wet Werk en Bijstand (zie tabel 2.12). De 

zorgbehoefte kan dan meer in detail afgestemd worden op individuele omstandigheden. Het 

schept meer ruimte voor maatwerk. De keerzijde is dat er verschillen ontstaan in de 

hoeveelheid zorg. Afhankelijk van de precieze vormgeving kunnen er verschillen gaan 

ontstaan tussen regio’s en wellicht ook tussen zorgaanbieders. Het CDA houdt vast aan het 

verzekeringskarakter van de AWBZ, met als aanpassing een uitkering in vouchers in plaats 
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van in natura. Patiënten krijgen op basis van hun vastgestelde zorgzwaarte een voucher, een 

bedrag dat ze zelf kunnen besteden bij gecertificeerde zorgaanbieders. Het CDA maakt van 

extramurale begeleiding een voorziening en hevelt deze over naar de gemeenten. 

 

De VVD legt de uitvoering van de AWBZ als sociale voorziening in handen van een zelfstandig 

bestuursorgaan, de PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie van gemeenten. PVV, SP, SGP en 

DPK kiezen voor het concept van Buurtzorg of ‘regelarme zorg’. Dit laatste vraagt om nadere 

uitwerking. Het idee is dat de zorg voor een bepaalde groep mensen in handen gelegd wordt 

van een zorgaanbieder met een vastgesteld budget. De medewerkers van die zorgaanbieder 

bepalen hoeveel en welke zorg ieder krijgt, binnen het vooraf bepaalde budget voor de groep 

als geheel met slechts een beperkt aantal landelijk geformuleerde randvoorwaarden. 

Overigens brengen de meeste partijen nuanceringen aan bij deze reorganisatie. Zo behoudt 

de ChristenUnie een romp-AWBZ voor de intramurale gehandicaptenzorg. D66 hevelt de 

GGZ over naar de ZVW en niet naar de gemeenten. SGP hevelt de extramurale persoonlijke 

verzorging en begeleiding over naar de gemeenten, de VVD alleen de begeleiding. 

Enkele partijen willen de intramurale zorgverlening verder inperken. In het basispad is er al 

mee gerekend dat de lichtere zorgzwaarten alleen nog recht geven op extramurale zorg. De 

VVD, de ChristenUnie, D66 en de PvdA trekken de zorgzwaartegrens voor intramurale zorg 

verder op. Het CDA heft het onderscheid op tussen intramurale en extramurale zorg door 

mensen in een instelling zelf de woonkosten te laten betalen. Daarvoor ontvangen ze een 

voucher op 80% van het kostenniveau. Het DPK, de PVV en de SP draaien de voorgestelde 

extramuralisatie uit het basispad weer terug. Ook mensen met een lichtere zorgzwaarte 

behouden dan de mogelijkheid tot intramurale zorg. 

 

Veel partijen bezuinigen op de lastiger vast te stellen zorgbehoeftes, te weten begeleiding, 

persoonlijke verzorging en huishoudelijke verzorging vanuit de WMO. VVD en ChristenUnie 

schaffen de functie huishoudelijke verzorging af en bieden alleen nog compensatie voor de 

allerzwaarste gevallen. Dit behelst een reductie van 80% van het budget. D66 schaft de 

functie huishoudelijke verzorging ook af, maar reserveert 50% van het budget ter 

compensatie van de meestbehoeftigen. Het CDA en de SGP laten de eerste drie uur 

huishoudelijke verzorging voor rekening van gebruikers komen. Dit betekent een reductie 

van 17,5% van het budget voor huishoudelijke verzorging. 

 

VVD en PvdA laten de aanspraak op begeleiding vervallen. De VVD biedt voor 55% 

compensatie via de gemeenten en de PvdA voor 80%. De PVV hevelt de begeleiding over 

naar de gemeenten met een korting op het budget van 5%. Het CDA, ChristenUnie en D66 

trekken de norm voor gebruikelijke zorg (de zorg die mantelzorgers geacht te worden 

verlenen) op van 60 minuten per week naar 90 minuten per week voor begeleiding. Dit is 

een reductie van het budget voor begeleiding met 6%. De SGP trekt de grens op naar 150 

minuten per week, een reductie van 17,5%. Voor persoonlijke verzorging gaat de norm naar 

90 minuten per week bij het CDA, de ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks en het DPK. Dat 

komt neer op een reductie van 7% van het zorgbudget voor de persoonlijke verzorging. Bij 

de VVD en de SGP gaat de norm naar 150 minuten per week, oftewel een reductie van het 

budget van 20%.  
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In het stelsel van de curatieve zorg willen acht partijen besparen en twee partijen 

intensiveren op de uitgaven van de collectief gefinancierde zorg (zie tabel 2.12). De VVD wil 

met 2,6 mrd euro het meeste besparen, terwijl de DPK met 1,0 mld euro het meeste wil 

intensiveren in de curatieve zorg. Er zijn grote verschillen tussen partijen over hoe ze de 

bekostiging, het basispakket en de eigen betalingen van het zorgstelsel willen vormgeven. 

 

Acht partijen, VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en DPK, kiezen ervoor om 

door te gaan met gereguleerde marktwerking. Twee partijen, de PvdA en de SP, willen een 

drastische wijziging van het zorgstelsel waarbij de zorg een voorziening wordt en het 

aanbod van de zorg gestuurd wordt via krappe budgettering.  

Zes van de acht partijen kiezen weliswaar voor doorgaan met gereguleerde marktwerking in 

de zorg,(VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP) maar anderzijds willen ze ook 

meer overheidsregulering. De partijen volgen in grote lijnen het rapport van de TaskForce 

Zorg waarbij de informatievoorziening over de kwaliteit van de geleverde zorg en het risico 

van zorgverzekeraars worden vergroot. Dit bevordert de prikkels van verzekeraars om 

doelmatig zorg in te kopen. Naast meer prikkels voor verzekeraars willen deze partijen bij de 

ziekenhuiszorg ook een extra slot op de deur om een lager groeipad van de zorg af te kunnen 

dwingen.  

Tabel 2.12 Belangrijkste indicatoren zorg 

  Basis VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL ChrU SGP DPK 

             

           effect in 2017 t.o.v. het basispad  

Curatieve zorg (ZVW)              

Meer marktwerking (+) of meer 

overheidsregulering (–)  
 

0 +/–  – – – +/– – – +/– +/– +/– +/– 0 

Eigen betalingen (euro p.p.)
 a)

  220 70 -30 -60 40 -110 50 20 50 -30 -60 

             

Uitgaven (netto, mld euro)       -2,6 -1,5 -0,4 -2,2 0,1 -2,2 -1,1 -2,0 -0,5 1,0 

- w.v. stelsel en bekostiging   -0,8 -2,3 -1,0 -0,9 -2,4 -0,8 -0,7 -1,1 -1,0 0,1 

- w.v. aanpassing basispakket   -0,3 0,4 -0,3 -0,2 0,9 -0,6 -0,3 0,0 0,2 -0,1 

- w.v. minder eigen betalingen    -1,5 0,4 0,9 -1,1 1,6 -0,8 -0,2 -0,9 0,3 0,9 

             

Langdurige zorg (AWBZ en WMO)           

Verzekering (zeker) of 

voorziening (zien) 
 zeker zien zien zien zeker zien zien zien zien zien zien 

Uitvoeringsorganisatie 
b) 

 UAZ KV WMO BZ Voucher BZ WMO WMO WMO BZ BZ 

Extramuralisatie   + + – ++ – + +/– + +/– – 

             

Uitgaven (netto, mld euro)   -5,9 -3,0 -0,9 -3,0 -0,8 -2,8 -0,7 -3,3 -3,4 -1,5 

- w.v. efficiency    -1,5 -1,5 -1,3 -1,2 -1,3 -1,6 -1,5 -1,3 -1,3 -1,3 

- w.v. meer of minder zorg   -4,3 -1,5 0,4 -1,8 0,4 -1,2 0,8 -2,0 -2,1 -0,3 

             

Totale zorg             

Verandering werkgelegenheid  

2013-2017 (dzd arbeidsjaren) 
 

140 -75 -55 -5 -50 -25 -45 -15 -60 -55 -20 

             

a) Niveaus in 2013; in het basispad is het eigen risico 340 euro, maar de meeste mensen maken het eigen risico niet vol. 

b) UAZ=zorgverzekeraars, KV=landelijke kernvoorziening, WMO=door gemeenten, BZ=Buurtzorg concept. 
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Vijf partijen, VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP, willen het door de huidige regering 

ingezette macrobeheersingsinstrument (MBI) en specialistenbudget gebruiken om tot en 

met 2017 de volumegroei in de ziekenhuiszorg verder te verlagen van 2½% tot 2% per jaar. 

Ook de PVV kiest hiervoor. GroenLinks wil ditzelfde bereiken via een ander instrument, 

namelijk maatstafconcurrentie tussen ziekenhuizen. In hoeverre het huidige zorgstelsel 

bestand is tegen enerzijds meer marktwerking en anderzijds meer overheidsregulering is 

moeilijk in te schatten en verdient een nadere analyse. Het CPB is daarom terughoudend 

geweest met het inzetten van grote kostenbesparingen ten opzichte van het huidige 

zorgstelsel. 

 

De structurele bezuinigingen met betrekking tot het stelsel en bekostigingsmaatregelen 

liggen bij acht partijen tussen de –0,1 en 1,1 mld euro ten opzichte van het basispad (zie 

tabel 2.12, rij stelsel en bekostiging). Zes partijen streven echter hetzelfde zorgstelsel na, de 

verschillen in de besparingen tussen de partijen zitten vooral in de additionele bezuinigingen 

die zij willen doorvoeren. Enkele veel voorkomende bezuinigingen zijn een beperking van de 

honoraria bij specialisten en topbestuurders in de zorg, het bezuinigen op topreferente zorg, 

betere voorwaarden scheppen om technologie en nieuwe geneesmiddelen goedkoper in te 

kopen, en grotere eigen betalingen voor artsenopleidingen door studenten. 

 

 PVV en het DPK wijken hier van af. Het DPK wil het huidige stelsel ongewijzigd laten, terwijl 

de PVV de marktwerking niet wil uitbreiden maar wel, via meer regulering, de volumegroei 

in de ziekenhuiszorg wil verlagen van 2½% naar 2% per jaar. 

PvdA en SP willen afscheid nemen van het huidige stelsel van gereguleerde marktwerking en 

kiezen voor een stelsel waarbij de private verzekeraars worden vervangen door regionale 

inkoopkantoren. Het verzekerde recht op zorg wordt geschrapt en de ZVW wordt een 

voorziening. Hoe deze stelselwijziging er verder precies uitziet is nog onbekend, maar een 

centraal element is dat de zorg door budgettering wordt ingeperkt, waardoor ook 

wachtlijsten in de zorg weer mogelijk worden. Zowel de PvdA als de SP wil het 

budgetteringsinstrument gebruiken om ruim 1 mld euro meer te bezuinigen op de curatieve 

zorg dan de overige acht partijen. Het CPB veronderstelt dat de hoeveelheid verleende zorg 

in het nieuwe zorgstelsel van de PvdA en SP met eenzelfde bedrag zal afnemen en dat de 

wachtlijsten en wachttijden voor behandelingen toenemen. Meer mensen gaan dan zorg 

zoeken buiten het collectieve pakket om, in Nederland of in het buitenland, als zij zich dat 

kunnen veroorloven. Er is grote onzekerheid of een dergelijke ingrijpende stelselwijziging in 

de zorg op korte termijn uitvoerbaar is en welke kosten daaraan verbonden zijn. Zo zijn er 

zeker transitiekosten. Gegeven de grote onzekerheden is een inschatting daarvan niet 

mogelijk en zij zijn daarom buiten de huidige berekeningen gehouden.  

 

Alle partijen laten het basispakket voor verzekerde zorg zo goed als in tact. In het 

basispad wordt het collectief verzekerde pakket wel al met 1,3 mrd euro ingeperkt op basis 

van het criterium lage ziektelast. Veel partijen draaien deze maatregel gedeeltelijk terug. 

Vrijwel alle partijen zijn voorstander van een stringenter beleid ten aanzien van het toelaten 

van nieuwe medische technologie (‘stringent pakketbeheer’). In de toekomst moet er volgens 

hen beter gekeken worden of een behandeling medisch noodzakelijk is. Nieuwe en 

bestaande behandelingen moeten gecontroleerd worden op bewezen effectiviteit en 
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kosteneffectiviteit en het voorwaardelijk toelaten van nieuwe behandelingen tot het 

basispakket wordt aangescherpt (zie ook het rapport van de TaskForce Zorg). De PvdA, SP 

en SGP willen minder bezuinigen op de omvang van het basispakket. De SP wil een groot deel 

van de inperking van het basispakket terugdraaien en het basispakket breder houden dan de 

andere partijen. 

 

De politieke partijen kijken verschillend aan tegen de wenselijkheid van eigen betalingen in 

de zorgverzekeringswet. SP, DPK, PVV, PvdA, SGP verlagen de eigen betalingen ten 

opzichte van het basispad, terwijl CDA, ChristenUnie, D66, VVD en GroenLinks deze 

verhogen. De aanpassingen variëren van een verlaging met 110 euro tot een verhoging met 

70 euro per volwassene per jaar (zie tabel 2.12). Ter vergelijking, in het basispad bedragen 

de eigen betalingen gemiddeld 220 euro per volwassene per jaar. Dat dekt 7% van de ZVW 

uitgaven. 

  

GroenLinks, PvdA, SGP en D66 kiezen voor een inkomensafhankelijk eigen risico. Dat ontziet 

de lage inkomens. Zo dalen de eigen betalingen bij bijvoorbeeld GroenLinks voor de lage 

inkomens met 150 euro ten opzichte van het basispad, terwijl die van de hoge inkomens met 

150 euro stijgen. De keerzijde bestaat uit de kosten om deze complexe regeling uit te voeren. 

Zo moet voorkomen worden dat verzekeraars, die nu het eigen risico administreren, 

informatie krijgen over het inkomen van hun verzekerden.  

Een eigen risico of een eigen bijdrage leidt niet alleen tot meer betalingen door 

zorggebruikers, maar ook tot een rem op de zorguitgaven zelf: het remgeldeffect. Dit effect is 

afhankelijk van de prijsgevoeligheid van verzekerden en van het type zorg. Mensen met lage 

inkomens reageren sterker op eigen betalingen dan mensen met hoge inkomens. En een 

eigen betaling voor psychische zorg heeft een groter effect op het gebruik dan een eigen 

betaling voor ziekenhuiszorg. Ook de vormgeving van het eigen risico of de eigen bijdrage 

speelt een rol. Zo kiezen sommige partijen voor een procentueel eigen risico, waarbij 

bijvoorbeeld 25% van de factuur voor rekening van de verzekerde komt. De remgeldeffecten 

blijken dan groter te zijn, omdat men ook moet bijbetalen aan vervolgbehandelingen. De 

inschatting van de omvang van remgeldeffecten is gebaseerd op inzichten uit de literatuur, 

gerekend is met gemiddeld 20%. 

 

De SGP zet het eigen risico met een maximum van 350 euro om in een procentueel eigen 

risico waarbij de verzekerde 25% van de uitgaven betaalt tot aan een maximum van 500 

euro. Het remgeldeffect neemt hierdoor sterk toe, omdat ook verzekerden met hoge uitgaven 

nu een prikkel krijgen om zuinig te zijn. D66 en VVD kiezen eveneens voor een procentueel 

eigen risico, bovenop het vaste eigen risico van 350 euro (Zwitserland hanteert hetzelfde 

systeem). Bij D66 betalen verzekerden 10% van de zorguitgaven boven de 350 euro tot een 

maximum van 150 euro; bij de VVD 50% tot een maximum van 150 euro. De VVD brengt ook 

de huisartsenzorg onder het eigen risico. 

 

Naast de aanpassingen van het eigen risico willen partijen eigen bijdragen voor specifieke 

medische diensten invoeren om onnodig zorggebruik terug te dringen, vaak zonder 

maximum. Vier partijen willen een eigen bijdrage voor het bezoek aan een huisartsenpost of 

een afdeling spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Daar staat tegenover dat 7 partijen de 
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eigen bijdrage per ligdag in ziekenhuizen terugdraaien en 5 partijen de eigen bijdragen in de 

GGZ. Twee partijen verhogen de eigen bijdragen voor ziekenhuiszorg. CDA en ChristenUnie 

introduceren een eigen bijdrage bij het eerste bezoek aan de polikliniek en het CDA 

introduceert ook een eigen bijdrage per ziekenhuisbehandeling. 

 

De werkgelegenheid in de bedrijfstak zorg stijgt in het basispad in de jaren 2013-2017 met 

140.000 arbeidsjaren (alle deeltijdbanen omgerekend naar voltijdsbanen). Het betreft hier 

alle werkgelegenheid in de zorg, zowel het collectief gefinancierde deel als het privaat 

gefinancierde deel . Alle partijen remmen deze groei af. De mate waarin de groei wordt 

afgeremd verschilt, omdat de ene partij meer ombuigt dan de andere en omdat het ene type 

ombuiging groter effect heeft dan het andere. Een pakketbeperking in de curatieve zorg heeft 

minder effect op de werkgelegenheid dan een pakketbeperking in de langdurige zorg. 

Mensen gaan bij de curatieve zorg waarschijnlijk een groter deel uit eigen zak betalen. En 

maatregelen om de prijzen van geneesmiddelen te drukken hebben bijna helemaal geen 

effect op de werkgelegenheid in de zorg. Ondanks alle verschillen blijft de werkgelegenheid 

in de zorg bij alle partijen groeien. 

2.9 Onderwijs  

Zes van de tien partijen (GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP en VVD) intensiveren per 

saldo op onderwijs. Drie partijen (PVV, DPK en SP) buigen om op onderwijs. Het CDA 

bezuinigt niet op onderwijs, en intensiveert ook niet. GroenLinks en D66 intensiveren met 

respectievelijk 2,4 mld euro en 1,7 mld euro het meest, terwijl de PVV met 1,9 mld euro het 

meest ombuigt.  
  

Figuur 2.3 Intensiveringen en ombuigingen onderwijsbeleid,  

   2017 (in mld euro) 

 

 

-3

-2

-1

0

1

2

3

VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL ChrU SGP DPK

mld euro

ombuigingen ombuigingen onbekend intensiveringen intensiveringen onbekend



49 

De voorstellen zijn gewogen op hun effecten op onderwijsuitkomsten en op hun bijdrage aan 

de materiële welvaart. Een voorstel is ‘kansrijk’ als de maatschappelijke baten naar 

verwachting groter zijn dan de kosten.20  

 

Bij een aantal maatregelen is het effect in de analyse ‘onbekend’. Dat betekent dat er in 

wetenschappelijke zin onvoldoende aanknopingspunten zijn om het effect van beleid te 

kunnen duiden. Figuur 2.3 toont per partij de totale intensiveringen en ombuigingen en het 

deel van de intensiveringen en ombuigingen met kwalificatie ‘onbekend’. 

 
Tabel 2.13  Overzicht belangrijkste maatregelen (budgettaire bedragen in mld euro) 

 VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL ChrU SGP DPK 

           

Budgettair           

Aanpak voortijdig schoolverlaten 0,1    0,1 0,1 0,1 0,1 0,3  

Inspectietoezicht  0,1    0,1     

Klassenvergroting   -1,0  -0,9   -0,2   

Onderwijstijd 0,1 0,4   0,1 0,4  0,2 0,4  

Prestatiebeloning 0,2 0,1    0,2     

Scholing leraren 0,5 0,2  0,3 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4  

Voor- en vroegschoolse 

educatie 

 

0,2 

 

0,2 

  

0,1 

  

0,2 

 

0,4 

 

0,2 

  

           

Institutioneel           

Informatievoorziening 

schoolkwaliteit 

 

ja 

 

ja 

  

ja 

  

ja 

  

ja 

  

Prestatiebekostiging ja ja    ja    ja 

Verplicht centraal examen po ja ja    ja     

           

Private bijdrage hoger 

onderwijs 

          

Sociaal leenstelsel ja ja    ja ja   ja 

Aanpassing wettelijk collegegeld       verla-

ging 

 verho-

ging 

 

 

Veel partijen zetten middelen in voor kansrijke maatregelen, zoals scholing van leraren 

waaronder de begeleiding van startende docenten, voor- en vroegschoolse educatie, extra 

onderwijstijd en de aanpak van voortijdig schoolverlaten. D66 intensiveert het meest op 

kansrijke maatregelen, gevolgd door VVD, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks. Van deze 

partijen zetten D66, VVD en PvdA ook in op kansrijke institutionele maatregelen zoals 

prestatiebekostiging van scholen, waarbij een deel van de basisfinanciering van scholen 

wordt gekoppeld aan de onderwijsprestaties van leerlingen. Scholen worden op deze manier 

op budgetneutrale wijze geprikkeld om leerprestaties te verbeteren. Ook het DPK zet in op 

deze maatregel. De PVV en de SP onderscheiden zich door een relatief grote korting op de 

lumpsum bekostiging van het onderwijs. Omdat dit naar alle waarschijnlijkheid resulteert in 

klassenvergroting, is in deze analyse het volledige bedrag van de korting ingezet op deze 

maatregel. Klassenvergroting is kansrijk, omdat een bezuiniging gepaard gaat met een 

 

20
 Een overzicht van de kansrijke maatregelen is te vinden in Van Elk et al.(2011), Onderwijsbeleid in Nederland, CPB 

Achtergronddocument. De effecten van maatregelen zijn gebaseerd op wat bekend is uit empirische studies. 
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relatief geringe verslechtering van onderwijsprestaties. VVD, PvdA, D66, GroenLinks en DPK 

willen een sociaal leenstelsel in het hoger onderwijs. Deze maatregel zorgt voor een toename 

van de private bijdrage en een beperkte afname van de deelname aan het hoger onderwijs. 

 

Tabel 2.13 geeft per partij de kansrijke intensiveringen en ombuigingen (zowel budgettair 

als institutioneel) en de belangrijkste maatregelen met betrekking tot de private bijdrage in 

het hoger onderwijs. Dat zijn de invoering van een sociaal leenstelsel en een aanpassing van 

het wettelijk collegegeld. Dergelijke maatregelen zorgen voor een financieringsschuif tussen 

publieke en private middelen en een (beperkte) verandering van de deelname aan het hoger 

onderwijs. 

 

Figuur 2.4 presenteert per partij de effecten van het pakket aan kansrijke maatregelen, 

inclusief de maatregelen met betrekking tot de private bijdrage in het hoger onderwijs.  

 

Met uitzondering van de PVV geldt voor alle partijen dat de kosten van de maatregelen in 

termen van bbp op korte termijn groter zijn dan hun (financiële) opbrengsten. Deze kosten 

zijn deels budgettair. Daarnaast gaan mensen ten gevolge van de maatregelen langer naar 

school waardoor meer onderwijskosten worden gemaakt en het arbeidsaanbod in eerste 

instantie daalt. Echter, de kost gaat voor de baat uit en na enige tijd ontstaan er netto 

opbrengsten. Door de toename in het opleidingsniveau stijgt de arbeidsproductiviteit en 

neemt na verloop van tijd het arbeidsaanbod weer toe. Hoger opgeleide mensen participeren 

immers meer op de arbeidsmarkt. Het volledige effect wordt pas na lange tijd bereikt. Op dat 

moment is de hele beroepsbevolking beter opgeleid. Het totale effect uitgedrukt in 

percentage bbp is de som van de hogere arbeidsproductiviteit en arbeidsaanbod, minus de 

budgettaire- en onderwijskosten. 

Figuur 2.4 Effecten van onderwijsbeleid in % bbp  

 

D66, VVD en PvdA realiseren met hun onderwijsbeleid op de lange termijn een groot positief 

effect in termen van percentage van het bbp. De ChristenUnie realiseert een kleiner effect, 

omdat slechts in beperkte mate wordt ingezet op kansrijke institutionele maatregelen. 

GroenLinks intensiveert weliswaar het meest in onderwijs, maar investeert relatief beperkt 
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in kansrijke maatregelen. Het DPK realiseert een positief totaaleffect door de inzet op 

prestatiebekostiging. De onderwijsmaatregelen van SGP, CDA en SP leiden op termijn ook tot 

positieve, maar kleinere bbp-effecten. De PVV realiseert op lange termijn een klein negatief 

totaaleffect. Dit effect wordt in belangrijke mate bepaald door klassenvergroting, wat 

budgettair veel oplevert, maar op lange termijn tot een iets lagere arbeidsproductiviteit leidt.  
 

Wetenschap 

CDA, D66, SGP, VVD, SP, ChristenUnie en GroenLinks intensiveren op wetenschap. Deze 

intensiveringen variëren van 0,05 mld euro (GroenLinks) tot 0,3 mld euro (CDA). De PvdA 

neemt geen maatregelen op het gebied van wetenschap en het DPK en de PVV buigen met 

0,18 mld euro om. . 

Het CDA zet 0,3 mld euro in op meer fundamenteel onderzoek gericht op vernieuwende 

producten en diensten in de negen topsectoren middels innovatiecontracten. D66 stelt 0,25 

mld euro beschikbaar voor NWO, grootschalige onderzoeksfaciliteiten en succesvolle 

projecten van universiteiten en kennisinstellingen. De SGP verhoogt de middelen binnen de 

eerste geldstroom en NWO met 0,15 mld euro. De VVD investeert 0,1 mld euro in 

fundamenteel onderzoek en de ChristenUnie investeert 0,10 mld euro in onderzoekscentra 

en laboratoriumonderzoek. De SP intensiveert 0,1 mld euro op wetenschappelijk onderzoek 

door universiteiten en GroenLinks wil onderzoekers belonen voor toegepast onderzoek 

(0,05 mld euro). 

DPK en PVV buigen om op het topsectorenbeleid en bezuinigen op deze manier 0,18 mld 

euro op wetenschap.  

2.10 Innovatie  

VVD, CDA, ChristenUnie en SGP trekken per saldo extra geld uit voor innovatie, terwijl PVV, 

SP, D66, GroenLinks en DPK bezuinigen (zie tabel 2.14). De VVD intensiveert het meest, 

terwijl de PVV het meest bezuinigt. De PVV schaft het innovatiebeleid nagenoeg af. D66 en 

SGP zijn de enige twee partijen die kiezen voor zowel intensiveringen als ombuigingen op de 

innovatiemiddelen. De PvdA brengt geen structurele verandering aan in het budget voor 

innovatiebeleid. De partij richt, evenals de SP, wel een nationale investeringsbank op.  

Tabel 2.14 Innovatiebudgetten 

  2017 VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL ChrU SGP DPK 

   

 

basis in 

 mld euro            effect in 2017 t.o.v. basis in mld euro 

             

Fiscaal beleid (a)  1,8 0,0 0,0 -1,8 0,0 -0,1 -0,3 -0,5 0,0 -0,1 0,0 

Niet-fiscaal beleid  0,9 0,1 0,0 -0,5 0,1 -0,2 0,2 -0,5 0,1 0,1 -0,5 

Totaal  2,7 0,1 0,0 -2,3 0,1 -0,3 -0,1 -1,0 0,1 0,0 -0,5 

Verwacht effect (b)   ? ? - 0 + + ? ? ? ? 

 
(a) wbso, rda, innovatiebox, vrijstelling durfkapitaal. 
(b) + kansrijk, 0 neutraal, - niet-kansrijk, ? effect onbekend. 
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Hiervoor trekt de PvdA gedurende de periode van 2013 tot 2015 in totaal 0,6 mld euro uit. 

De SP reserveert in 2013 eenmalig 0,2 mld euro voor een dergelijke investeringsbank. Vijf 

partijen brengen veranderingen aan in het fiscale innovatiebeleid (PVV, SP, D66, GroenLinks 

en SGP). Zij buigen per saldo om, hoewel D66 en SGP op onderdelen van het fiscale 

innovatiebeleid juist meer besteden. Niet-fiscale innovatiemaatregelen zijn bij alle partijen te 

vinden. 

 

De maatregelen zijn beoordeeld op hun effect op de welvaart. Net als bij onderwijs is een 

maatregel kansrijk als de maatschappelijke baten naar verwachting groter zijn dan de 

maatschappelijke kosten. Maatregelen die volgens de economische theorie voor meer 

welvaart kunnen zorgen maar waarvoor de stand van de wetenschap onvoldoende 

aanknopingspunten biedt, worden beoordeeld met ‘effect onbekend’. 

 

De beleidsveranderingen van SP en D66 zijn als geheel kansrijk voor de welvaart. Het 

innovatiebeleid van het CDA is als neutraal beoordeeld, omdat deze partij weinig verandert 

aan het bestaande beleid. De PVV bezuinigt hetgeen maximaal haalbaar is op innovatiebeleid, 

in totaal 2,3 mld euro. Deze bezuiniging als geheel is niet kansrijk. De PVV schaft een aantal 

effectieve beleidsinstrumenten volledig af, waaronder de WBSO. Dit schaadt de welvaart op 

lange termijn. Het verwachte welvaartseffect van de voorstellen van de overige partijen 

(VVD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en DPK) is onbekend. 

 

SP komt kansrijk uit door een beperkte verlaging van het WBSO-budget. Daar komt bij dat 

deze partij in beperkte mate ombuigt op onderdelen van het topsectorenbeleid, zoals de 

topconsortia voor kennis en innovatie (tki).  

 

Hoewel D66 intensiveert op de tki, wat niet-kansrijk is, zijn de beleidsveranderingen van 

D66 als geheel kansrijk voor de welvaart. De partij schaft de innovatiebox af . De manier 

waarop deze fiscale faciliteit nu is vormgegeven, maakt het niet aannemelijk dat 

onderinvestering in innovatie wordt tegengegaan.  

 

De voorgestelde beleidsveranderingen door VVD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en 

DPK op het terrein van innovatie hebben een onbekend effect op de welvaart. De 

belangrijkste maatregel met effect onbekend is per partij als volgt. De VVD verhoogt het 

budget voor matching ten behoeve van het achtste kaderprogramma van de Europese Unie. 

De PvdA richt een nationale investeringbank op. GroenLinks schaft de research en 

development-aftrek af. De ChristenUnie geeft structureel meer uit aan het innovatiefonds 

mkb+. De SGP kent zowel kansrijke (ombuiging innovatiebox), niet-kansrijke (intensivering 

tki) en effect onbekend maatregelen (intensivering wbso-startersfaciliteit) in dezelfde orde 

van grootte. De beleidsveranderingen van de SGP hebben dan ook als geheel een onbekend 

effect op de welvaart. Tot slot is bij het DPK het effect van een substantiële ombuiging op het 

topsectorenbeleid onbekend. 
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Figuur 2.5 Intensiveringen en ombuigingen innovatiebeleid,  

   2017 (in mld euro) 

 

2.11 Woningmarkt  

Alle partijen nemen maatregelen op het gebied van de woningmarkt. De Nederlandse 

woningmarkt werkt niet goed. Als partijen met hun woningmarktmaatregelen de werking 

van de woningmarkt weten te verbeteren, leidt dat tot welvaartswinst. Welvaartswinst 

betekent niet per se dat huishoudens er op vooruitgaan. De winst kan ook neerslaan bij 

verhuurders of de overheid.  

 

PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en, in mindere mate, D66 verbeteren de werking van de 

woningmarkt. Bij PVV, SP en, in mindere mate, VVD en CDA verslechtert de werking van de 

woningmarkt. Bij het DPK hebben de doorgerekende woningmarktmaatregelen geen effect. 

 

De partijen die de werking van de woningmarkt verslechteren, hebben gemeen dat zij de 

aantrekkelijkheid van het exploiteren van huurwoningen verminderen, waardoor het 

aanbod van huurwoningen afneemt en de rantsoenering op de huurmarkt toeneemt. Dit leidt 

tot langere wachtlijsten, meer dure en goedkope scheefhuur, meer illegale onderverhuur en 

meer verdrukking naar de koopwoningmarkt. De VVD kiest voor een hogere 

verhuurdersheffing, zonder structureel extra huurverhogingen toe te staan. De PVV en de SP 

schrappen weliswaar de verhuurdersheffing van het kabinet Rutte, maar tegelijkertijd 

verlagen zij de huren zo ver dat verhuurders per saldo minder inkomsten genereren. Dit 

gebeurt ook bij het CDA, dat de huren substantieel verhoogt, maar tegelijkertijd de 

verhuurders een afslag op de huren oplegt voor huishoudens met recht op huurtoeslag. Dit 

betekent effectief dat verhuurders de huurtoeslag grotendeels zelf gaan betalen. Zij zien 

daardoor effectief hun huurinkomsten dalen. Verhuurders krijgen bovendien een prikkel om 

geen woningen te verhuren aan mensen met recht op huurtoeslag.  

 

De maatregelen van de PVV, en in mindere mate ook van de VVD, verslechteren tevens de 

doelmatigheid op de koopmarkt. Bij de PVV blijft de hypotheekrente onverkort aftrekbaar, 

zonder dat daar een annuïtair aflossingsschema tegenover hoeft te staan. Bij de VVD geldt dit 
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voor huishoudens in de eerste vijf jaar na aankoop van hun eerste woning. Deze maatregelen 

verhogen de fiscale subsidie voor koopwoningen en de verstorende werking ervan. Zij leiden 

derhalve tot een minder goed werkende koopwoningmarkt. De SP legt de subsidies voor 

koopwoningen verder aan banden, zodat de werking van de koopwoningmarkt verbetert. 

Deze verbetering weegt echter niet helemaal op tegen de verslechterde doelmatigheid van 

de huurwoningmarkt die de SP bewerkstelligt. 

 

PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en, in mindere mate, D66 verbeteren de doelmatigheid 

van zowel de koopmarkt als de huurmarkt. Deze partijen beperken allemaal in meer of 

mindere mate de hypotheekrenteaftrek, zoals blijkt uit de daling van het subsidiepercentage 

voor de koopsector ten opzichte van de waarde van circa 17% in het basispad. Tegelijkertijd 

verminderen zij de rantsoenering op de huurmarkt. PvdA, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en 

SGP vervangen daarbij het huidige woningwaarderingsstelsel door een systeem waarbij de 

maximaal redelijke huur wordt vast gesteld op 4,5% van de WOZ-waarde van de woning. 

 

Binnen de koopsector brengt een aantal partijen (PvdA, SP, GroenLinks, en in mindere mate 

ChristenUnie en SGP) verder verschil aan in de regeling voor dure en goedkope huizen, 

waarbij het subsidiepercentage voor dure huizen meer dan gemiddeld wordt teruggebracht. 

Bij GroenLinks wordt de subsidie voor dure koopwoningen zelfs negatief (belasting in plaats 

van subsidie). Een groot verschil tussen de behandeling van dure en goedkope huizen 

verlaagt de welvaart omdat het leidt tot gesegmenteerde markten. Iets soortgelijks doet zich 

voor bij de behandeling van huurwoningen door het CDA. Dit effect is in tabel 2.15 niet 

volledig meegenomen omdat de exacte effecten niet konden worden bepaald. 

 

Een aantal partijen beperkt de overdrachtsbelasting, of schaft deze af (VVD, PvdA, 

GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP). Behalve dat deze maatregel het subsidiepercentage 

voor de koopsector verhoogt, stijgt de welvaart omdat huishoudens zich makkelijker kunnen 

aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. Dit effect is niet meegenomen in de hier 

gepresenteerde welvaartscijfers. 

 

SGP en DPK willen in een herziening van het pensioenstelsel dat pensioenpremies ook 

kunnen worden gebruikt voor de aflossing van de eigen woning. De effecten van deze 

maatregel op de woningmarkt zijn niet doorgerekend omdat een dergelijke complexe 

stelselherziening niet in het korte tijdsbestek van Keuzes in Kaart kon worden beoordeeld.  

 

Doordat de markten voor koop- en huurwoningen sterk met elkaar zijn verbonden, hebben 

de voorstellen van alle partijen gevolgen voor zowel de koop- als de huurmarkt. De prijzen 

van koopwoningen dalen bij alle partijen ten opzichte van het basispad, met uitzondering 

van DPK, PVV en VVD. Ook de huren stijgen voor bijna alle partijen. Alleen bij de SP en de 

PVV leiden de maatregelen ten opzichte van het basispad tot substantieel lagere huren.  
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Tabel 2.15 Structurele woningmarkteffecten 

 VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL ChrU SGP DPK 

           

   effect t.o.v. basispad in % 

           

Welvaartswinst (% bbp) -0,2 0,4 -0,9 -0,1 -0,4 0,1 0,7 0,3 0,4 0,0 

                     

Prijs koopwoningen 2 -5 7 0 0 -1 -8 -3 -4 0 

  idem 2017 2 -5 2 -2 -4 -3 -7 -5 -5 0 

Netto huur 0 5 -14 1 -13 1 10 5 5 0 

  idem 2017 1 3 -5 2 -5 1 6 3 2 0 

                     

Consumptie koop 1 -3 5 0 0 0 -5 -2 -3 0 

Consumptie huur -4 2 -12 -3 -13 0 6 5 5 0 

                     

Koopsector subsidiepercentage 

gemiddeld 18 9 21 16 10 16 6 13 13 17 

 

De hier gepresenteerde effecten zijn macro-effecten, op nationaal niveau. Effecten op huren 

en huizenprijzen kunnen regionaal afwijken. De analyse van de woningmarkteffecten is 

bovendien beperkt tot maatregelen die direct aangrijpen op de woningmarkt. De inkomens 

van huishoudens en de werkloosheid hebben ook een belangrijk effect op de woningmarkt, 

en die inkomens zijn op hun beurt weer sterk afhankelijk van de maatregelen die elders 

worden voorgesteld. Hogere inkomens leiden immers tot meer vraag naar woningen, hogere 

woningprijzen en uiteindelijk tot een groter woningaanbod. In deze analyse is daar echter 

geen rekening mee gehouden. 

2.12 Bereikbaarheid  

Figuur 2.6 Effecten op auto-, ov-gebruik en files (links) en bereikbaarheidsbaten (rechts) in 2020 

  
 

Alle partijen maken het mogelijk dat minimaal een deel van de vergoedingen voor het woon-

werkverkeer (net als nu) onbelast vergoed kan worden. VVD, PvdA, PVV, SP, SGP en DPK 

kiezen voor (de huidige praktijk van) een onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer per 

auto van maximaal 19 ct/km. Het CDA kiest voor een maximale autovergoeding van 

13 ct/km, met een maximum van 70 km. De ChristenUnie hanteert 10 ct/km. 
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De werkelijke kosten van het woon-werkverkeer met het ov mogen bij alle partijen behalve 

het CDA en de ChristenUnie weer volledig onbelast worden vergoed (bij D66 via de 

werkkostenregeling). Het CDA vergoedt de werkelijke kosten tot maximaal 13 ct/km. De 

ChristenUnie vergoedt de werkelijke kosten van het ov tot 50 km. 

De maatregel uit het basispad om woon-werkverkeer voor leaseauto’s als privégebruik te 

zien, wordt teruggedraaid door VVD en SGP. 

 

Vijf van de tien partijen - PvdA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie - voeren een vorm van 

kilometerheffing in voor personenauto’s, bestelwagens en vrachtwagens en schaffen 

gelijktijdig de motorrijtuigenbelasting (mrb) geheel of gedeeltelijk af. PvdA, SP en 

GroenLinks verhogen de aanschafbelasting voor nieuwe auto’s (bpm) terwijl D66 en 

ChristenUnie deze aanschafbelasting willen halveren. PvdA, D66, GroenLinks en SGP voeren 

een congestieheffing in. 

GroenLinks verlaagt de maximumsnelheid op snelwegen naar 80 km per uur nabij steden en 

100 km/uur op alle overige wegen. De PvdA draait de snelheidsverhoging naar 130 km per 

uur terug, de SP doet dit ten dele. Naast GroenLinks voeren ook SP en D66 de 80-km-per-

uur-zones rond de grote steden opnieuw in. 

De mogelijkheden om met de ov-studentenkaart gratis te reizen worden ingeperkt door VVD, 

CDA, D66 en ChristenUnie. De mogelijkheden om gratis te reizen worden voor minderjarige 

mbo-studenten uitgebreid door SP, GroenLinks en ChristenUnie. 
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Tabel 2.16 Bereikbaarheid 

Belangrijkste maatregelen VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL ChrU SGP DPK 

           

Onbelaste woon-werkvergoedingen           

Auto (max. cent/km) 19 19 19 13 19 0 0 10 19 19 

OV (alle kosten) ja ja ja nee ja ja ja nee ja ja 

           

Kilometerheffing (cent/km)           

Personenauto's  4   6 5 10 8   

Vrachtwagens  20   15 15 18 15   

Congestieheffing   11    11 18   11   

           

Verlaging maximumsnelheid   ja   ja ja ja    

OV-studentenkaart: beperken ja   ja  ja  ja   

           

Budgettaire effecten (mld euro)           

Extra infrastructuur (2013-2017)           

      Weg 1,4 -4,6 0,7 -0,5 -4,6 -3,5 -4,6 -0,8 -2,3 -0,4 

      Spoor en regionaal ov -0,1 -1,5 -2,0 -0,1 1,1 0,4 3,0 0,5 -1,1 -0,7 

Belasten bezit en gebruik (2020)           

      Auto en vrachtwagen (a) -1,3 0,1 -1,0 0,2 0,1 1,1 6,5 0,9 -1,2 -1,0 

      OV (b) -0,4 -0,5 -0,5 0,1 -0,6 -0,4 -0,6 -0,2 -0,5 -0,5 

           

Verkeerseffecten (2020, %)           

Autogebruik 2 -10 2 2 -15 -15 -22 -15 0 2 

OV-gebruik -2 5 0 -2 12 5 20 7 0 2 

Files op snelwegen 10 -37 12 7 -20 -47 -67 -32 -25 15 

           

Bereikbaarheidsbaten (2020, mld euro)           

Reistijdbaten weg/ov (c) -0,10 0,28 -0,17 -0,13 0,41 0,61 0,47 0,61 -0,06 -0,18 

Baten extra gebruik weg/ov (d) 0,03 -0,16 0,06 0,00 -0,33 -0,37 -0,75 -0,50 0,03 0,06 

           

(a) Het structurele effect op het EMU-saldo als gevolg van het duurder maken van (vracht)autogebruik of (vracht)autobezit: 
invoeren van een kilometer- en congestieheffing voor personenauto‟s, bestelwagens en vrachtwagens en de structurele 
veranderingen ten aanzien van de mrb, bpm en woon-werkvergoedingen.  

(b) Het structurele effect op het EMU-saldo als gevolg van duurder maken van het ov-gebruik: woon-werkvergoedingen, studenten-
ov-jaarkaartmaatregelen en hogere concessievergoeding voor spoor. 

(c) De reistijdbaten zijn het welvaartseffect van kortere reistijden of kortere routes. 
(d) Als reizen met de auto of het ov goedkoper wordt, zullen mensen extra gaan reizen. Het betreft de welvaartseffecten hiervan.  

 

Bijna alle partijen bezuinigen op de aanleg van wegen, alleen VVD en PVV trekken hier extra 

geld voor uit. VVD, SP, D66 en GroenLinks geven extra geld uit aan spoorinfrastructuur 

terwijl PvdA, PVV, SGP en DPK hierop bezuinigen. Op regionaal ov wordt bezuinigd door 

VVD, PVV, CDA en DPK. Extra geld wordt hiervoor uitgetrokken door SP, GroenLinks, 

ChristenUnie en SGP.  

 

De structurele EMU-mutatie in 2020 van het belasten van het bezit of gebruik van een 

(vracht)auto varieert van -1,3 mld euro (afname EMU-saldo) voor de VVD tot +6,5 mld euro 

voor GroenLinks. Dit betreft de maatregelen rond kilometerheffing, mrb, bpm en woon-

werkvergoedingen. De structurele EMU-mutatie voor ov-gebruik varieert van -0,6 mld euro 

voor SP en GroenLinks tot +0,1 mld euro voor het CDA. Dit betreft de maatregelen rondom 

vergoedingen woon-werkverkeer, ov-studentenkaart en concessievergoedingen spoor. 

 

Het niet belasten van de vergoedingen voor woon-werkverkeer zorgt voor een toename van 

het autogebruik en de filedruk. Het effect op autogebruik en files van meer geld naar of 

bezuinigen op wegen is in verhouding hiermee beperkt. Dit is de belangrijkste verklaring 
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voor de toename van het autogebruik en de filedruk bij VVD, PVV, CDA en DPK. De 

belangrijkste verklaring voor het afgenomen autogebruik en de afgenomen filedruk bij PvdA, 

SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP is het invoeren van een kilometerheffing. Bij 

GroenLinks zorgt de verlaging van de maximumsnelheid voor een verdere afname. 

Het ov-gebruik neemt toe bij PvdA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en DPK. Bij PVV en 

SGP blijft het gelijk en het neemt af bij VVD en CDA. Het niet belasten van de vergoedingen 

voor woon-werkverkeer en het invoeren van een kilometerheffing zijn de belangrijkste 

verklaringen voor het toegenomen ov-gebruik. Het beperken van het gratis reizen met de ov-

studentenkaart zorgt voor een afname van het ov-gebruik. 

 

De bereikbaarheidsbaten die de partijen realiseren in 2020, liggen dicht bij elkaar. 

Positieve reistijdbaten worden gecompenseerd door welvaartsverlies door minder 

autogebruik. PvdA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie realiseren in verhouding tot de 

andere partijen grote reistijdbaten, maar ook een relatief groot verlies door afname van het 

auto- en ov-gebruik. Dit komt door de invoering van een kilometerheffing, waardoor de files 

fors afnemen, maar waardoor mensen ook vaker besluiten om niet te reizen. Bij VVD, PVV, 

CDA, SGP en DPK zijn de veranderingen in bereikbaarheidsbaten geringer. 

2.13 Natuur  

Tabel 2.17  Natuureffecten 

 VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL ChrU SGP DPK 

           

 
          Effect t.o.v. basispad 

           

Biodiversiteit: alle (VHR)-doelsoorten 

 (%-punten) 

-10  

tot -5 

0  

tot +5 

-10 

tot -5 

-5 

 tot 0 

+ 5 

tot 10 

+10 

tot 15 

+ 20 

tot 25 

0  

tot +5 

-5  

tot 0 

-10 

tot -5 

           

Belevingswaarde natuur en landschap -- + -- - + ++ ++ + - -- 

           

Uitgaven overheid natuur in mld euro  -0,20 +0,08 -0,20 -0,10 +0,23 +0,35 +0,78 +0,10 -0,11 -0,20 

           

De biodiversiteit is weergegeven in klassen %-punten ten opzichte van het basispad. In het basispad wordt in 2020 ruim 50% 

van alle doelsoorten en ruim 60% van alle doelsoorten uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen (VHR) duurzaam behouden. 

De resultaten laten geen verschil zien tussen alle doelsoorten en de doelsoorten van de VHR. 

De belevingswaarde is gecategoriseerd in een vijftal klassen  ten opzichte van het basispad (--: duidelijke achteruitgang, -: 

enige achteruitgang, 0: situatie vergelijkbaar met basispad, +: enige vooruitgang, ++: duidelijke vooruitgang) 

 

De partijen maken duidelijk verschillende keuzes in hun natuurbeleid. GroenLinks, D66 en 

SP gebruiken extra financiële middelen om een robuustere en grotere EHS te realiseren. 

Ook besteden zij meer aan natuur en landschap buiten de EHS. Dit laatste is ook onderdeel 

van de programma’s van PvdA en ChristenUnie, zij het dat hun ambities bescheidener zijn. 

SGP en CDA bezuinigen op natuur: ze handhaven weliswaar de middelen voor de Natura 

2000-gebieden, maar niet voor het afronden en inrichten van robuuste natuurgebieden en 

groene recreatieve gebieden nabij de steden. VVD, PVV en DPK bezuinigen 0,2 mld euro per 

jaar op de rijksuitgaven voor natuur ten opzichte van het basispad. 

 

Door de bezuinigingen van CDA, DPK, PVV, SGP en VVD kan de beoogde uitbreiding en 

inrichting van natuurgebieden in het basispad alleen plaatsvinden via het zogeheten 
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grond-voor-grond principe. Hierbij worden de uitgaven voor natuur betaald uit de 

opbrengsten van de verkoop van ruil- en natuurgronden. De uitbreiding en vergroting van de 

EHS loopt daardoor vertraging op. Dit is nadelig voor de biodiversiteit.  

Door de extra middelen van GroenLinks, D66 en SP kan de EHS juist versneld worden 

aangelegd en ingericht. Bovendien mikken deze partijen op een grotere omvang van de EHS. 

Een grotere EHS vermindert de verdrogingsproblemen. Ook is er minder sprake van 

versnippering. Hierdoor nemen de kansen voor een duurzaam behoud van planten- en 

diersoorten toe. In de plannen van deze drie partijen wordt de uitbreiding van natuur 

gerealiseerd door de aankoop van landbouwgronden. Bij GroenLinks is de beoogde 

natuuruitbreiding dermate groot en snel dat hiervoor gronden onteigend zullen moeten 

worden. Nadeel hiervan is dat de kosten per hectare hoger zullen liggen.  

 

Naast de omvang is het beheer van natuurgebieden een cruciale factor in het behoud van 

biodiversiteit en het behalen van internationale doelstellingen. De middelen voor 

natuurbeheer die VVD, PVV, CDA, SGP en DPK inzetten, leiden tot een afname van de 

biodiversiteit. Dat is niet het geval bij de andere partijen. 
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PvdA, SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks willen een strenger milieu- en/of ruimtelijk 

beleid om natuur en landschap te beschermen. PvdA, SP, D66, SGP en GroenLinks stimuleren 

een verduurzaming van de landbouw. Vanuit natuurperspectief is de aanpak van verdroging 

het belangrijkst, gevolgd door vermindering van de stikstofdepositie. D66 en GroenLinks 

nemen aanvullende maatregelen om de verdroging te bestrijden. De SP wil de normen voor 

stikstofgebruik verder aanscherpen. GroenLinks wil de veestapel met 10% laten krimpen om 

de milieudruk te verlagen. De gevolgen hiervan voor de productie en werkgelegenheid van 

de landbouw en de verwante verwerkende en toeleverende bedrijven kunnen aanzienlijk 

zijn. Een gedwongen krimp van de veestapel kan tevens tot financiële claims van veehouders 

leiden. 

 

De PvdA wil een heffing op dierlijke stikstofproductie om de Programmatische Aanpak 

Stikstof te financieren. Daarnaast willen PvdA, D66, SP en GroenLinks heffingen op 

bestrijdingsmiddelen en/of kunstmest en antibiotica onder andere om financiële middelen te 

genereren voor duurzame landbouw. PvdA, GroenLinks en SP maken, ten slotte, gebruik van 

de mogelijkheid die het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid vanaf 2014 biedt om 10% van 

de inkomenstoeslagen voor boeren af te romen en die te gebruiken voor plattelandsbeleid, 

vooral ten behoeve van agrarisch natuurbeheer. Dit vraagt - voor zover nu bekend - wel om 

cofinanciering van de rijksoverheid van ongeveer eenzelfde bedrag.  

 

Alles bijeen blijkt dat het maatregelenpakket van GroenLinks de biodiversiteit het meest ten 

goede komt (tabel 2.17). Dit komt omdat GroenLinks zowel het meeste geld besteedt aan 

aankoop en inrichting van nieuwe natuur, als aan beheer en tevens de 

verdrogingsproblematiek grotendeels oplost. De ambities van D66 en SP zijn iets 

bescheidener, waardoor de verbeteringen in biodiversiteit navenant kleiner zijn. Waar de SP 

met prioriteit inzet op de EHS, besteden zowel GroenLinks als D66 ook extra aandacht aan de 

soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijnen die hun leefgebied buiten de EHS hebben. Bij 

PvdA en ChristenUnie neemt de biodiversiteit met enkele procentpunten toe. Dit komt vooral 

door de extra aandacht voor natuur buiten de EHS. SGP en CDA bezuinigen weliswaar op de 

uitbreiding en inrichting van natuur, maar ze besteden wel middelen aan het tijdelijk 

herstelbeheer en de aanpak van de verdrogingsproblemen. Per saldo neemt de biodiversiteit 

bij deze partijen met enkele procentpunten af. VVD, PVV en DPK bezuinigen het meest op 

natuur waardoor de biodiversiteit bij deze partijen het meest achteruit gaat.  

GroenLinks, D66 en SP zetten belangrijke stappen op de weg naar een duurzame 

instandhouding van (VHR-)soorten. Toch worden de doelen van de Vogel- en 

Habitatrichtlijnen in 2020, de beschouwde periode van de analyse, nog niet gehaald. Dit is 

ook niet mogelijk, natuurontwikkeling en -herstel zijn nu eenmaal kwesties van lange adem.  

 

Net als bij biodiversiteit zijn er ook grote verschillen tussen de partijen in aandacht voor de 

beleving van natuur en landschap. Die verschillen hangen vooral samen met de omvang 

van de rijksmiddelen voor de uitbreiding van de oppervlakte groen alsmede met de plek 

waar de uitbreiding plaatsvindt. Zo neemt de belevingswaarde doorgaans sterker toe bij een 

uitbreiding van recreatieve groene gebieden rondom de steden, dan bij maatregelen in 

verder weg gelegen gebieden. Ook de verschillen in aandacht voor (agrarische) 

landschapselementen, zoals houtwallen en singels, en de toegankelijkheid van 
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natuurgebieden zijn in dit verband belangrijk. Uiteraard is ook de aanwezigheid van 

verstorende elementen, zoals infrastructuur en bebouwing, van belang voor de beleving, 

maar minder dan het oppervlak groen.  

 

PVV, DPK en VVD bezuinigen op een aantal voor de beleving relevante onderdelen uit het 

basispad. Zij bezuinigen namelijk op de middelen voor de uitbreiding en het beheer van 

natuurgebieden, de groene recreatieve gebieden rondom steden en op het onderhoud van 

landschapselementen in het landelijk gebied. Het schrappen van de uitbreiding van groene 

recreatieve gebieden rondom steden zal bovendien de drukte in de bestaande gebieden doen 

toenemen. Ook hierdoor neemt de belevingswaarde af. De VVD beëindigt daarnaast de 

uitgaven voor openstelling en recreatie van terreinen van Staatbosbeheer. Dit zal de 

toegankelijkheid van deze gebieden bemoeilijken en daarmee ook de belevingswaarde doen 

afnemen.  

Het CDA besteedt extra middelen aan agrarisch natuurbeheer waardoor de belevingswaarde 

van het landelijk gebied toeneemt, maar het effect hiervan is onvoldoende om de effecten 

van het bezuinigen op de aanleg van natuur met een recreatieve functie rondom steden en de 

vergroting van natuurgebieden te compenseren. Ten opzichte van het basispad geeft de SGP 

minder uit aan de uitbreiding van natuur- en recreatieve groengebieden rondom de steden, 

wel continueert deze partij de bestedingen voor natuur- en landschapsbeheer. Hierdoor is de 

achteruitgang in de belevingswaarde bij de SGP minder groot dan bij de partijen die op alle 

voor de beleving van landschap en natuur relevante onderdelen bezuinigen. 

 

Door de voorgestelde maatregelen van D66, GroenLinks, SP, PvdA en ChristenUnie gaat de 

belevingswaarde bij deze partijen vooruit. Die vooruitgang is bij GroenLinks en D66 het 

sterkst, onder andere omdat GroenLinks extra geld uitgeeft aan groene gebieden rondom de 

steden en, net als D66, aan agrarisch natuurbeheer. Beide partijen versterken het groene 

karakter van het landelijk gebied bovendien door een forse uitbreiding van de oppervlakte 

natuur en een verhoging van de uitgaven ten behoeve van de instandhouding van bestaande 

waardevolle landschapselementen. De ChristenUnie breidt de groene gebieden rond de stad 

verder uit maar besteedt minder middelen aan het landelijke gebied dan D66. Vergeleken 

met het basispad geeft de SP fors meer uit aan natuurgebieden en ook aan groen in het 

agrarisch gebied, maar minder aan natuur met een recreatieve functie rondom de stad. De 

vergroting van de belevingswaarde van het agrarisch gebied wordt door GroenLinks, SP en 

PvdA deels gefinancierd door het inhouden van 10% van de toeslagen die Nederland via het 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ontvangt.
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