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Nederland gaat maart 2017 naar de stembus. Er valt genoeg te 
kiezen. Partijen maken uiteenlopende financieel-economische 
afwegingen, zo blijkt uit de verkiezingsprogramma’s. Wat is het 
speerpunt voor de aanstaande kabinetsperiode?
De arbeidsmarkt, het belastingstelsel, het klimaat,
het onderwijs, het pensioenstelsel, veiligheid, de woning-
markt, de zorg? Wat krijgt prioriteit: de werkgelegenheid,
de koopkracht of het overheidssaldo, meer publieke goederen 
en diensten of juist meer lastenverlichting? En hoe worden 
deze doelen onderling gewogen? Elf partijen (VVD, PvdA, SP, 
CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, DENK, VNL, 
Vrijzinnige Partij) hebben van het aanbod gebruik gemaakt 
hun verkiezingsprogramma door het Centraal Planbureau van 
een financieel-economische doorrekening te laten voorzien. 
‘Keuzes in Kaart’ beschrijft welke maatregelen partijen voor 
ogen staan, welke economische effecten ze daarmee hopen te 
bereiken en hoe partijen zich van elkaar onderscheiden. 
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15 Bijlage over enkele specifieke 
onderwerpen 

15.1 Het basispad van Keuzes in Kaart  

De	effecten	van	de	verkiezingsprogramma’s	zijn	in	deze	publicatie	gepresenteerd	ten	
opzichte	van	het	basispad	zoals	beschreven	in	hoofdstuk	4	van	de	Macro	Economische	
Verkenning	2017.65	Het	basispad	geeft	de	economische	ontwikkeling	weer	in	de	komende	
kabinetsperiode	2018‐2021	die	het	CPB	verwacht	als	er	geen	nieuwe	beleidsmaatregelen	
zullen	worden	genomen.	De	economische	en	budgettaire	ontwikkelingen	worden	daarbij	wel	
beïnvloed	door	eerder	genomen	maatregelen	die	pas	op	termijn	hun	volledige	beslag	krijgen.		
	
Wat	betreft	de	overheidsbegroting	is	voor	de	middellangetermijnverkenning	gebruik	
gemaakt	van	de	meerjarencijfers	uit	de	Miljoenennota	2016.	Daarop	bestaan	drie	
uitzonderingen.	Zo	wijkt	het	meerjarenbeeld	voor	de	medeoverheden	af,	omdat	de	
Miljoenennota	een	voortzetting	van	de	opschalingskorting	veronderstelt	zonder	enige	
wettelijke	of	bestuurlijke	basis.	Daarnaast	wijkt	de	reeks	voor	de	zorgtoeslag	af,	omdat	het	
kabinet	de	voorgenomen	bezuiniging	via	de	normpercentages	heeft	uitgesteld	tot	2018.	Tot	
slot	is	de	voorgestelde	kostendelersnorm	in	de	AOW	niet	verwerkt,	nu	het	kabinet	de	
implementatie	van	dit	onderdeel	in	de	wet	weer	heeft	uitgesteld,	nu	tot	2019.		
	
Voor	de	zorg	is	gebruik	gemaakt	van	de	methodiek	die	is	aanbevolen	door	de	technische	
werkgroep	‘Zorgkeuzes	in	Kaart’.66		

15.2 Ex ante 

In	Keuzes	in	Kaart	zijn	onder	andere	de	ex‐ante	budgettaire	effecten	van	de	maatregelen	van	
het	verkiezingsprogramma	gepresenteerd.	De	ex‐ante	effecten	zijn	exclusief	de	budgettaire	
effecten	als	gevolg	van	de	macro‐economische	doorwerking,	maar	inclusief	de	eerste‐
ordegedragseffecten	bij	belastingen	en	premies	(zie	voor	details	15.11).	In	de	vorige	Keuzes	
in	Kaart	waren	de	ex‐ante	effecten	nog	exclusief	de	eerste‐ordegedragseffecten.	Deze	
aanpassing	sluit	aan	bij	het	recente	advies	van	de	Studiegroep	Begrotingsruimte	over	de	
budgettaire	omgang	met	gedragseffecten.67		
	

	
65 CPB, 2016, Macro-Economische Verkenning 2017 (link). 
66 Mot, E. e.a., 2016, Een raming van de zorguitgaven 2018-2021, CPB Achtergronddocument (link).  
67 Studiegroep Begrotingsruimte, 2016, Van saldosturing naar stabilisatie, Rapport van de 15e Studiegroep 
Begrotingsruimte, 1 juli (link).  

http://www.cpb.nl/publicatie/macro-economische-verkenning-mev-2017
http://www.cpb.nl/publicatie/een-raming-van-de-zorguitgaven-2018-2021
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/rapporten/2016/07/01/15e-rapport-studiegroep-begrotingsruimte-van-saldosturing-naar-stabilisatie
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Aan	de	uitgavenkant	gaat	het	om	de	directe	budgettaire	effecten,	waarbij	voor	maatregelen	
met	betrekking	tot	de	sociale	zekerheid	de	budgettaire	doorwerking	op	toeslagen	is	
inbegrepen.		
	
In	de	doorrekening	zijn	alleen	maatregelen	meegenomen	en	gerapporteerd	met	een	ex‐ante	
budgettair	effect	van	ten	minste	100	mln	euro	of	een	substantieel	werkgelegenheidseffect68	
Daarbij	was	het	wel	mogelijk	om	maatregelen	uit	Zorgkeuzes	in	Kaart	van	individueel	minder	
dan	100	mln	euro,	te	clusteren	per	zorgcategorie.		
	
Maatregelen	leveren	soms	in	combinatie	andere	resultaten	op	dan	de	som	der	geraamde	
totalen,	als	gevolg	van	onderlinge	interactie.	Omdat	bij	de	gepresenteerde	getallen	de	
volgorde	van	het	doorvoeren	van	de	individuele	maatregelen	een	rol	speelt,	is	bij	de	
inkomstenbelasting	waar	mogelijk	een	vaste	volgorde	gehanteerd.	

15.3 Ingroeien van maatregelen 

Het	CPB	is	er	bij	de	doorrekening	van	uitgegaan	dat	de	maatregelen	in	de	
verkiezingsprogramma’s	geleidelijk	tijdens	de	kabinetsperiode	worden	ingevoerd	vanaf	het	
moment	dat	dit	uitvoeringstechnisch	mogelijk	is.	Voor	sommige	maatregelen	zal	dit	dus	niet	
in	het	eerste	jaar	van	de	kabinetsperiode	zijn.	Dit	geldt	met	name	voor	stelselwijzigingen	bij	
de	belastingen	en	zorg,	maar	ook	voor	maatregelen	op	het	gebied	van	de	sociale	zekerheid	
die	majeure	wetgeving	vereisen.	Maatregelen	die	samenhangen	met	een	stelselwijziging,	zijn	
qua	ingangsjaar	gekoppeld	aan	het	ingangsjaar	van	de	stelselwijziging.	
	
Voor	beperktere	maatregelen,	of	maatregelen	waarvan	een	geleidelijke	ingroei	niet	voor	de	
hand	ligt,	is	uitgegaan	van	het	eerst	mogelijke	moment.	
	
Sommige	maatregelen	zijn	dusdanig	ingrijpend	dat	ze	een	geleidelijk	ingroeipad	vergen	dat	
doorloopt	na	de	kabinetsperiode	(zoals	de	vermindering	van	de	hypotheekrenteaftrek,	of	de	
beperking	van	de	overdraagbaarheid	van	de	algemene	heffingskorting).	Dergelijke	
maatregelen	zijn	alleen	meegenomen	als	zij	in	de	komende	kabinetsperiode	ingaan	en	in	
deze	periode	een	substantiële	eerste	stap	wordt	gezet.	

15.4 Ombuigingen op het overheidsapparaat 

Het	overheidsapparaat	bestaat	voornamelijk	uit	uitvoerders;	slechts	een	klein	deel	van	het	
ambtenarenapparaat	is	werkzaam	in	de	beleidsvoorbereiding.69	Het	CPB	heeft	in	deze	
publicatie,	net	als	in	voorgaande	doorrekeningen,	maxima	gehanteerd	voor	de	bezuinigingen	
op	het	overheidsapparaat	van	het	Rijk	en	van	de	lokale	overheden.	Op	basis	van	de	

	
68 Daarbij was er de mogelijkheid van een verzamelpost van 100 mln euro aan taakstellende intensiveringen. Zo’n post kan 
worden geboekt bij overige uitgaven, of bij een van de functies als alle intensiveringen op deze functie betrekking hebben.  
69 Zie tekstkader ‘Rijksambtenaren zijn vooral uitvoerders’ in CPB, 2016, Centraal Economisch Plan 2016 (link).  

http://www.cpb.nl/sites/default/files/CEP2016-kader-pag-56.pdf
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internationale	literatuur	is	de	maximale	ombuiging	gezet	op	1,5%	per	jaar.70	Voor	het	Rijk	
komt	dit	maximum	neer	op	een	ombuiging	van	0,7	mld	euro	in	2021	en	0,9	mld	euro	
structureel.		
	
Voor	de	lokale	overheid	komt	dit	maximum	neer	op	een	ombuiging	van	0,7	mld	euro	in	2021	
en	0,9	mld	euro	structureel.	Dit	zijn	ombuigingen	ten	opzichte	van	het	basispad.	In	dit	
basispad	zijn	de	budgettaire	meerjarencijfers	voor	de	lokale	overheden	gecorrigeerd	voor	de	
opschalingskorting,	omdat	deze	geen	wettelijke	basis	heeft.	71	Eventuele	voortzetting	van	de	
opschalingskorting	ziet	het	CPB	als	een	invulling	van	de	maximale	mogelijke	korting	van	
1,5%	per	jaar.	De	benadering	voor	het	apparaat	lokale	overheid	betekent	dat	het	reguliere	
trap‐op‐trap‐af‐mechanisme	voor	het	Gemeente‐	en	Provinciefonds	uitstaat.	Partijen	hadden	
echter	wel	de	mogelijkheid	om	bij	intensiveringen	bij	het	Rijk	dit	conform	de	trap‐op‐trap‐af‐
aanpak	door	te	laten	werken	op	het	Gemeente‐	en	Provinciefonds.	
	
Maatregelen	bovenop	deze	maximale	ombuigingen	op	het	overheidsapparaat	(bijvoorbeeld	
koude	uitnames)	zijn	niet	gehonoreerd.		
	
Uitvoeringskosten	van	een	maatregel	op	het	gebied	van	sociale	zekerheid	of	belastingen	zijn	
niet	meegenomen,	tenzij	er	een	nieuwe	organisatiestructuur	moet	worden	opgericht.	Als	
uitzondering	is	ook	bij	de	premie	van	een	arbeidsongeschiktheidsverzekering	voor	zzp’ers	
rekening	gehouden	met	uitvoeringskosten.	
	
Op	basis	van	ervaringen	uit	het	verleden	zijn	grote	ombuigingen	op	het	overheidsapparaat	
ambitieus.	De	maximale	ombuigingen	zijn	alleen	onder	strikte	voorwaarden	ten	aanzien	van	
politieke	en	ambtelijke	sturing	haalbaar	en	zullen	ook	dan	leiden	tot	kwaliteitsverlies	en	
minder	dienstverlening.	Mogelijk	negatieve	effecten	van	ombuiging	op	het	
overheidsapparaat	op	bijvoorbeeld	de	kwaliteit	van	de	dienstverlening	van	bijvoorbeeld	de	
belastingdienst	of	de	veiligheid	zijn	in	de	doorrekening	niet	in	beeld	gebracht.	

15.5 Publieke banen en maatschappelijke dienstplicht 

De	loonsom	voor	publieke	banen	is	25.000	euro	per	baan,	tegen	circa	60.000	euro	van	
reguliere	ambtenaren	bij	het	Rijk.	De	loonsom	voor	maatschappelijke	dienstplicht	is	12.500	
euro	per	baan.	
	
Voor	maatregelen	met	betrekking	tot	publieke	banen	en	maatschappelijke	dienstplicht	is	
naast	loonbetalingen	rekening	gehouden	met	de	werkgeverslasten.	Verder	is	rekening	
gehouden	met	de	materiële	overheidsconsumptie	die	samenhangt	met	deze	banen.	De	
gemiddelde	verhouding	bij	de	overheid	tussen	materiële	consumptie	en	loonbetalingen	is	
toegepast.		

	
70 Zie onder andere blz. 81-86 in OECD, 2010, Public Administration after “New Public Management”, Value for Money and 
Government (link).  
71. Zie voetnoot 46 in CPB, 2016, Middellangetermijnverkenning 2018-2021 (link).  

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/public-administration-after-new-public-management_9789264086449-en
http://www.cpb.nl/publicatie/middellangetermijnverkenning-2018-2021
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15.6 Ambtenarensalarissen en lonen in de zorgsector 

Voor	ambtenaren	gold	een	nullijn	in	2011,	2012,	2013	en	2014,	waardoor	de	contractlonen	
bij	de	overheid	achterbleven	bij	die	in	de	marktsector.	In	deze	jaren	bleek	een	deel	van	de	
nullijn	bij	de	overheid	direct	weg	te	lekken	door	een	relatief	forse	stijging	van	de	incidentele	
lonen	(gemiddeld	0,7%	in	de	jaren	2011‐2014	tegen	0%	in	de	marktsector).	In	2015	en	2016	
stegen	de	contractlonen	bij	de	overheid	iets	meer	dan	in	de	marktsector	door	het	in	2015	
afgesloten	loonakkoord.	De	werkloosheid	daalt	sinds	2014;	in	de	
middellangetermijnverkenning72	verbetert	de	situatie	op	de	arbeidsmarkt	verder	tijdens	de	
komende	kabinetsperiode.	Gegeven	deze	recente	ervaring	met	nullijnen	en	de	verder	
verbeterende	arbeidsmarktsituatie	is	het	CPB	voor	de	periode	2018‐2021	bij	de	
doorrekening	van	ingrepen	in	de	ambtenarensalarissen	(contractloonstijging)	uitgegaan	van	
een	directe	evenredige	compensatie	via	de	incidentele	loonstijging	van	ambtenaren	(zoals	
deels	ook	in	de	periode	2011‐2014	zichtbaar	was).	Deze	maatregelen	hebben	hierdoor	geen	
effect	op	de	loonkosten	van	ambtenaren	en	daarmee	geen	effect	op	het	EMU‐saldo.		
	
Ingrijpen	in	de	loonontwikkeling	in	de	zorgsector	kan	ex	artikel	10	van	de	Wet	op	de	
Loonvorming	alleen	middels	een	Loonwet.	Om	aan	de	criteria	van	de	wet	te	voldoen	moet	
sprake	zijn	van	bijzondere	budgettaire	omstandigheden	en	moet	de	Loonwet	van	toepassing	
zijn	op	meer	sectoren	dan	alleen	de	zorg.	Gegeven	de	verbeterende	arbeidsmarkt	en	de	
budgettaire	situatie	wordt	aan	deze	criteria	niet	voldaan	en	is	een	ingreep	in	de	
contractloonontwikkeling	in	de	zorg	niet	mogelijk.	Eventueel	voorgestelde	maatregelen	met	
betrekking	tot	de	looncomponent	van	budgetten	in	de	zorg	komen	in	de	volgende	paragraaf	
(budgetmaatregelen)	aan	de	orde.		

15.7 Budgettaire effecten van zorgmaatregelen 

Voor	de	inschatting	van	de	budgettaire	effecten	van	zorgmaatregelen	is	gebruik	gemaakt	van	
Zorgkeuzes	in	Kaart73	De	budgettaire	effecten	van	maatregelen	in	Zorgkeuzes	in	Kaart	(ZiK)	
zijn	aangepast	aan	het	basispad	voor	Keuzes	in	Kaart.	Dit	basispad	is	de	MLT‐update	bij	de	
Macro	Economische	Verkenning	2017.	De	budgettaire	effecten	worden	getoond	voor	het	jaar	
2021	(in	prijzen	2017).	Bij	ZiK	zijn	voor	de	grondslagen	de	niveaus	van	de	zorguitgaven	in	
2017	(stand	VWS‐begroting	2015)	gehanteerd.	Deze	aanpassing	betekent	dat	de	getoonde	
budgettaire	effecten	groter	zijn.	
	
Deze	aanpassing	illustreren	we	aan	de	hand	van	maatregel	021d	uit	ZiK:	afschaffen	van	het	
eigen	risico.	In	ZiK	leidde	deze	maatregel	tot	3,7	mld	euro	hogere	netto	collectieve	
zorguitgaven.	Bij	deze	KiK	leidt	deze	maatregel	echter	tot	4,5	mld	euro	hogere	netto	

	
72 CPB, 2016, Macro Economische Verkenning 2017 (link).  
73 Maatregelen uit ZiK die individueel minder dan 100 mln euro bedragen, kunnen geclusterd worden per zorgcategorie. 
Andere zorgmaatregelen met een budgettair beslag van minder dan 100 mln euro zijn niet meegenomen. 

http://www.cpb.nl/publicatie/macro-economische-verkenning-mev-2017
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collectieve	zorguitgaven	in	2021	(in	prijzen	2017).74	Het	budgettaire	effect	voor	2017	is	
eerst	geschaald	van	ZiK	naar	de	recente	raming	in	de	Macro	Economische	Verkenning	2017.	
Vervolgens	groeit	de	opbrengst	uit	2017	mee	naar	2021	op	basis	van	de	MLT‐update.	
Belangrijke	determinanten	voor	het	grotere	budgettaire	effect	zijn	daarmee	het	hogere	eigen	
risico	per	persoon	(450	euro	per	persoon	in	2021),	de	hogere	zorguitgaven	per	persoon	en	
de	toename	van	het	aantal	verzekerden.	
	
Nieuwe	informatie	sinds	de	publicatie	van	Zorgkeuzes	in	Kaart	kan	hebben	geleid	tot	
aanpassing	van	de	budgettaire	effecten	van	maatregelen.75		
	
Zonder	corresponderende	beperking	van	de	aanspraken	zijn	kortingen	op	budgetten	in	de	
zorg	mogelijk	strijdig	met	het	recht	op	zorg.	Het	CPB	hanteert	daarom	maxima	voor	
budgetkortingen	in	de	zorg.		
	
Voor	respectievelijk	de	Wlz	en	de	Rijksbijdrage	Wmo/jeugd	hanteert	het	CPB	in	Keuzes	in	
Kaart	kortingen	van	maximaal	0,5%	en	1%	per	jaar	zonder	corresponderende	beperking	van	
de	aanspraken.76	Over	de	gehele	kabinetsperiode	2018‐2021	levert	dit	een	besparing	op	van	
respectievelijk	0,4	en	0,3	mld	euro.	Dit	type	maatregelen	leidt	tot	(kwalitatief)	mindere	zorg	
en	vermindert	de	werkgelegenheid	in	de	zorg.	De	maximale	budgetkorting	voor	de	Wlz	is	
lager,	omdat	de	groei	van	de	Wlz	voor	een	relatief	groot	deel	door	demografische	
ontwikkelingen	wordt	gedreven.		
	
In	de	Zvw	hanteert	het	CPB	voor	de	sectoren	ziekenhuiszorg,	geestelijke	gezondheidszorg	en	
wijkverpleging	een	korting	van	maximaal	1%	per	jaar	ten	opzichte	van	het	basispad	als	
partijen	voornemens	zijn	opnieuw	een	hoofdlijnenakkoord	af	te	sluiten,	met	een	generiek	
macrobeheersingsinstrument	(MBI)	als	stok	achter	de	deur.	Over	de	gehele	kabinetsperiode	
2018‐2021	levert	een	korting	van	1%	per	jaar	een	besparing	op	van	1,2	mld	euro.	Dit	gaat	
gepaard	met	minder	werkgelegenheid	in	de	zorg.	
		
Omdat	een	korting	op	zichzelf	niet	de	doelmatigheid	in	de	zorg	verbetert,	leidt	dit	tot	minder	
zorg	en/of	kwaliteitsverlies.	Zonder	corresponderende	beperking	van	de	aanspraken	of	
maatregelen	die	de	doelmatigheid	verbeteren,	hanteert	het	CPB	een	maximum	van	1%	voor	
de	bovengenoemde	sectoren.	Een	verbetering	van	de	doelmatigheid	in	de	zorg	is	mogelijk	als	
partijen	erin	slagen	hierop	gerichte	afspraken	te	maken,	bijvoorbeeld	in	het	kader	van	een	
hoofdlijnenakkoord.	Hierdoor	kan	de	besparing	in	de	Zvw	verder	toenemen.	
	
Verder	bepalen	eerder	afgesloten	akkoorden	de	handelingsvrijheid	van	de	overheid.	Zo	
wordt	in	Keuzes	in	Kaart	2018‐2021	aan	het	opschorten	of	opzeggen	van	het	ova‐convenant,	

	
74 Wanneer bij afschaffing of verlaging van het eigen risico de nominale premie niet automatisch stijgt (zie paragraaf 3.1.1), 
leidt dit tot een lagere zorgtoeslag. Deze daling is hier niet meegerekend. 
75 Bijvoorbeeld CBS-informatie over ontwikkeling van de zorguitgaven (link), nieuw CPB-onderzoek op het gebied van 
decentrale overheden (link, link), en verdere signalen dat het afspreken van een groeipercentage met de hele sector kan 
werken als een richtlijn bij de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders: zie ook Ruwaard, S., R. 
Douven, J. Struijs en J. Polder, 2014, Hoe kopen zorgverzekeraars in bij ziekenhuizen, TPEdigitaal 8(2), 98-117 (link) en 
de NZa marktscan en beleidsbrief GGZ B (2015) (link). 
76 De normeringssystematiek voor de indexatie van de Rijksbijdrage voor de Wmo/jeugd is nog niet bekend voor de jaren 
van de Middellangetermijnverkenning. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/20/zorguitgaven-stijgen-langzamer
http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-notitie-14apr2016-hoe-gaan-gemeenten-om-met-financiele-mee-en-tegenvallers.pdf
http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-policy-brief-2015-08-financiering-decentralisaties-betalen-zonder-te-bepalen.pdf
https://www.tpedigitaal.nl/archief/Ruwaard-Douven-Struijs-Polder-2-2014.pdf
https://www.nza.nl/publicaties/1048188/Marktscan_ggz_2014_deel_B_en_beleidsbrief
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om	te	kunnen	korten	op	de	looncomponent,	geen	opbrengst	toegekend,	omdat	er	geen	
sprake	is	van	uitzonderlijke	(budgettaire)	omstandigheden	(zie	ook	ZiK77	en	de	voorgaande	
paragraaf	van	deze	bijlage).	Afspraken	over	een	verlaging	van	de	incidentele	looncomponent	
binnen	het	ova‐convenant	zien	wij	als	een	invulling	van	bovengenoemde	maximaal	mogelijke	
kortingen,	deze	werken	in	de	praktijk	uit	als	een	generieke	korting.		
	
Bovenstaande	budgetkortingen	en	hoofdlijnenakkoorden	kunnen	niet	worden	gecombineerd	
met	andere	mogelijke	generieke	tariefsmaatregelen	en	budgetkortingen,	omdat	deze	
maatregelen	vergelijkbaar	zijn	en	onder	hetzelfde	maximum	vallen.	Verder	wordt	aan	het	
inzetten	van	een	gedifferentieerd	MBI	geen	effect	toegekend,	omdat	de	voordelen	van	een	
gedifferentieerd	MBI	nu	niet	goed	kunnen	worden	ingeschat.78	
		

15.8 Bezettingsnormen voor de verpleeghuiszorg 

Deze	paragraaf	geeft	toelichting	op	de	CPB‐berekening	van	de	intensiveringen	die	nodig	zijn	
om	een	bezettingsnorm	in	de	verpleeghuiszorg	te	halen	van	twee	gekwalificeerde	
medewerkers	op	een	groep	van	acht	bewoners.	De	maatregel	waarmee	is	gerekend,	houdt	in	
dat	er	dagelijks	gedurende	de	dag‐	en	avonduren	(16	van	de	24	uur)	twee	gekwalificeerde	
medewerkers	werkzaam	zijn	op	een	groep	van	acht	bewoners.	Deze	maatregel	geldt	voor	de	
zorgzwaartepakketten	verpleging	en	verzorging	(VV)	vanaf	niveau	4.79	Er	is	met	twee	
varianten	van	deze	maatregel	gerekend:	
	
1. Bezettingsnorm	zorg:	alleen	medewerkers	met	een	zorgkwalificatie	(zorghulpen,	

helpenden,	verzorgenden	IG,	verpleegkundigen	MBO	en	verpleegkundigen	HBO)	tellen	
mee;	

2. Bezettingsnorm	zorg	en	welzijn:	ook	activiteitenbegeleiders	met	een	creatieve,	sociaal‐
culturele	of	maatschappelijke	kwalificatie	tellen	mee.	

Bovendien	is	berekend	welke	structurele	intensivering	nodig	is	om	de	bezetting	in	de	nacht	
te	verhogen	voor	enkele	waarden	van	die	bezetting.	
 
Achtergrond 

Op	het	ogenblik	geldt	er	geen	verplichte	norm	voor	de	personeelsbezetting	per	groep	van	
gebruikers	van	verpleeghuiszorg.	De	afgelopen	periode	is	er	veel	discussie	geweest	over	de	
personeelsomvang	en	‐samenstelling	in	de	verpleeghuiszorg.80	Een	van	de	besproken	opties	
is	om	(al	dan	niet	tijdelijk)	een	norm	te	hanteren	van	minimaal	twee	bevoegde	en	bekwame	
zorgmedewerkers	op	een	groep	van	maximaal	acht	personen.	Vergelijking	van	een	dergelijke	
norm	met	de	situatie	bij	ongewijzigd	beleid	geeft	een	indruk	van	de	benodigde	intensivering	
om	zo’n	norm	te	halen.	Uitgaande	van	de	hieronder	beschreven	veronderstellingen	kan	de	
gemiddelde	bezetting	overdag	bij	ongewijzigd	beleid	in	2021	worden	berekend.	Deze	is	

	
77 Zie ook maatregel 005 in Technische werkgroep Zorgkeuzes in Kaart, 2015, Zorgkeuzes in Kaart, Technische uitwerking 
van alle afzonderlijke beleidsopties (link). 
78 Zie maatregelen 062 en 063 in Technische werkgroep Zorgkeuzes in Kaart, 2015, Zorgkeuzes in Kaart, Technische 
uitwerking van alle afzonderlijke beleidsopties (link).  
79 Mensen met nieuwe indicaties voor een lager niveau komen niet meer in aanmerking voor intramurale zorg uit de Wlz.  
80 Zie onder andere het manifest ‘Scherp op ouderenzorg’ van 25 oktober 2016 (link). 

http://www.cpb.nl/publicatie/zorgkeuzes-in-kaart-technische-uitwerking-van-alle-afzonderlijke-beleidsopties
http://www.cpb.nl/publicatie/zorgkeuzes-in-kaart-technische-uitwerking-van-alle-afzonderlijke-beleidsopties
https://www.scherpopouderenzorg.nl/
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ongeveer	1,3	medewerkers	per	groep	van	acht	bewoners	voor	de	bezettingsnorm	zorg	en	
ongeveer	1,5	voor	de	bezettingsnorm	zorg	en	welzijn.	
	
Partijen	in	de	verpleeghuiszorg	konden	het	niet	eens	worden	over	een	nieuwe	
kwaliteitsstandaard.	Het	Zorginstituut	Nederland	geeft	daarom	in	een	nieuwsbericht	van	5	
oktober	2016	aan	dat	het	zijn	doorzettingsmacht	inzet	en	de	regie	neemt	op	de	verdere	
ontwikkeling	van	het	Kwaliteitskader	en	de	Leidraad	Personeelssamenstelling	
Verpleeghuiszorg.81	Op	13	januari	2017	is	het	Kwaliteitskader	Verpleegzorg	vastgesteld	door	
het	Zorginstituut	Nederland,	inclusief	een	hoofdstuk	over	de	personeelssamenstelling.	Hierin	
wordt	geen	landelijke	kwantitatieve	norm	geformuleerd	voor	de	bezetting.	
	
Uitvoering 

De	maatregel	is	juridisch	en	technisch	uitvoerbaar.	De	benodigde	uitbreiding	van	het	aantal	
gekwalificeerde	medewerkers	in	de	verpleeghuiszorg	zal	tijd	kosten.	Er	is	mee	gerekend	dat	
vanaf	2019	een	extra	toename	van	10.000	voltijdsmedewerkers	per	jaar	haalbaar	is.	De	
bezettingsnorm	zorg	kan	onder	die	veronderstelling	in	2023	worden	bereikt	en	de	
bezettingsnorm	zorg	en	welzijn	in	2022.		

Gedrags- en neveneffecten 

De	 hogere	 bezetting	 in	 de	 verpleeghuiszorg	 heeft	 een	 aanzuigende	 werking:	 we	 rekenen	
ermee	dat	2%	meer	mensen	een	Wlz‐indicatie	 aanvraagt	 en	5%	van	de	mensen	extra	hun	
indicatie	gaat	verzilveren.	

Budgettaire effecten 

Het	effect	van	de	bezettingsnormen	is	berekend	in	prijzen	van	2017	onder	de	volgende	
veronderstellingen:	
	
 Het	aantal	bewoners	van	verpleeg‐	en	verzorgingshuizen	en	de	werkgelegenheid	in	2015	

worden	op	basis	van	lopend	beleid,	demografische	factoren	en	ruimte	voor	toenemen	
van	kwaliteit	in	het	basispad	opgehoogd	tot	2021.	Verder	wordt	rekening	gehouden	met	
het	feit	dat	mensen	met	nieuwe	lichtere	zorgindicaties	niet	meer	in	aanmerking	komen	
voor	intramurale	zorg	uit	de	Wlz	(de	extramuralisering	van	lage	zorgzwaartepakketten,	
VV	1‐3).		

 Op	jaarbasis	kunnen	gekwalificeerde	zorgverleners	van	de	niveaus	1	t/m	4	en	
activiteitenbegeleiders	75%	van	de	uren	besteden	aan	directe	zorg.	De	overige	25%	is	
gereserveerd	voor	vakantie,	ziekte	en	indirecte	werkzaamheden.	

 Voltijdswerken	houdt	36	uur	per	week	in	voor	de	medewerkers	in	verzorgings‐	en	
verpleeghuizen.	

 De	verhouding	tussen	de	niveaus	1	t/m	5	binnen	de	groep	medewerkers	in	de	
verzorgings‐	en	verpleeghuizen	blijft	gelijk	bij	de	nieuwe	bezettingsnorm.	

 Er	wordt	voor	beide	bezettingsnormen	gerekend	met	de	gemiddelde	loonsom	in	de	Wlz,	
54.000	euro	in	2021.	Dit	bedrag	bevat	ook	kosten	voor	onregelmatigheidstoeslagen	en	
werkgeverslasten	zoals	(pensioen‐)premies.	

	
81 Zie (link), geraadpleegd op 5 januari 2017.  
 

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/nieuws/2016/10/05/zorginstituut-neemt-regie-over-op-kwaliteitskader-en-leidraad-personeelssamenstelling-verpleeghuiszorg
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 Bovenop	de	loonsom	voor	cliëntgebonden	medewerkers	wordt	15%	overhead	
meegenomen.	

 De	bezetting	in	de	nacht	blijft	onveranderd	in	de	basisvarianten	van	de	bezettingsnorm,	
waarbij	wordt	gerekend	met	een	huidige	bezetting	van	0,25	medewerker	per	groep	van	
acht	bewoners.	

	
De	bezettingsnorm	in	de	zorg	vergt	structureel	een	intensivering	van	3,1	mld	euro.	Voor	de	
bezettingsnorm	zorg	en	welzijn	bedraagt	de	structurele	intensivering	2,3	mld	euro.	Deze	
laatste	intensivering	is	lager,	omdat	meer	medewerkers	van	verzorgings‐	en	verpleeghuizen	
worden	meegeteld	bij	het	halen	van	de	bezettingsnorm.	Omdat	uitbreiding	van	het	aantal	
medewerkers	tijd	kost,	is	de	maximale	intensivering	in	2021	voor	zowel	de	bezettingsnorm	
zorg	als	de	bezettingsnorm	zorg	en	welzijn	1,9	mld	euro.		
	
Het	is	ook	mogelijk	om	extra	te	intensiveren	om	een	hogere	bezetting	in	de	nacht	in	de	
maatregel	op	te	nemen.	De	bijbehorende	structurele	bedragen	worden	in	onderstaande	tabel	
weergegeven	voor	enkele	waarden	van	de	bezetting	per	groep	van	acht	in	de	nacht.	
	
Tabel 15.1 Structurele intensivering (mld euro) 

Bezetting per groep in de nacht Bezettingsnorm zorg Bezettingsnorm zorg en welzijn 

   

Onveranderd (0,25) 3,1 2,3 

0,5 3,7 2,9 

1 4,8 3,9 

2 6,9 6,1 

	
Alternatieve bezettingsnormen 

Sommige	politieke	partijen	willen	de	bezetting	in	de	verpleeghuiszorg	wel	verhogen,	maar	
niet	via	een	algemene	norm	van	twee	gekwalificeerde	medewerkers	op	een	groep	van	acht	
bewoners.	Zij	hebben	alternatieve	ideeën	ontwikkeld	die	lagere	intensiveringen	met	zich	
meebrengen.	Als	partijen	voor	een	alternatieve	bezettingsnorm	kiezen,	is	dit	in	de	analyse	
opgenomen	als	een	taakstellende	bezettingsnorm	die	nog	nader	uitgewerkt	zal	worden.	In	
dit	geval	wordt	de	intensivering,	net	zoals	bij	een	volledige	bezettingsnorm,	voor	een	groter	
deel	besteed	aan	een	toename	van	de	werkgelegenheid	dan	als	er	geen	sprake	is	van	een	
norm.	82	Deze	alternatieve	(taakstellende)	normen	zijn	niet	doorgerekend.	83	
	
Om	de	bezettingsnorm	zorg	te	halen	is	een	structurele	intensivering	nodig	van	3,1	mld	euro.	
Het	afzetten	van	intensiveringen	voor	alternatieve	bezettingsnormen	tegen	dit	bedrag	geeft	
een	eerste	indruk	van	de	mogelijkheden	die	zulke	intensiveringen	bieden.	De	toename	van	
de	gemiddelde	bezetting	is	echter	niet	evenredig	met	de	intensivering.	Het	valt	niet	te	
verwachten	dat	instellingen	die	boven	de	norm	zitten,	hun	bezetting	gaan	verlagen	bij	het	

	
82 Bij een intensivering zonder norm zijn zorgaanbieders immers vrij om de middelen naar eigen inzicht te besteden. 
83 Niet alle alternatieve normen waren gespecificeerd. Waar dit wel het geval was, was er geen tijd om deze alternatieven 
door te rekenen.  
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invoeren	van	een	norm,	terwijl	instellingen	die	eronder	zitten,	wel	de	bezetting	moeten	
verhogen.	84	

15.9 Subsidies 

In	deze	Keuzes	in	Kaart	is	net	als	bij	voorgaande	edities	besloten	een	generieke	
subsidietaakstelling	te	hanteren,	wat	het	mogelijk	maakt	kleine	maatregelen	samen	te	
voegen.	Het	maximum	van	deze	ombuiging	(0,9	mld	euro	in	2021	en	1,0	mld	euro	
structureel)	is	bepaald	aan	de	hand	van	informatie	van	het	ministerie	van	Financiën	over	het	
budgettair	beslag	van	subsidies	op	de	begrotingen	van	ministeries	en	de	eventuele	juridische	
verplichtingen	die	reeds	zijn	aangegaan.	De	maximale	subsidietaakstelling	is	verdeeld	over	
de	verschillende	functies	(onderwijs,	veiligheid,	defensie,	milieu,	overdrachten	aan	
bedrijven,	zorg	en	overig).	Het	is	voor	partijen	mogelijk	om	(een	deel	van)	deze	taakstelling	
in	te	zetten	als	maatregel	en	bepaalde	functies	uit	te	sluiten.	

15.10 Energie en Klimaat 

Het	CPB	presenteert	in	Keuzes	in	Kaart	de	ex‐ante	budgettaire	effecten	van	energie‐	en	
klimaatregelen	voor	de	kabinetsperiode.	Indien	een	partij	deelneemt	aan	zowel	de	
doorrekening	van	het	CPB	als	aan	die	van	het	PBL	zijn	deze	budgettaire	effecten	in	veel	
gevallen	berekend	door	het	PBL.	Het	CPB	doet	in	Keuzes	in	Kaart	geen	uitspraken	over	de	
uitkomsten	van	het	beleid	op	milieudoelen.	Conform	de	Nationale	Energieverkenning	201685	
is	uitgegaan	van	continuering	van	de	SDE+‐regeling.86		
	
Eerste‐ordegedragseffecten	maken	onderdeel	uit	van	de	inschatting	van	het	ex‐ante	
budgettaire	effect.	Zo	zal	bij	een	verhoging	van	de	energiebelasting	op	grootverbruikers	een	
deel	van	de	extra	belastingopbrengst	weglekken,	omdat	een	aantal	grootverbruikers	de	
activiteiten	zal	verplaatsen	naar	het	buitenland.	Dit	kan	–	zeker	voor	zeer	energie‐intensieve	
sectoren	–	om	een	zeer	groot	deel	van	de	belastingbasis	gaan.	

	 
Bij	veel	maatregelen	op	het	gebied	van	energie	en	klimaat	is	sprake	van	oplopende	
budgettaire	effecten	na	de	kabinetsperiode.	Deze	budgettaire	effecten	worden	zichtbaar	
gemaakt	in	de	berekening	van	de	houdbaarheid	van	de	overheidsfinanciën.		
	
Omdat	een	verhoging	van	de	SDE+‐uitgaven	wordt	gedekt	door	een	verhoging	van	de	ODE,	is	
deze	maatregel	niet	zichtbaar	in	de	houdbaarheidsberekeningen.	Het	CPB	benoemt	de	
verhoging	van	de	ODE	als	gevolg	van	de	toenemende	SDE+‐uitgaven	in	de	paragraaf	die	
ingaat	op	het	inkomensniveau	en	de	inkomensverdeling	op	lange	termijn.	Ook	verplichtingen	

	
84 Bij een bezettingsnorm van twee per acht speelt dit probleem niet, omdat we ervan uitgaan dat er niet of nauwelijks 
instellingen zijn die die norm overtreffen. 
85 ECN, PBL, CBS en RVO, 2016, Nationale Energieverkenning 2016, 14 oktober (link). 
86 Er is nog niet besloten tot voortzetting van de SDE+-regeling na het aflopen van het Energieakkoord. 

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2016-nationale-energieverkenning-2016.PDF
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voor	gezinnen	en	bedrijven	(bijvoorbeeld	met	betrekking	tot	energiezuinigheid	van	
woningen)	die	tot	omvangrijke	–	niet	EMU‐relevante	–	lastenverzwaring	leiden,	zijn	
kwantitatief	meegenomen	in	deze	paragraaf.	

15.11 Belastingen 

Voor	aanpassingen	van	bestaande	belastingen	corrigeert	het	CPB	de	ex‐ante	bedragen	voor	
eerste‐ordegedragseffecten	zoals	recentelijk	geadviseerd	door	de	Studiegroep	
Begrotingsruimte.	Dit	is	in	afwijking	van	de	aanpak	bij	de	doorrekening	in	2012	toen	eerste‐
orde‐gedragseffecten	niet	in	de	ex‐ante	budgettaire	gegevens	tot	uitdrukking	kwamen.		
	
De	eerste	paragraaf	hieronder	gaat	voor	een	aantal	belastingsoorten	in	op	de	omvang	van	die	
correctie.	In	de	daaropvolgende	paragrafen	wordt	ingegaan	op	mogelijke	nieuwe	
belastingen:	belasting	op	vliegverkeer,	prijsbeleid	wegverkeer,	een	financiële‐
transactiebelasting,	een	bankenbelasting,	een	vermogensheffing	en	een	
vermogenswinstbelasting.	
	
Anders	dan	in	voorgaande	doorrekeningen	zijn	geen	niet‐EMU‐relevante	
lastenontwikkelingen	in	de	kabinetsperiode	gepresenteerd.	De	lastenbeleving	van	burgers	
wordt	weergegeven	in	de	koopkrachtplaatjes.	
	
Bij	inschatting	van	belastingmaatregelen	is	ook	gebruik	gemaakt	van	de	bijlages	van	de	
Studiegroep	Duurzame	Groei.	
	
15.11.1 Gedragseffecten  

Eerste‐ordegedragseffecten	maken	onderdeel	uit	van	de	ex‐ante	budgettaire	doorrekening,	
zoals	geadviseerd	door	de	Studiegroep	Begrotingsruimte.87	Het	gaat	hierbij	om	het	directe	
effect	van	een	belastingmaatregel	op	de	desbetreffende	grondslag.	Een	verhoging	van	de	
accijns	op	sigaretten	met	1	euro	heeft	een	statisch	effect	van	0,5	mld	euro.	Na	correctie	voor	
het	eerste‐ordegedragseffect	komt	het	ex‐ante	budgettaire	effect	in	2021	uit	op	0,3	mld	euro.		
	
Het	CPB	veronderstelt	in	beginsel	een	eerste‐ordegedragseffect	bij	aanpassing	van	de	
accijnzen,	de	vennootschapsbelasting	(vpb),	box	3,	het	toptarief	in	box	1	en	de	
kansspelbelasting	(zie	tabel	15.2).	In	de	tabel	zijn	alleen	gedragseffecten	opgenomen	van	
relatief	eenvoudige	aanpassingen	van	een	aantal	standaardtarieven.	Bij	meer	specifieke	
maatregelen	(bijvoorbeeld	in	de	vpb,	ten	aanzien	van	innovatiebox	of	de	invoering	van	een	
bronbelasting	op	rente	en	royalty’s),	of	zeer	omvangrijke	wijziging	van	de	tarieven	kunnen	
gedragseffecten	aanzienlijk	groter	zijn	en	hangen	zij	af	van	de	vormgeving	van	de	maatregel.	
Bij	taakstellende	maatregelen	veronderstellen	we	dat	het	gedragseffect	onderdeel	uitmaakt	

	
87 Studiegroep Begrotingsruimte, 2016, Van saldosturing naar stabilisatie (link). Alleen de eerste-ordegedragseffecten zijn 
onderdeel van de ex-ante budgettaire doorrekening. De macro-economische effecten zoals berekend door Saffier zijn geen 
onderdeel van het ex-ante begrip. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/07/01/15e-rapport-studiegroep-begrotingsruimte-van-saldosturing-naar-stabilisatie
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van	het	ex‐ante	budgettaire	effect.	Getoetst	wordt	of	het	budgettaire	effect,	gegeven	de	
gedragseffecten,	realistisch	is.88	
	
Tabel 15.2 Eerste-ordegedragseffecten belastingen  

Belasting Eerste-ordegedragseffect 
  
Dieselaccijns -20% (standaard) en- 50% (bij substantiële grenseffecten) 
Benzineaccijns -20% 
Tabaksaccijns (a) -40% 
Bier- en wijnaccijns -20% 
Alcoholaccijns -30% 
Kansspelbelasting -30% 
Vennootschapsbelasting (algemeen tarief) -20% 
Box 3 (bij hoge vermogens) -20% 
Toptarief box 1 -50% 
  
(a) Een tabaksaccijnsverhoging leidt vaak tot kaseffecten tussen jaren als gevolg van hamsteren. Om die reden gaat het 
CPB voor het eerste jaar van de verhoging uit van een gedragseffect van -60%. 

 
15.11.2 Belasting op vliegverkeer 

Op	dit	moment	wordt	in	Nederland	geen	belasting	geheven	op	het	vliegverkeer.	Van	1	juli	
2008	tot	1	juli	2009	was	er	wel	een	vliegbelasting	voor	vertrekkende	passagiers	uit	
Nederland	van	kracht	(deze	belasting	gold	niet	voor	transferpassagiers	en	luchtvracht).	De	
maximale	jaarlijkse	opbrengst	van	een	nieuwe	en	optimaal	gedifferentieerde	vliegbelasting	
voor	zowel	herkomst‐	en	bestemmingspassagiers,	transferpassagiers,	als	luchtvracht	wordt	
door	het	CPB	geschat	op	1	mld	euro.89	Het	substantiële	eerste‐ordegedragseffect	maakt	deel	
uit	van	deze	inschatting.		
	
15.11.3 Prijsbeleid wegverkeer 

Momenteel	is	er	geen	sprake	van	prijsbeleid	voor	auto’s	en	vrachtwagens	op	de	Nederlandse	
wegen.	De	invoering	van	deze	maatregel	kan	op	verschillende	manieren,	die	elk	
verschillende	budgettaire	gevolgen	kennen.	Daarbij	valt	te	denken	aan:	(1)	een	
congestieheffing	op	drukke	wegvakken	in	de	spits,	(2)	een	vlakke	heffing	voor	alle	
(hoofd)wegen	en	momenten	van	de	dag,	(3)	een	spitsheffing	op	(hoofd‐)wegen	in	Midden‐
Nederland,	(4)	een	combinatie	van	de	vlakke	en	de	congestieheffingen,	of	(5)	een	zogeheten	
kilometerheffing	voor	het	vrachtverkeer	(Maut)	in	Nederland.	Uiteraard	zijn	er	andere	
vormen	van	prijsbeleid	mogelijk.	Voor	alle	varianten	geldt	dat	ze	in	meer	of	mindere	mate	
effecten	hebben	op	economie	en	leefomgeving	(zie	ook	de	CPB/PBL‐publicatie	Kansrijk	
Mobiliteitsbeleid	van	mei	2016	(link)).	
	
Aangenomen	wordt	verder	dat	prijsbeleidsmaatregelen,	waartoe	in	2017	wordt	besloten,	
geheel	kunnen	zijn	ingevoerd	in	de	komende	kabinetsperiode.	Tot	2021	worden	de	jaarlijkse	
investerings‐	en	aanloopkosten	begroot	op	0,1	mld	euro.	Vanaf	2021	komen	de	exploitatie‐	

	
88 Bij een taakstellende verhoging van de energiebelasting voor grootverbruikers met 0,3 mld euro gaan we er bijvoorbeeld 
van uit dat dit gegeven de gedragseffecten een realistische opbrengst is. 
89 Deze inschatting is in lijn met de maximale jaarlijkse opbrengst van een vliegbelasting die tijdens Keuzes in Kaart 2013-
2017 werd gehanteerd (zie ook CPB, 2012, Aanvullende informatie voor de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s’, 
CPB Notitie (link). Voor de overige effecten van belasting op vliegverkeer zie CPB, 2016, Kansrijk mobiliteitsbeleid, CPB 
Boek 23 (link). 

https://www.cpb.nl/publicatie/kansrijk-mobiliteitsbeleid
http://www.cpb.nl/publicatie/aanvullende-informatie-voor-de-doorrekening-van-de-verkiezingsprogrammas
https://www.cpb.nl/publicatie/kansrijk-mobiliteitsbeleid
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en	vervangingskosten	uit	op	0,2	à	0,3	mld	euro	per	jaar,	afhankelijk	van	de	desbetreffende	
heffingsvariant.	De	opbrengsten	van	prijsbeleidsmaatregelen	variëren	met	de	exacte	
tariefstelling	en	de	bijbehorende	eerste‐ordegedragseffecten.	
	
15.11.4 Bankenbelasting 

Een	bankenbelasting	beïnvloedt	de	kosten	van	het	aantrekken	van	nieuwe	financiering	voor	
het	verstrekken	van	nieuwe	leningen	aan	de	marge.	Voor	elke	nieuwe	lening	zal	een	bank,	bij	
gelijkblijvende	kapitaalstructuur,	voor	een	deel	gebruik	maken	van	schuldfinanciering	op	de	
kapitaalmarkt.	Dit	betekent	dat	ook	de	af	te	dragen	bankenbelasting	aan	de	marge	een	
kostenpost	vormt,	die	banken	onder	normale	omstandigheden	zullen	doorberekenen	in	de	
rentetarieven.90		
	
Uitgaande	van	de	in	2012	geïntroduceerde	bankenbelasting	bestaat	de	grondslag	uit	de	
totale	verplichtingen	van	in	Nederland	actieve	banken,	minus	de	door	de	overheid	
gegarandeerde	spaartegoeden	en	het	zogenaamde	toetsingsvermogen	(zie	het	Voorstel	van	
Wet	voor	nader	detail).	Met	de	huidige	tarieven	van	2,2	basispunten	(ofwel	0,022%)	voor	
kortlopende	financiering	en	1,1	basispunten	(ofwel	0,011%)	voor	langlopende	financiering	
wordt	een	opbrengst	van	0,6	mld	euro	gegenereerd.	
	
De	opbrengsten	(en	ook	de	economische	effecten)	hangen	uiteraard	af	van	de	keuze	van	de	
tarieven.	Bij	een	opbrengst	van	0,6	mld	euro	gaan	we	uit	van	een	opslag	op	de	leenrente	voor	
bedrijven	met	3,3	basispunten.	Een	hogere	bankenbelasting	leidt	tot	een	evenredig	hogere	
renteopslag.	In	het	MLT‐basispad	is	al	een	bankenbelasting	van	0,6	mld	euro	opgenomen.	Een	
verdere	verhoging	van	de	bankenbelasting	met	1	mld	euro	verhoogt	het	EMU‐saldo	in	2021	
met	0,8	mld	euro	en	verlaagt	het	bbp	met	0,05%.91 

	
Varianten	van	de	bankenbelasting	waarbij	hybride	vermogen	(bv	coco’s)	ook	worden	belast,	
of	waarbij	een	generieke	minimumkapitaalregel	(thin	cap	rule)	wordt	ingevoerd,	behandelen	
we	op	dezelfde	manier.92	Immers,	prudentiële	regelgeving	schrijft	de	minimale	ratio’s	van	
hybride	vermogen	voor,	waardoor	een	belasting	hierop	niet	verstorend	zal	werken.	

15.12 Zvw- premies  

In	het	basispad	is	gerekend	met	lastendekkende	Zvw‐premies.	Zowel	de	nominale	Zvw‐
premie	als	de	inkomensafhankelijke	bijdrage	Zvw	stijgen	in	de	jaren	2018‐2021	om	de	
stijgende	zorguitgaven	te	dekken.	Bijgevolg	stijgt	ook	de	zorgtoeslag	in	het	basispad.	
	
Bij	de	analyse	van	verkiezingsprogramma’s	wordt	vastgehouden	aan	dit	premiebeeld.	
Uitgavenmaatregelen	Zvw	in	verkiezingsprogramma’s	hebben	daarmee	geen	automatisch	

	
90 Zie DNB, 2012, Effecten van bankenbelasting op kredietverlening, brief aan de Tweede Kamer (link). 
91 In 2012 rekenden we een groter uitverdieneffect toe omdat de kredietverlening aan bedrijven terugliep door enerzijds een 
afnemende kredietvraag van bedrijven en anderzijds aanbodfactoren als gevolg van een strenger kredietbeleid van 
banken.  
92 Het belasten van coco’s betekent dat het toetsingsvermogen wordt aangepast. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2012/05/25/brief-aan-tweede-kamer-van-dnb-over-effecten-van-bankenbelasting-op-de-kredietverlening
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effect	op	de	Zvw‐premies	en	de	zorgtoeslag.	Ze	hebben	wel	een	effect	op	het	exploitatiesaldo	
Zvf	(zorgverzekeringsfonds),	en	bij	definitie	dus	op	het	EMU‐saldo.		

15.13 Aardgasproductie 

Een	politieke	partij	kan	besluiten	tot	aanpassing	van	de	aardgasproductie,	met	gevolgen	voor	
de	aardgasbaten	en	vennootschapsbelasting	op	de	aardgasproductie.	Een	verlaging	van	het	
plafond	voor	de	gasproductie	in	het	Groningenveld	met	3	mld	Nm3	kost	bij	de	in	het	basispad	
gehanteerde	gasprijzen	ex	ante	420	mln	euro	en	vermindert	het	bbp	met	0,1%.	Een	
substantiële	verlaging	van	het	productieplafond	kan	gevolgen	hebben	voor	de	
leveringszekerheid,	kan	aanvullende	investeringen	in	infrastructuur	(stikstofinstallatie)	
nodig	maken	en	kan	leiden	tot	claims	van	de	gasproducenten.	We	zijn	uitgegaan	van	extra	
investeringskosten	vanaf	een	winningsvermindering	van	4	mld	Nm3,	van	0,1	mld	euro.	Bij	
een	verlaging	van	de	gaswinning	met	12	mld	Nm3	lopen	deze	kosten	op	tot	jaarlijks	0,3	mld	
euro	in	de	kabinetsperiode.		

15.14 Structureel EMU-saldo 

Begrotingsbeleid	wordt	vaak	afgemeten	aan	het	structurele	begrotingssaldo.	Dit	is	
begrijpelijk	omdat	deze	indicator	het	overheidsbudget	schoont	voor	de	stand	van	de	
economie	en	incidentele	factoren.	Het	structurele	saldo	wordt	berekend	door	het	feitelijke	
saldo	te	corrigeren	voor	incidentele	factoren	en	de	conjuncturele	component.	De	correctie	
voor	de	conjuncturele	component	wordt	bepaald	door	de	geschatte	afwijking	tussen	het	
feitelijke	en	het	potentiële	bbp	(de	output	gap)	te	vermenigvuldigen	met	de	gevoeligheid	van	
het	EMU‐saldo	voor	mutaties	van	het	bbp	(de	begrotingselasticiteit).	Voor	de	berekening	van	
het	potentiële	bbp	wordt	een	methode	gebruikt	die	de	Europese	Commissie	daarvoor	heeft	
ontwikkeld.	93	

15.15 Investeringsbank 

Het	verschaffen	van	kapitaal	door	de	overheid	aan	een	nieuwe	investeringsbank	heeft	een	
direct	effect	op	de	overheidsschuld	zonder	een	effect	op	het	EMU‐saldo.	Wanneer	het	geld	
wordt	uitgeleend	aan	de	overheid	(bv	een	gemeente),	tellen	de	uitgaven	aan	het	project	als	
overheidsuitgaven	en	komen	ze	ten	laste	van	het	EMU‐saldo.	Wanneer	het	geld	wordt	
uitgeleend	aan	een	private	partij,	kan	dit	tegen	een	lagere	dan	marktconforme	rente	
vanwege	het	ontbreken	van	een	winstoogmerk	bij	de	nationale	investeringsbank.	Het	
uiteindelijke	bbp‐effect	is	gering.		

	
93 Zie Mourre, G. et al, 2014, Adjusting the budget balance for the business cycle: the EU methodology, European 
Economy, Economic Papers 536 (link). En zie Havik, K., e.a., 2014, The Production Function Methodology for Calculating 
Potential Growth Rates & Output Gaps, European Economy, Economic Papers 535 (link). 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/ecp536_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/ecp535_en.htm
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Voorstellen	voor	de	oprichting	van	een	nationale	investeringsbank	via	fusie	van	FMO,	NWB,	
BNG	en	de	financieringsregelingen	van	de	Rijksdienst	voor	Ondernemend	Nederland	(RvO)	
zijn	niet	gehonoreerd	omdat	het	Rijk	niet	eenzijdig	tot	samenvoeging	kan	beslissen.		

15.16 Koopkracht op middellange termijn 

De	koopkrachteffecten	op	middellange	termijn	zijn	berekend	met	het	microsimulatiemodel	
Mimosi.94	De	manier	van	berekenen	is	gelijk	aan	de	koopkrachtberekening	voor	de	reguliere	
CEP‐	en	MEV‐ramingen:	wij	berekenen	de	statische	koopkracht	voor	een	steekproef	van	
huishoudens.95		
	
De	presentatie	is	vergelijkbaar	met	die	in	CEP	en	MEV.	Per	partij	wordt	de	medianentabel	
opgenomen	met	de	gemiddelde	statische	koopkracht	over	de	periode	2018‐2021.	Deze	tabel	
bevat	het	gemiddelde	effect	per	jaar	van	het	pakket	van	de	partij.	Daarnaast	wordt	in	de	
tabel	de	koopkracht	van	het	basispad	inclusief	het	effect	van	het	pakket	van	de	partij	
getoond.		
	
Om	de	spreiding	van	de	koopkracht	te	laten	zien,	worden	de	puntenwolken	opgenomen	van	
de	gemiddelde	koopkracht	voor	het	basispad	inclusief	de	maatregelen	van	de	partij	over	de	
periode	2018‐2021.	Er	worden	net	als	bij	CEP	en	MEV	zes	puntenwolken	opgenomen:	voor	
werkende	alleenverdieners,	tweeverdieners	en	alleenstaanden,	voor	alleenstaande	
uitkeringsgerechtigden,	alleenstaande	gepensioneerden	en	gepensioneerde	tweeverdieners.		

15.17 Inkomensongelijkheid op lange termijn 

Om	de	langetermijneffecten	van	beleidsmaatregelen	op	het	inkomen	van	huishoudens	te	
berekenen,	hanteren	we	sinds	de	Macro	Economische	Verkenning	2016	de	mutatie	van	de	
Gini‐coëfficiënt.	Soms	is	er	sprake	van	beleidsmaatregelen	die	een	geleidelijke	transitie	
vergen,	waardoor	niet	alleen	effecten	optreden	op	de	korte	of	middellange	termijn,	maar	ook	
effecten	na	de	middellange	termijn.	Om	de	verschillende	langetermijneffecten	evenwichtig	in	
kaart	te	brengen,	kijken	we	niet	alleen	naar	de	effecten	op	werkgelegenheid	en	
overheidsfinanciën,	maar	ook	naar	de	effecten	op	de	inkomensverdeling.	Als	maatstaf	
hanteren	we	de	toe‐	of	afname	van	de	Gini‐coëfficiënt	als	gevolg	van	beleid.		
	
Wat is de Gini-coëfficiënt? 

De	Gini‐coëfficiënt	is	een	veel	gebruikte	indicator	voor	(inkomens‐)ongelijkheid,	waarmee	de	
mate	van	ongelijkheid	wordt	uitgedrukt	in	een	getal	tussen	0	(volledig	gelijke	verdeling)	en	1	
(volledig	ongelijke	verdeling).	De	Gini‐coëfficiënt	van	het	gestandaardiseerde	besteedbaar	

	
94 Koot, P., e.a. ,2016, MIMOSI: Microsimulatiemodel voor belastingen, sociale zekerheid, loonkosten en koopkracht, CPB 
Achtergronddocument (link). 
95 Zie ook Gielen, M. en M. Wilkens, 2014, Koopkracht, een kwestie van kwartjes, CPB Policy Brief 2014/11 (link). 

http://www.cpb.nl/publicatie/mimosi-microsimulatiemodel-voor-belastingen-sociale-zekerheid-loonkosten-en-koopkracht-2016
http://www.cpb.nl/publicatie/koopkracht-een-kwestie-van-kwartjes
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inkomen	in	Nederland	tussen	2000	en	2014	is	redelijk	stabiel,	met	een	Gini‐coëfficiënt	van	
tussen	de	0,275	en	0,285.		
 
Toepassing van de Gini-coëfficiënt bij het CPB 

Voor	de	huishoudens	die	meelopen	in	de	reguliere	koopkrachtberekeningen	van	het	CPB,	
berekent	het	CPB	ook	een	Gini‐coëfficiënt.96	Deze	wordt	in	de	doorrekening	gehanteerd	als	
indicator	voor	de	(ex‐ante)	effecten	van	beleid	op	de	inkomensverdeling	op	langere	termijn.	
We	rapporteren	daartoe	de	procentuele	mutatie	van	de	Gini‐coëfficiënt.	Dat	is	de	Gini‐
coëfficiënt	van	een	beleidsvariant	ten	opzichte	van	die	in	de	basissituatie.		
	
In	formulevorm:	
	
Procentuele	mutatie	Gini‐coëfficiënt	=	
(Gini‐coëfficiënt	variant	–	Gini‐coëfficiënt	basis)/(Gini‐coëfficiënt	basis) 
 
Langetermijneffecten van doorlopend beleid op de Gini-coëfficiënt 

Als	gevolg	van	reeds	ingezette	veranderingen	in	het	beleid	neemt	de	Gini‐coëfficiënt	op	de	
lange	termijn	toe,	met	2,9%	na	2021.97	Deze	toename	is	onder	andere	toe	te	schrijven	aan	de	
verlaging	van	de	belastingtarieven	in	de	tweede,	derde	en	vierde	schijf	(als	compensatie	voor	
de	beperking	van	de	hypotheekrenteaftrek),	de	(verdere)	beperking	van	de	
overdraagbaarheid	van	de	algemene	heffingskorting	en	de	(verdere)	verlaging	van	de	
bijstand,	alle	bezien	vanaf	2021.	De	beperking	van	de	hypotheekrenteaftrek	verlaagt	de	Gini‐
coëfficiënt	juist.		

15.18 Structurele werkgelegenheid 

De	invloed	van	verkiezingsprogramma’s	op	de	arbeidsmarkt	op	de	lange	termijn	is	
weergegeven	door	de	invloed	op	de	structurele	werkgelegenheid.	Dit	is	het	aantal	gewerkte	
uren	op	de	lange	termijn,	wanneer	mensen	hun	gedrag	volledig	hebben	aangepast	aan	het	
nieuwe	beleid.	Het	wordt	bepaald	door	het	aantal	uren	dat	mensen	(betaald)	willen	werken,	
verminderd	met	de	evenwichtswerkloosheid.	De	invloed	van	de	verkiezingsprogramma’s	op	
de	structurele	werkloosheid	en	de	structurele	arbeidsproductiviteit	is	niet	gerapporteerd.	
	
De	gepresenteerde	langetermijneffecten	worden	meestal	binnen	tien	jaar	gerealiseerd.	Extra	
arbeidsaanbod	komt	geleidelijk	in	de	eerste	acht	jaar	na	invoering	van	een	beleidswijziging	
tot	stand,	en	kan	in	die	periode	leiden	tot	een	toename	van	de	werkloosheid.	Uitzondering	in	
dit	opzicht	zijn	maatregelen	met	een	lang	ingroeipad,	zoals	aanpassingen	in	de	AOW‐leeftijd,	
of	maatregelen	die	alleen	gelden	voor	de	nieuwe	instroom.	

	
96	Het	CPB kan een aantal groepen niet meenemen in de koopkrachtberekeningen. Het gaat onder andere om zeer lage 
of zelfs negatieve inkomens en intramurale huishoudens. Zie voor meer toelichting het MIMOSI-achtergronddocument van 
Koot et al. (2016) (link).Hierdoor ligt de Gini-coëfficiënt van de koopkrachthuishoudens lager dan de Gini-coëfficiënt van het 
CBS.  
97 Voor een volledig overzicht van maatregelen die meelopen in deze berekening, verwijzen we naar de 
middellangetermijnverkenning van het CPB (link). Voor deze berekening wordt het langetermijnbeleid geprojecteerd op de 
stand van het belastingstelsel en de demografie in 2021. Doorlopend beleid wordt afgekapt bij de stand in 2060. 

http://www.cpb.nl/publicatie/mimosi-microsimulatiemodel-voor-belastingen-sociale-zekerheid-loonkosten-en-koopkracht-2016
https://www.cpb.nl/publicatie/middellangetermijnverkenning-2018-2021
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De	structurele	werkgelegenheidseffecten	zijn	zoveel	mogelijk	berekend	met	het	
microsimulatiemodel	MICSIM.98	In	2015	is	een	aantal	beleidsvarianten	met	dit	model	
gepubliceerd.99	Maatregelen	die	niet	met	MICSIM	kunnen	worden	doorgerekend,	worden	
gebaseerd	op	inzichten	uit	wetenschappelijke	literatuur	en	eerdere	CPB‐studies.100	De	
publicaties	Kansrijk	Arbeidsmarktbeleid	1	en	2	bevatten	voorbeelden	van	doorrekeningen	
van	effecten	van	maatregelen	op	de	structurele	werkgelegenheid.	Alle	maatregelen	zijn	
conform	Kansrijk	Arbeidsmarktbeleid	berekend,	op	basis	van	het	huidige	basispad.	Doordat	
de	arbeidsparticipatie	in	het	huidige	basispad	hoger	ligt	dan	ten	tijde	van	Kansrijk	
Arbeidsmarktbeleid,	zijn	de	effecten	van	sommige	maatregelen	iets	kleiner.	De	afzonderlijke	
maatregelen	van	partijen	zijn	gestapeld	berekend,	rekening	houdend	met	interacties	tussen	
maatregelen	en	met	afnemende	meeropbrengsten.		
	
Maatregelen	die	geen	budgettair	effect	hebben	maar	wel	effect	op	de	structurele	
werkgelegenheid,	zijn	meegenomen	in	de	berekeningen.	Premiedifferentiatie	in	de	WW	is	
hiervan	een	voorbeeld,	evenals	aanpassingen	van	het	wettelijk	minimum	(jeugd)loon.	
Maatregelen	op	het	terrein	van	ontslagbescherming	zijn,	in	afwijking	van	KiK	2013‐2017,	
niet	doorgerekend.	In	Kansrijk	Arbeidsmarktbeleid	is	beargumenteerd	dat	de	effecten	van	
beleid	op	dit	terrein	op	het	niveau	van	de	werkgelegenheid	en	productiviteit	daarvoor	te	
onzeker	zijn.	Ingrepen	in	de	ontslagbescherming	beïnvloeden	vooral	de	stromen	op	de	
arbeidsmarkt	en	niet	zozeer	het	structurele	niveau	van	de	werkgelegenheid.	Ook	zaken	als	
de	arbeidsproductiviteit	(als	gevolg	van	een	betere	match	tussen	vraag	en	aanbod),	en	de	
ongelijkheid	tussen	groepen	werknemers,	de	kansen	van	outsiders	en	dergelijke	worden	
beïnvloed.	In	de	publicaties	Kansrijk	Arbeidsmarktbeleid	hebben	we	aangegeven	wat	
kansrijke	mogelijkheden	zijn	om	het	ontslagbeschermingsbeleid	in	Nederland	te	hervormen	
vanuit	deze	optiek.	
	
De	effecten	van	de	verkiezingsprogramma’s	op	de	verdeling	van	de	werkgelegenheid	over	
zelfstandigen	en	(vaste	en	flexibele)	werknemers	worden	kwalitatief	geduid.	Over	dit	
onderwerp	is	in	2016	een	Policy	Brief	verschenen.101	

	  

	
98 Jongen, E., H-W de Boer en P. Dekker, 2015, De effectiviteit van fiscaal participatiebeleid, CPB Policy Brief 2015-02 
(link); Jongen, E., H-W de Boer en P. Dekker, 2014, MICSIM: A behavioural microsimulation model for the analysis of tax-
benefit reform in the Netherlands, CPB Achtergronddocument (link). 
99  CPB, 2015, De effectiviteit van fiscaal participatiebeleid, CPB Policy Brief 2015-02 (link) en CPB, 2015, Kansrijk 
Arbeidsmarktbeleid (link). 
100 Zie de hierboven genoemde publicaties en CPB, 2016, Kansrijk Arbeidsmarktbeleid deel 2 (link). 
101 Euwals, R., M. de Graaf-Zijl en D. van Vuuren, 2016, Flexibiliteit op de arbeidsmarkt, CPB Policy Brief 2016/14, 17 
november 2016 (link). 
 

http://www.cpb.nl/publicatie/de-effectiviteit-van-fiscaal-participatiebeleid
http://www.cpb.nl/publicatie/micsim-een-microsimulatiemodel-met-gedrag-voor-de-analyse-van-wijzigingen-in-het-belasting-en-uitkeringsstelsel-in-nl
https://www.cpb.nl/publicatie/de-effectiviteit-van-fiscaal-participatiebeleid
https://www.cpb.nl/publicatie/kansrijk-arbeidsmarktbeleid
https://www.cpb.nl/publicatie/kansrijk-arbeidsmarktbeleid-deel-2
http://www.cpb.nl/publicatie/flexibiliteit-op-de-arbeidsmarkt
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15.19 Houdbaarheid en pensioenen 

Bij	ongewijzigd	beleid	is	er	geen	houdbaarheidsopgave.	Het	houdbaarheidssaldo	is	
recentelijk	geschat	op	+0,4%	bbp.102	Dit	betekent	dat	de	overheidsfinanciën	nog	houdbaar	
zijn	als	de	overheidsuitgaven	vanaf	2017	met	0,4%	bbp	verhoogd	zouden	worden.103	In	een	
eerdere	studie	zijn	diverse	gevoeligheidsanalyses	voor	de	houdbaarheid	gepresenteerd.104		
	
De	systematiek	rondom	houdbaarheidsmaatregelen	is	onveranderd	gebleven	ten	opzichte	
van	de	doorrekening	van	2012:		
	
 Alleen	maatregelen	die	in	de	komende	kabinetsperiode	ingaan	en	waarbij	een	

substantiële	eerste	stap	in	deze	periode	wordt	gezet,	worden	meegenomen	in	de	
berekening.	Bij	aanpassing	van	maatregelen	die	al	in	het	basispad	zitten,	geldt	ook	de	eis	
van	een	substantiële	(vervolg‐)stap	tijdens	de	kabinetsperiode	en	een	consistent	tijdpad	
daarna.	

 In	de	regel	worden	maatregelen	alleen	meegenomen	voor	zover	ze	in	de	komende	
kabinetsperiode	tot	verandering	in	beleid	leiden;	vanaf	2021	wordt	de	dan	gerealiseerde	
beleidsverandering	constant	verondersteld.	Bij	deze	regel	geven	we	ter	illustratie	vier	
toepassingen.	Een	eerste	voorbeeld	is	een	ontkoppeling	van	de	uitkeringen;	deze	worden	
na	2021	opnieuw	gekoppeld	aan	de	lonen.	Een	tweede	voorbeeld	is	een	lastenverzwaring	
in	de	loon‐	en	inkomstenbelasting	door	het	niet	of	gedeeltelijk	indexeren	van	de	
tariefschijven;	na	2021	wordt	de	belastingdruk	constant	gehouden	via	indexatie	met	de	
loongroei.	Een	derde	voorbeeld	is	een	ombuiging	in	de	zorg;	deze	groeit	na	2021	mee	
met	de	demografie	(conform	de	groei	in	het	basispad).	En	als	vierde	voorbeeld	
bezuinigingen	bij	de	algemene	publieke	uitgaven	(openbaar	bestuur,	defensie	e.d.):	de	
effecten	ervan	worden	verondersteld	na	2021	constant	te	blijven	als	aandeel	van	het	
potentiële	bbp.		

 Uitzondering	vormen	die	maatregelen	waarvan	het	in	de	aard	van	het	beleid	ligt	om	ze	
geleidelijk	in	te	voeren	of	af	te	bouwen.	Voorbeelden	hiervan	zijn	maatregelen	met	
betrekking	tot	de	AOW‐leeftijd,	de	afbouw	van	de	hypotheekrenteaftrek	en	de	
geleidelijke	afbouw	van	de	overdraagbaarheid	van	de	algemene	heffingskorting.	Ook	
voor	deze	maatregelen	geldt	echter	dat	ze	alleen	worden	meegenomen	als	een	eerste	
substantiële	stap	in	de	komende	kabinetsperiode	wordt	gezet.	

 Het	is	mogelijk	om	de	opbrengst	van	een	dergelijke	maatregel	die	geleidelijk	oploopt	in	
de	tijd,	in	hetzelfde	tempo	terug	te	sluizen	door	middel	van	een	gekoppelde	maatregel	
(bv.:	de	opbrengst	van	een	versnelling	van	de	afbouw	van	de	hypotheekrenteaftrek	kan	
teruggesluisd	worden	met	een	gekoppelde	IB‐verlaging).		

 Deze	geleidelijke	invoer	of	afbouw	van	maatregelen	wordt	voor	de	berekening	van	de	
houdbaarheid	gehonoreerd	tot	2060,	waarna	de	dan	gerealiseerde	beleidsverandering	
constant	verondersteld	wordt;	het	budgettaire	effect	na	2060	wordt	wel	meegenomen.		

	
102 CPB, 2016, MEV 2017, hoofdstuk 4 (link). 
103 Smid, B., e.a., 2014, Minder zorg om vergrijzing (link).  
104 Smid, B., e.a., 2014, Minder zorg om vergrijzing, hoofdstuk 5 (link).  
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