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positief effect op de begroting van 0,8 mld euro in 2013.44 Per saldo hebben deze bijzondere 

factoren in 2013 een positief effect op de begroting van 1,4 mld euro.45 In 2014 hebben 

bijzondere factoren een positief effect van 1,8 mld euro (1 mld euro door de eenmalige 

resolutieheffing op banken en 0,8 mld euro door de bijzondere dividenduitkering door DNB). 

 

 
 

 
44

 Deze crisisgerelateerde dividendinkomsten zijn niet kaderrelevant. Zij scheppen dus geen ruimte onder het 

begrotingskader rijksbegroting in enge zin. Zie begrotingsregel 24 in Ministerie van Financiën, 2012, Startnota, december.  
45

 Dit is inclusief de restitutie door het Rotterdams havenbedrijf van 0,3 mld euro. 

De tekortreducerende maatregelen in 2013 en 2014 in perspectief 

In 2009 en 2010 was in reactie op de economische crisis sprake van een expansief begrotingsbeleid via 
een beperkt stimuleringspakket. Vanaf 2011 heeft de overheid tekortreducerende maatregelen genomen. 
Het kabinet beoogt ook in de komende jaren het tekort terug te brengen via bezuinigingen en 
lastenverhogingen. Op basis van de huidige beleidsvoornemens bedragen in de jaren 2011 tot en met 
2017 de tekortreducerende maatregelen gemiddeld 7 mld euro per jaar (ruim 1% bbp per jaar). 
Cumulatief komt dit neer op 48 mld euro. Deze tekortreducerende maatregelen vloeien niet alleen voort 
uit het Regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher maar ook uit het Begrotingsakkoord 2013 (Lente-
akkoord) en het Regeer- en Gedoogakkoord van het kabinet Rutte-Verhagen uit 2010.(a). De categorie 
overige maatregelen (zie grafiek) speelt vooral een rol in 2011. In 2011 gaat het dan vooral om het 
aflopen van de stimuleringsmaatregelen en bezuinigingen uit het Aanvullend Beleidsakkoord van het 
kabinet Balkenende-Bos.  
 

Tekortreducerende maatregelen, 2011-2017 

 
 

De tekortreducerende maatregelen bedragen 15 mld euro in 2013, het dubbele van de gemiddelde 
omvang van 7 mld euro in de jaren 2011-2017. In 2014 is de netto omvang van maatregelen 5 mld euro. 
Zowel in 2013 als in 2014 is de omvang van de maatregelen het resultaat van een stapeling van 
beleidspakketten.  
 
Het jaar 2013 is niet alleen uitzonderlijk door de omvang van de maatregelen maar ook voor de rol van 
lastenverzwaringen. Deze bedragen 12 mld euro in 2013, tegen 3 mld euro gemiddeld in de jaren 2011-
2017.  
 

(a) Voor details zie Suyker, W., 2013, Begrotingsmaatregelen 2011-2017, CPB Achtergronddocument, 13 maart . 
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http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/12/07/begrotingsregels.html

