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1 Samenvatting 

Dit en volgend jaar is er voorzichtig herstel van de mondiale economische groei. De economie van 

het eurogebied krimpt dit jaar naar verwachting met ½% en groeit in 2014 met 1%. Deze 

groeicijfers worden ook verwacht voor de Nederlandse economie. De groei van de Nederlandse 

economie komt voor rekening van de aantrekkende uitvoer. De consumptie staat onder druk door 

matige koopkrachtontwikkelingen en dalende huizenprijzen. In 2013 daalt de mediane koopkracht 

voor het vierde achtereenvolgende jaar, in 2014 is naar verwachting weer sprake van een 

koopkrachtstijging. De werkloosheid loopt in 2013 met 90.000 personen op en stijgt in 2014 nog 

iets verder door naar 6½% van de beroepsbevolking. Het overheidstekort neemt naar verwachting 

af tot 3,3% bbp in 2013, om vervolgens licht op te lopen tot 3,4% bbp in 2014. De vermindering 

van het tekort tussen 2012 en 2014 komt tot stand door omvangrijke bezuinigingen en 

lastenverhogingen. De overheidsschuld loopt verder op tot 75% bbp in 2014, mede als gevolg van 

de nationalisatie van SNS REAAL.  
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1.1 Samenvatting en inleiding 

Europese economie krimpt in 2013 en groeit matig in 2014 

De situatie op de Europese financiële markten is na de ‘whatever it takes’ speech van Mario 

Draghi op 26 juli vorig jaar aanzienlijk minder turbulent geworden. De introductie van de 

Outright Monetary Transactions (de mogelijkheid om, onder voorwaarden, onbeperkt 

staatsobligaties van landen in het eurogebied te kunnen opkopen) en de steun voor dit 

programma van de Duitse regering, heeft de vrees voor het uiteenvallen van de eurozone 

verminderd. De verzekeringspremies voor bescherming tegen wanbetaling door de 

overheden van Italië en Spanje zijn fors gedaald (figuur 1.1 rechts), evenals de spread ten 

opzichte van de rente op Duitse overheidsobligaties. Dat geldt ook voor CDS spreads van 

banken in bijvoorbeeld Spanje en Italië. De aandelenkoersen stijgen weer en de volatiliteit is 

gedaald tot niveaus van vóór de crisis, terwijl ook het vertrouwen tussen banken onderling 

weer steeg tot het niveau van vóór 2008. 
 

Figuur 1.1 Voorzichtig herstel wereldhandel (links) en verzekeringspremie voor overheidsschuld 

van perifere landen daalt (rechts) 

  
 

Dit herstel van de financiële markten is echter fragiel en er zijn belangrijke neerwaartse 

risico’s die de relatieve rust bedreigen. De politieke impasse in Italië na de verkiezingen kan 

aanleiding vormen tot meer volatiliteit en onzekerheid op de financiële markten. Voldoende 

voortgang bij de totstandkoming van de Europese bankenunie is niet zeker. De patstelling 

tussen Republikeinen en Democraten over het terugdringen van het begrotingstekort in de 

VS leidt tot het opwerpen van begrotingshordes, die het vertrouwen op de financiële 

markten kunnen ondermijnen.  

 

Het vertrouwensherstel op de Europese financiële markten na juli 2012 staat in contrast met 

de ontwikkeling van de reële economie van het eurogebied. Het bbp kromp ook in de laatste 

twee kwartalen van 2012. Voorlopende indicatoren wijzen erop dat de neergaande 

conjunctuur in het eerste halfjaar van 2013 zal aanhouden. Het herstel van de Europese 

economie vanaf de tweede helft van dit jaar en van 2014 zal nog zeer aarzelend zijn, mede 

door het restrictieve begrotingsbeleid. Jaar op jaar neemt ook in 2013 het bbp met ½% af en 

blijft de groei in 2014 beperkt tot 1%. 
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Het wereldwijde bbp zal in 2013 naar verwachting met 3¼% groeien en in 2014 met 3¾%. 

Ook de wereldhandel versnelt geleidelijk in de loop van dit en volgend jaar (figuur 1.1 links). 

De groei van de relevante wereldhandel, waarbij landen en productgroepen die relatief 

belangrijk zijn voor de Nederlandse uitvoer, een groter gewicht krijgen, blijft daarbij 

aanzienlijk achter. De belangrijkste reden daarvoor is dat de Nederlandse handel vooral is 

gericht op het zwakke eurogebied. De olieprijs ligt al geruime tijd op een hoog niveau van 

tussen de 100 en 120 dollar per vat, ook als gevolg van (politieke) risico’s aan de 

aanbodzijde. Bovendien is de koers van de euro ten opzichte van de andere handelspartners 

gestegen. De hoge olieprijs en de stijging van de wisselkoers vormen een additionele rem op 

de zwakke Europese economie. 

 
Nederlandse economie herstelt zich langzaam, dankzij uitvoer 

Evenals de economie van het eurogebied krimpt de Nederlandse economie in 2013 nog met 

½%. Behalve door de recessie in het eurogebied komt deze productiedaling door restrictief 

begrotingsbeleid, achterblijvende pensioenuitkeringen en de problemen op de woningmarkt. 

De krimp is voor het grootste deel al gerealiseerd door de economische verslechtering in het 

tweede halfjaar van 2012. In het lopende jaar is er stabilisatie en voorzichtig herstel in de 

tweede helft van het jaar. Volgend jaar zet dit voorzichtige herstel door en wordt een groei 

van 1% van de Nederlandse economie voorzien.  

 

De groei wordt nagenoeg geheel gedragen door de uitvoer die aantrekt dankzij de 

herstellende wereldhandel. De binnenlandse bestedingen dragen in 2012 en 2013 nog bij 

aan de krimp (zie figuur 1.2 links). De verwachte bbp-groei van 1% voor 2014 is volledig het 

gevolg van een toenemende uitvoer.  

 
Figuur 1.2 Bijdragen aan groei bbp (links) en decompositie consumptiegroei en -krimp (rechts) 

  
    

De consumptie van huishoudens daalt in 2013. Lagere loon- en uitkeringsinkomens en 

dalende huizenprijzen zijn hiervan de belangrijkste oorzaken. In 2014 is een voorzichtig 

herstel te zien met een groei van ¼% (zie figuur 1.2, rechts). Hoewel het reëel beschikbaar 

gezinsinkomen volgend jaar wel een positieve bijdrage levert, zet de voortgaande daling van 

de huizenprijzen ook volgend jaar een rem op de consumptieve bestedingen. Daardoor zijn 

de individuele besparingen in 2014 voor het eerst sinds 2002 weer positief; huishoudens 

compenseren het verlies op hun huizenvermogen deels via extra besparingen.  
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De consumptiegroei in Nederland blijft ook achter bij andere Europese landen. In 2009-2011 

blijft een deel van de krimp onverklaard. Dit onverklaarde deel van de krimp is 

waarschijnlijk deels terug te voeren op de opvallend sterke daling van het 

consumentenvertrouwen sinds het begin van de Grote Recessie in 2008. Het Nederlandse 

consumentenvertrouwen daalde in de afgelopen vijf jaar veel meer dan het Europese 

gemiddelde en ook meer dan in de meeste landen met grote financiële problemen zoals 

Ierland, Spanje en Portugal (zie ook het kader in paragraaf 2.2).  

 

Reinhart en Rogoff revisited: ruim 4 jaar later 

In het Centraal Economisch Plan van 2009 is naar aanleiding van het empirische werk van Carmen 
Reinhart en Kenneth Rogoff stilgestaan bij de effecten van financiële crises. De conclusie was dat de 
dynamiek van financiële crises en de nasleep daarvan over het algemeen vergelijkbaar zijn voor 
opkomende en geavanceerde economieën. Dit geldt zowel voor de orde van grootte van de duur en de 
diepte van de crisis, als voor de doorwerking op grootheden als productie, werkloosheid, onroerend-
goedprijzen, aandelenkoersen en overheidsschuld. In de tweede en vierde kolom van onderstaande tabel 
is voor een selectie van vijftien eerdere crises het overzicht weergegeven van de ontwikkeling van 
genoemde grootheden na een financiële crisis. Hoe laten de Nederlandse ervaringen sinds 2008 zich 
hiermee vergelijken?  

 
Voor Nederland is gemeten vanaf het hoogste (laagste) punt in 2008 tot het laagste (hoogste) punt in 
2012. In de derde kolom is weergegeven hoe het verschil tussen top en dal was voor de verschillende 
grootheden, de laatste kolom geeft weer hoe lang het duurde vanaf de top tot het laagste punt werd 
bereikt. Zowel het verschil tussen top en dal voor de verschillende grootheden, als de dynamiek is redelijk 
vergelijkbaar met het panel van eerdere crises, maar de uitkomsten voor Nederland zijn over de gehele 
linie wat milder. Zeker de doorwerking op de werkloosheid lijkt beduidend lager voor Nederland. Het 
inkomen per hoofd en de aandelenkoersen beginnen vrij snel na de crisis weer enigszins te stijgen. Voor 
de werkloosheid, de huizenprijzen en de overheidsschuld lijkt het alsof de effecten voor Nederland relatief 
beperkt zijn gebleven in vergelijking met het panel, maar dat komt ook omdat in Nederland deze 
grootheden het dal nog niet hebben bereikt. Volgens de ramingen in dit CEP stijgen de werkloosheid en 
de staatsschuld verder tot 2014, waardoor de totale verandering van top tot dal voor deze grootheden 
oploopt tot 3,4% respectievelijk 68%. Ook de reële huizenprijzen dalen naar verwachting nog verder. 
Terugkijkend kunnen we dus constateren dat de conclusies van Reinhart en Rogoff op basis van eyeball 
statistics een redelijke voorspeller zijn gebleken voor de Nederlandse ervaring. 

 

Kengetallen van ernstige financiële crises: Nederland vs. vijftien eerdere crises 

        Totale verandering top tot dal                     Tijd tussen top en dal (c) 

 15 crises (a, b)  

 

Nederland (b)  

 

15 crises (a,b) 

 

Nederland  

     

 % % jaar jaar 

     

Inkomen per hoofd -9 -6 1,9 1,3 

Werkloosheid (%-punt) 7 2,6 4,8 >4 

Reële huizenprijs -36 -23 6,0 >4 

Reële aandelenkoers -56 -62 3,4 2 

Reële overheidsschuld  86 (d) 58 3,0 >4 

     

(a) Bron: Reinhart en Rogoff, januari 2009. De gevallen zijn (sommige kengetallen hebben betrekking op een enigszins 
afwijkende selectie): Argentinië 2001, Colombia 1998, Filippijnen 1997, Finland 1991, Hongkong 1997, Indonesië 1997, Japan 
1992, Maleisië 1997, Noorwegen 1899, Noorwegen 1987, Spanje 1977, Thailand 1997, Verenigde Staten 1929, Zuid-Korea 
1997, Zweden 1991.  
(b) In geval van werkloosheidspercentage en overheidsschuld: verandering van dal tot top. 
(c) In geval van werkloosheidspercentage en overheidsschuld: tijd verstreken tussen dal en top. 
(d) Toename gedurende 3 jaar na uitbreken van crisis.  
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De bedrijfsinvesteringen groeien gematigd in 2013 en trekken weer aan vanaf 2014. Dit jaar 

nemen ze naar verwachting licht toe doordat de economie in de loop van het jaar weer 

geleidelijk aan verbetert. Doordat de wereldhandel en de binnenlandse productie volgend 

jaar verder aantrekken, nemen de investeringen in 2014 naar verwachting toe met 2¼%. 

Gegeven de onderbezetting van de productiecapaciteit  zullen de investeringen in 2014 naar 

verwachting vooral toenemen door vervanging van verouderde kapitaalgoederen. 

 

De situatie op de woningmarkt blijft zorgelijk. De reële huizenprijzen zijn sinds 2008 met 

bijna 23% gedaald. Dat is nog niet zoveel als na financiële crises in andere landen (zie kader). 

In België, Duitsland en Frankrijk stabiliseerden huizenprijzen of namen zij toe. In veel andere 

landen in het eurogebied (en daarbuiten zoals VK, VS en Japan) zijn de reële huizenprijzen 

echter fors gedaald. In Ierland (-47%) en Spanje (-32%) is dit een correctie geweest op de 

overproductie in de periode tot eind 2007. Door de diepe crisis in Griekenland namen ook 

daar de woningprijzen met zo’n 32% af. In Italië is de reële prijsdaling van woningen 

vergelijkbaar met die in Nederland. De dalende huizenprijzen leiden tot negatieve 

vermogenseffecten op de consumptie en tot krimpende investeringen in woningen (zie ook 

kader in 2.1). Dit jaar krimpen de Nederlandse investeringen in woningen naar verwachting 

evenals vorig jaar onder invloed van de aanhoudend slechte situatie op de woningmarkt. 

Volgend jaar nemen de investeringen in woningen enigszins toe door een licht aantrekkende 

conjunctuur.  

 

De Nederlandse goederenuitvoer laat een gematigd herstel zien dit en volgend jaar. 

Belangrijkste verklaring hiervoor zijn de matige groeivooruitzichten van de Europese 

economie, waar het zwaartepunt van de Nederlandse export ligt. De volumegroei van de 

goedereninvoer blijft door de lage binnenlandse bestedingen achter bij die van de uitvoer. 

Daardoor neemt het overschot op de lopende rekening toe naar 8¾% bbp in 2013 en 9% 

volgend jaar. 

 
Vraag naar arbeid daalt, werkloosheid stijgt 

Het broze economische herstel in de tweede helft van 2013 en 2014 zal voorlopig nog niet 

zichtbaar worden op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid in arbeidsjaren, die met enige 

vertraging reageert op de productie, krimpt nog in beide jaren.  

 

Tegelijkertijd blijft het arbeidsaanbod groeien, maar de groei vlakt wel af. In 2011 en 2012 

nam het arbeidsaanbod vooral toe door de toegenomen participatie van ouderen (55-plus) 

en in mindere mate jongeren (15-24 jaar). De toegenomen participatie van ouderen is te 

verklaren doordat zij later met pensioen gaan en doordat de participatiestijging van 

vrouwen uit het verleden vertraagd doorwerkt. Een relatief klein deel van het arbeidsaanbod 

zal zich in de loop van 2013 en 2014 terugtrekken door de situatie op de arbeidsmarkt. Door 

de toenemende werkloosheid daalt immers de kans op het vinden van een baan. In de 

afgelopen anderhalf jaar steeg de werkloosheid onder jongeren het hardst. Het aandeel van 

jongeren in de totale werkloosheid is echter ongeveer gelijk aan het aandeel in 2008.  
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Tabel 1.1 Kerngegevens voor Nederland, 2009-2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
     

  mutaties per jaar in %    

Internationale conjunctuur       

Relevante wereldhandel -12,9 11,3 4,0 0,5 2¾ 5 

Prijspeil goedereninvoer -8,5 7,3 4,9 2,6 -1¼ ¾ 

Concurrentenprijs -4,3 7,9 6,3 2,4 -½ ¾ 

Olieprijs (Brent, niveau in dollars per vat) 61,5 79,5 111,3 111,7 109 109 

Eurokoers (dollar per euro) 1,39 1,33 1,39 1,29 1,31 1,31 

Lange rente Nederland (niveau in %) 3,7 3,0 2,9 1,9 2,0 2,3 

       

Volume bestedingen en buitenlandse handel       

Bruto binnenlands product (bbp) -3,7 1,6 1,0 -0,9 -½ 1 

Consumptie huishoudens -2,1 0,3 -1,0 -1,5 -1½ ¼ 

Overheidsbestedingen 4,9 0,3 -0,6 -0,2 -¼ ½ 

Bruto investeringen bedrijven (exclusief woningen) -15,7 -5,2 10,2 -2,5 ½ 2¼ 

Uitvoer van goederen (exclusief energie) -9,7 13,5 4,3 2,2 3¼ 5 

w.v. binnenslands geproduceerd -8,7 9,7 3,8 -0,3 2½ 3¾ 

        wederuitvoer -10,6 17,0 4,7 4,5 4¼ 6 

Invoer van goederen -9,4 12,2 4,1 3,4 2 4½ 

       

Prijzen, lonen en koopkracht       

Prijspeil goederenuitvoer (exclusief energie) -5,5 4,3 1,4 0,6 -¾ ¾ 

Prijsconcurrentiepositie (a) 3,7 2,3 0,9 1,9 ½ ¼ 

Consumentenprijsindex (CPI) 1,2 1,3 2,3 2,5 2¾ 2 

Contractloon marktsector 2,7 1,0 1,4 1,7 1¾ 2 

Loonvoet marktsector 2,2 1,7 2,1 2,2 2¼ 2¾ 

Koopkracht, statisch, mediaan alle huishoudens 1,7 -0,5 -1,0 -2,5 -1¼ ¾ 

       

Arbeidsmarkt       

Beroepsbevolking (personen) 0,7 -0,3 0,0 1,5 ¾ ¼ 

Werkzame beroepsbevolking (personen) 0,1 -1,0 0,0 0,6 -¼ ¼ 

Werkloze beroepsbevolking (niveau in dzd personen) 327 390 389 470 560 575 

Werkloze beroepsbevolking (niveau in %)  3,7 4,5 4,4 5,3 6¼ 6½ 

       

Marktsector (b)       

Productie -5,6 1,1 1,4 -1,8 -½ 1¼ 

Arbeidsproductiviteit -3,5 2,9 1,0 -1,4 ½ 1½ 

Werkgelegenheid in arbeidsjaren -2,2 -1,8 0,4 -0,4 -1 -¼ 

Prijs toegevoegde waarde 3,3 2,0 0,3 1,7 0 1¼ 

Reële arbeidskosten -1,1 -0,3 1,8 0,5 2¼ 1½ 

Arbeidsinkomensquote (niveau in %) 80,8 78,7 78,7 80,4 81½ 81¼ 

       

Collectieve sector       

EMU-saldo (in % bbp) -5,6 -5,1 -4,5 -4,0 -3,3 -3,4 

EMU-schuld (in % bbp) 60,8 63,1 65,5 71,4 74,0 75,0 

Collectieve lasten (in % bbp) 38,2 38,8 38,4 38,8 39,9 40,1 

       

(a) Concurrentenprijs minus uitvoerprijs binnenslands geproduceerde goederen. 
(b) Bedrijven exclusief zorg, delfstoffenwinning en onroerendgoedsector. 

 

Per saldo loopt de werkloosheid, zeker in 2013, snel op van 5,3% van de beroepsbevolking in 

2012 naar 6¼% in 2013 en 6½% (internationale definitie) in 2014. De daling van de 

werkgelegenheid zwakt af in 2014, doordat de productie aantrekt. Ook vlakt de groei van het 

arbeidsaanbod in dat jaar verder af. Hierdoor blijft de toename van de werkloosheid in 2014 

relatief beperkt. 

  



14 

Lonen, prijzen en koopkracht: licht aan het eind van de tunnel? 

Door de geringe economische groei en de situatie op de arbeidsmarkt staan de lonen vooral 

dit jaar onder druk. In alle sectoren stijgen de contractlonen (1¾% ) in 2013 minder dan de 

inflatie. Naar verwachting nemen de contractlonen in de marktsector volgend jaar met 2% 

toe, een stijging gelijk aan de inflatie. De productie en de arbeidsproductiviteit nemen iets 

toe, al blijft de arbeidsproductiviteitsgroei in historisch perspectief gematigd. Bovendien ligt 

de winstgevendheid van bedrijven dit jaar op een gemiddeld niveau. Een hogere reële 

contractloonontwikkeling zou de winst- of werkgelegenheidsontwikkeling onder druk zetten 

(zie kader in paragraaf 2.2). 

 

In 2013 blijven huurstijgingen (ondanks recente aanpassingen van de maatregel) en de 

verhoging van het btw-tarief en de assurantiebelasting een opwaarts effect uitoefenen op de 

inflatie. De inflatie komt uit op 2¾%, waarvan 1%-punt is toe te schrijven aan beleid. 

Volgend jaar is de inflatie met 2% lager dan dit jaar, onder andere omdat het beleid een 

minder grote opwaartse invloed uitoefent. 

 
Figuur 1.3 Mediane koopkrachtmutatie alle huishoudens na  

 4 jaar weer positief 

 
 

In de ontwikkeling van de koopkracht in 2013 is duidelijk zichtbaar dat de 

contractloonstijging achterblijft bij de inflatie (figuur 1.3). In 2013 daalt de mediane 

statische koopkracht van alle huishoudens voor het vierde jaar op rij, met 1¼%. Deze 

koopkrachtdaling is het grootst voor gepensioneerden, gevolgd door uitkeringsgerechtigden 

en werkenden. Volgend jaar stijgt de mediane koopkracht (¾% ) naar verwachting voor het 

eerst sinds 2009, vooral dankzij het feit dat reële lonen niet langer dalen. Werkenden hebben 

voordeel van de verhoging van de maximale arbeidskorting met 250 euro. Voor 

gepensioneerden is het koopkrachtbeeldbeeld volgend jaar minder gunstig omdat de 

aanvullende pensioenen naar verwachting meer worden gekort.  
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Overheidsfinanciën blijven een opgave 

Het overheidstekort neemt naar verwachting af van 4,0% bbp in 2012 tot 3,3% bbp in 2013, 

om vervolgens licht op te lopen tot 3,4% bbp in 2014.1 De vermindering van het tekort 

tussen 2012 en 2014 komt, ondanks een tegenzittende economie, tot stand door een 

cumulatie van omvangrijke bezuinigingen en lastenverhogingen (zie ook het kader in 

hoofdstuk 3). De collectieve uitgaven blijven in 2014 vrijwel ongewijzigd ten opzichte van 

2012 rond de 50% bbp, terwijl de collectieve lasten toenemen van 38,8% naar ruim 40% 

bbp in 2014.  

 

In 2009 is de Europese Commissie voor Nederland (en dertien andere eurolanden) een 

procedure wegens buitensporig tekort gestart, omdat het overheidstekort het 

Maastrichtplafond van 3% bbp overschreed. Nederland dient in 2013 “op een 

geloofwaardige en houdbare manier” het tekort onder de 3% bbp te hebben gebracht. Op 

basis van de huidige raming is dit in 2013 en 2014 niet het geval, ondanks forse 

tekortreducerende maatregelen. Overigens is Nederland niet het enige euroland dat 

problemen heeft om het tekort op tijd onder het plafond van 3% bbp te brengen.  

 

Bijzondere factoren hebben in 2013 een substantiële invloed op de overheidsbegroting. De 

veiling van de telecomfrequenties levert een eenmalige opbrengst van 3,8 mld euro. Daar 

staan eenmalige uitgaven tegenover door de nationalisatie van SNS REAAL, met een negatief 

effect op het EMU-saldo van 3,5 mld euro. Crisisgerelateerde dividenduitkeringen door De 

Nederlandsche Bank hebben een positief effect in 2013 en in 2014. Dit geldt ook voor de 

eenmalige resolutieheffing op banken van volgend jaar. 

 
Figuur 1.4 Overheidsschuld (links) en structureel en feitelijk EMU-saldo (rechts) 

  
 

Het structurele overheidstekort (figuur 1.4, rechts) vermindert in 2013, om vervolgens weer 

licht op te lopen in 2014. De overheidsschuld (figuur 1.4, links) loopt naar verwachting de 

komende jaren verder op naar 75% bbp in 2014 en komt daarmee steeds verder boven de 

Maastrichtnorm van 60% bbp te liggen. Behalve door het aanhoudende overheidstekort 

wordt de overheidsschuld ook hoger door financiële transacties. De nationalisatie van SNS 

 
1
 Hierin is het voorlopige pakket van beleidsvoornemens van 1 maart nog niet verwerkt (ministerie van Financiën, 2013, 

Reactie op CPB-cijfers, Kamerbrief, 1 maart). Het kabinet zal op basis van dialoog met de Tweede Kamer en sociale 

partners eind april tot een definitief aanvullend pakket komen.  
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http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/03/01/reactie-op-cpb-cijfers.html?ns_campaign=kamerstukken-ministerie-van-financi%C3%ABn&ns_channel=att
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REAAL leidt tot een verhoging van de overheidsschuld in 2013 met 9 mld euro. Daarnaast 

speelt het noemereffect een belangrijke rol. 

 

 
 

  

Onafhankelijke economische ramingen en monitoring begrotingsregels 

In reactie op de eurocrisis zijn noodmaatregelen genomen door de ECB, is op Europees niveau 
begonnen met hervormingen van de bankensector, is een macro-economische onevenwichtigheids-
procedure geïntroduceerd en zijn de Europese begrotingsregels op de schop gegaan. Wat dit laatste 
betreft gaat het daarbij vooral om een set eind 2011 van kracht geworden secundaire wetgeving („six-
pack‟; a), het verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie. 
(„fiscal compact‟; b) en secundaire wetgeving die in februari jongstleden is afgerond („two-pack‟; c). Het 
verdrag is op 1 januari in werking getreden in elf eurolanden, maar is in Nederland nog niet door het 
parlement goedgekeurd. 
 
Een onderdeel van de aanpassing van de Europese begrotingsregels is de verplichting om deze in 
nationale wetgeving en procedures te verankeren om naleving van de regels te verbeteren. De 
belangrijkste verplichting is om het streven naar begrotingsevenwicht, onderdeel van het Stabiliteitspact 
en de fiscal compact, in nationale wetgeving, liefst in de grondwet, vast te leggen. Daarnaast is het voor 
lidstaten noodzakelijk om een instelling aan te wijzen die voor het begrotingsproces onafhankelijke 
macro-economische ramingen maakt of ten minste beoordeelt. Verder dient de lidstaat een 
onafhankelijke instantie te hebben die beoordeelt of de begroting voldoet aan de Europese numerieke 
begrotingsregels over overheidstekort, overheidsschuld en overheidsbestedingen.  
 
In Nederland gebeurt de nationale verankering via de wet Houdbare overheidsfinanciën (d), die 
momenteel aanhangig is in de Tweede Kamer. Deze wet legt vast dat het voeren van het trendmatig 
begrotingsbeleid geschiedt met inachtneming van de door instellingen van de Europese Unie 
vastgestelde norm voor: de MTO (middellangetermijndoelstelling) voor het structurele EMU-saldo 
(momenteel een bandbreedte van +0,5% bbp tot -0,5% bbp). Verder geeft de wet Hof aan dat het CPB de 
onafhankelijke macro-economische ramingen maakt voor het begrotingsproces en dat de Raad van State 
monitort of de ontwerpbegroting voldoet aan de numerieke regels. De Raad van State beoordeelt ook het 
herstelprogramma dat de regering dient in te dienen als de begroting niet langer voldoet aan de 
numerieke regels.  
 
Parlementaire aanvaarding van de wet Hof betekent voor het CPB dat voor het eerst wettelijk zijn rol is 
vastgelegd als maker van de onafhankelijke economische ramingen voor het begrotingsproces (e). Deze 
rol is al decennialang de praktijk. Ook praktijk is dat het CPB in het Centraal Economisch Plan en de 
Macro Economische Verkenning aangeeft of bij het geschetste economische beeld en op basis van de 
huidige beleidsuitgangspunten de begroting al dan niet voldoet aan de numerieke uitgavenregels 
(kadertoetsing) en eventuele numerieke tekortregels. Het CPB zal deze praktijk voortzetten en aanvullen 
met de beoordeling van andere numerieke begrotingsregels (bijvoorbeeld over overheidsschuld) zodra 
deze operationeel zijn. 
 
(a) Van het six-pack is voor dit tekstkader vooral de Richtlijn tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de 
lidstaten (2011/85/EU) van belang. In december 2012 concludeerde de Europese Commissie dat de voortgang met de 
nationale implementatie “substantieel maar ongelijk is”. Zie European Commission, 2013, Interim Progress Report on the 
implementation of Council Directive 2011/85/EU on requirements for budgetary frameworks of Member States, Occasional 
Paper 128. Er zullen eurolanden zijn waar dezelfde instelling zorg zal dragen voor de onafhankelijkheid van de macro-
economische ramingen en beoordelen of de overheidsbegroting voldoet aan de numerieke begrotingsregels. 

(b) De Nederlandstalige versie van het ontwerpverdrag is in februari 2012 aan de Tweede Kamer aangeboden.  

(c) Van het twopack is vooral de conceptrichtlijn over monitoring en beoordeling van ontwerpbegrotingen van belang. 

(d) Ministerie van Financiën, 2012, Wetsontwerp Houdbare Overheidsfinanciën (Hof), september.  

 (e)Voor de onafhankelijke positie van het CPB is ook van belang: Regeling van de minister-president, minister van Algemene 
Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus, februari 2012.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0041:0047:nl:PDF
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/pdf/ocp128_en.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europees-economisch-en-monetair-beleid/documenten-en-publicaties/besluiten/2012/02/15/verdrag-inzake-stabiliteit-coordinatie-en-bestuur-in-de-economische-en-monetaire-unie.html
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st06/st06727.en13.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/09/21/wetsvoorstel-houdbare-overheidsfinancien-hof.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-3200.html
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1.2 Beschouwing 

De economie van Nederland -en breder, die van Europa- blijft opnieuw achter bij de 

verwachtingen. Zelfs de Duitse economie heeft nu last van de Europese stagnatie. Het 

bewijsmateriaal stapelt zich geleidelijk op dat dit mede het gevolg is van het gevoerde 

begrotingsbeleid. Het effect van bezuinigingen op het bbp wordt weergegeven met de 

multiplier. Een multiplier van 1 betekent dat iedere euro bezuiniging op korte termijn 1 euro 

bbp kost.  

 

Figuur 1.5 toont de multipliers uit twee recente studies. Het plaatje laat zien wat het effect is 

op het bbp in de jaren daarna als in jaar 0 de overheidsuitgaven met 1% van het bbp worden 

verhoogd. Auerbach en Gorodnichenko (2012) laten zien dat de multiplier afhankelijk is van 

de stand van de conjunctuur.2 De multiplier is hoger ten tijde van een recessie dan in 

normale tijden. Tijdens een recessie is de multiplier groter dan 1 (de oranje stippellijn). 

 
Figuur 1.5 Begrotingsmultipliers zijn groter in recessie

3
 

 
 

Corsetti et al. (2012) doen een soortgelijke analyse, maar nu wordt niet gekeken naar het 

effect van een recessie, maar of een land al dan niet te maken heeft met een bankencrisis.4 De 

resultaten zijn vergelijkbaar: een bankencrisis leidt tot een hogere multiplier. Alleen als een 

land te maken heeft met een crisis in de overheidsfinanciën, hetgeen blijkt uit een forse 

stijging van de rente op de overheidsschuld, dan daalt de multiplier scherp en wordt hij zelfs 

negatief. De ononderbroken blauwe lijn in de figuur is de multiplier in het CPB-model voor 

een impuls in de materiële overheidsuitgaven.5 Die lijn spoort vrij aardig met de 

 
2 Auerbach, A. en Y. Gorodnichenko, 2012. Fiscal Multipliers in Recession and Expansion, NBER Chapters, te verschijnen 
in: Alesina, A. en Giavazzi, F., Fiscal Policy after the Financial Crisis, University of Chicago Press. 
3
 CMM is Corsetti Meier en Müller (2012), AG is Auerbach en Gorodnichenko (2012). De impuls in materiële 

overheidsconsumptie vindt plaats op tijdstip 0. De tijdsaanduiding is in jaren. 
4
 Corsetti, G., A. Meier en G. Müller, 2012. What determines government spending multipliers?, Economic Policy, vol. 

27(72), pages 521-565, oktober. 
5
 Verbruggen, J., H. Kranendonk en B. Smid, 2010. SAFFIER II: 1 model voor de Nederlandse economie, in 2 

hoedanigheden, voor 3 toepassingen, CPB Document 217. De multiplier voor lastenverhogingen is overigens op korte 
termijn lager dan voor materiele overheidsuitgaven zoals blijkt uit de varianten in dit document. Daarom zal de gemiddelde 
multiplier van een pakket dat ook lastenverzwaringen bevat, ook lager zijn. 
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basisscenario’s van Auerbach en Gorodnichenko en van Corsetti et al. (de ononderbroken 

oranje en paarse lijnen in de figuur).  

 

Deze uitkomsten worden ondersteund door een recente analyse van het IMF, zie Blanchard 

en Leigh (2013).6 Zij laten zien dat er een samenhang is tussen enerzijds de voorspelfout van 

het IMF, EC, OECD, en EIU (Economic Intelligence Unit) voor de groei van het bbp voor 

verschillende landen en anderzijds de mate waarin dat land bezuinigingen heeft 

doorgevoerd. Hoe groter de bezuinigingen, des te groter was de overschatting van de groei. 

Blanchard en Leigh vinden voor 2010-2011 een verschil van ongeveer tussen 0,5 en 1, het 

verschil tussen de hoge multipliers in crisistijd zoals die zijn gevonden door Auerbach et al. 

en Corsetti et al. en de gemiddelde multiplier van ongeveer 0,5 die gewoonlijk wordt 

gehanteerd.7 Voor latere jaren wordt het verschil overigens kleiner. Het verschil is in het 

bijzonder hoog voor landen waar de rente dicht bij de ondergrens van nul ligt, zodat een 

overschot aan besparingen niet kan worden weggewerkt door rentedaling en dus leidt tot 

een daling van het bbp (de zogenaamde liquidity trap). Ook het IMF onderzoek wijst erop dat 

de multiplier voor bezuinigingen op de overheidsconsumptie in de huidige situatie hoger is 

dan 1. Het model van het CPB lijkt de multiplier dus te overschatten ten tijde van een crisis in 

de overheidsfinanciën (de onderbroken paarse lijn), maar te onderschatten ten tijde van 

forse recessies of bankencrises (de onderbroken oranje en paarse stippellijnen). Verder 

onderzoek zal de komende jaren meer duidelijkheid moeten geven over de invloed van de 

economische omstandigheden op de hoogte van de multiplier.  

 

In de publieke discussie wordt gesteld dat de bestedingseffecten in kleine open landen 

kleiner zijn, omdat de bestedingseffecten weglekken naar het buitenland. Kwalitatief is deze 

redenering juist, kwantitatief is het kleine landeneffect echter niet doorslaggevend. Dit blijkt 

uit diverse gegevens. Allereerst zijn de in de besproken onderzoeken gevonden multipliers 

geschat op basis van de gegevens van een groep landen, meestal de OESO-lidstaten. 

Nederland is in die steekproef qua omvang niet klein, maar een goede middenmoter.8 De 

resultaten zijn dus goed op Nederland toepasbaar. Ten tweede heeft het IMF zijn analyse van 

voorspelfouten op verzoek van het CPB herhaald, rekening houdend met het verschil tussen 

kleine en grote landen. Het kleine landeneffect impliceert dat de voorspelfout voor kleine 

landen kleiner moet zijn, omdat de negatieve effecten van bezuinigingen weglekken naar het 

buitenland en zich niet vertalen in een lager bbp. Het IMF kan daarvoor echter geen 

empirisch bewijs vinden. Ten derde kan op basis van input-outputtabellen per land bekeken 

worden welk percentage van bestedingseffecten van de consumptie binnen de landsgrenzen 

terecht komt. Voor Nederland is dat 74%, voor het grotere Duitsland is dat 82%, voor het 

 
6 Blanchard en Leigh (2013), Growth forecast errors and fiscal multipliers, IMF Working Paper 13/1.Het IMF komt er zelf 
relatief slecht af (een verschil hoger dan 1), de OESO relatief goed (0,5). 
7
 Idem, p. 19. 

8
 Zo baseren Corsetti et al. hun onderzoek op 17 landen, waarvan er 8 kleiner en 8 groter zijn dan Nederland. Kleiner zijn: 

België, Denemarken, Finland, Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal en Zweden. Groter zijn: Australië, Canada, 

Frankrijk, Groot Brittannië, Italië, Japan, Spanje, de Verenigde Staten. Uit deze onderzoeksaanpak valt een meer 

algemene les te trekken. Traditioneel worden macro-economische modellen geschat op nationale data. Daardoor is echter 

onvoldoende informatie beschikbaar: Veel landen hebben bijvoorbeeld binnen de steekproefperiode niet eerder een 

serieuze bankencrisis meegemaakt. Daarom worden macromodellen tegenwoordig vaak geschat op basis van gegevens 

voor meerdere landen. 

http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=40200.0
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kleinere België is dat 72%.9 Het kleine landeneffect is dus goed zichtbaar, maar zelfs voor 

België wordt het grootste deel van de consumptie binnen de landsgrenzen besteed. Dit zijn 

echter cijfers voor het gemiddelde over de totale consumptie. Iedere laatstverdiende euro 

wordt echter voor een groter deel aan ingevoerde producten besteed en dus minder aan 

binnenlandse consumptie. Die cijfers zijn minder precies bekend, maar schattingen zijn dat 

deze zo'n 10 à 30%-punt lager zouden kunnen liggen.10 Kortom: ook de marginale euro 

wordt voor meer dan de helft binnen de landsgrenzen besteed. 

 

In de publieke discussie wordt ook gesteld dat Nederland snel moet bezuinigen om het 

vertrouwen van de financiële markten te behouden. Vertrouwen speelt een cruciale rol in de 

economie. Onderzoek laat ook glashelder zien dat een hoge staatsschuld slecht is voor 

economische groei11 en dat multipliers lager zijn voor landen met een hoge staatsschuld.12 

De oplopende staatsschuld is dus een reden tot zorg. Echter, het vertrouwen van financiële 

markten in Nederland is hoog. De CDS-risicopremie voor staatsschuld is voor Nederland en 

Duitsland nagenoeg identiek. Dat heeft alles te maken met onze goede reputatie op het 

gebied van economisch en budgettair beleid, maar vooral met ons pensioenvermogen. 

Daardoor weten financiële markten zich ervan verzekerd dat Nederland zijn schulden altijd 

kan afbetalen. Het vertrouwen kan in het geding raken als Nederland blijft worstelen met 

lage economische groei en dalende huizenprijzen. 

 

Op het verzoek van het CPB heeft het IMF naast een analyse van de voorspelfout in het bbp 

ook een analyse gemaakt van de voorspelfouten in het overheidstekort. Hangen die 

voorspelfouten systematisch samen met de omvang van ombuigingen die een land 

doorvoert? Ook dat blijkt het geval. Het IMF overschat het effect van één euro bezuinigingen 

op het overheidstekort in de huidige tijd met ongeveer 50 cent. Omdat het IMF bij zijn 

voorspelling er al rekening mee hield dat één euro bezuinigen het tekort met minder dan één 

euro verlaagt, blijft er in de huidige situatie dus maar weinig over van het effect van extra 

bezuinigingen op het feitelijke tekort. Bezuinigingen hebben dan op korte termijn nauwelijks 

effect op het tekort maar wel een negatief effect op het bbp, waardoor de schuld als 

percentage van het bbp toeneemt.13 DeLong en Summers (2012) zouden dus zomaar gelijk 

kunnen hebben met hun stelling dat bezuinigen in de huidige situatie van stijgende 

werkloosheid, lage rentestanden en problemen in het bankwezen op korte termijn weinig 

oplevert.14   

 

In de besproken analyses wordt geen rekening gehouden met de gevolgen van de problemen 

op de huizenmarkt. Dalende huizenprijzen hebben grote macro-economische gevolgen.15 Zo 

 
9
 Berekend op basis van recente IO-tabellen van WIOD. 

10
 Zie voor de berekening CPB Memorandum 203, bijlage b. 

11
 Kumar M.S. en J. Woo, 2010, Public Debt and Growth, IMF Working Paper 10/174. 

12
 Nickel C. en A. Tudyka, 2013, Fiscal Stimulus in times of High Debt; Reconsidering Multipliers and Twin Deficits, ECB  

paper 1513. 
13

 Stel dat de schuldquote gelijk is aan 70%. Stel verder dat 1% bbp bezuinigingen het tekort met 0,5% verlaagt en het bbp 
met 1% doet dalen. 1% extra bezuinigingen doet de schuldquote dan stijgen met 0,2%, wat het saldo is van 70% x 1% = 
0,7% door het lagere bbp en -0,5% door het directe effect van het lagere tekort. 
14

 J. Bradford DeLong en L.H. Summers, 2012, Fiscal Policy in a Depressed Economy. 
15

 Zie Bénetrix, Eichengreen en O‟Rourke, 2012, How housings slumps end, Economic Policy pp. 647-692; Mian en Sufi 
2012, What explains high unemployment? The aggregate demand channel, NBER working paper 17830; Case, Quigley en 
Shiller, 2012, Wealth Effects Revisited: 1975-2012, NBER working paper 18667. Zie ook het kader in paragraaf 2.1. 

http://www.wiod.org/database/index.htm
http://www.cpb.nl/publicatie/samenstelling-van-de-groei-van-het-bbp-een-paar-europese-landen-en-de-verenigde-staten
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10174.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp1513.pdf
http://www.economic-policy.org/pdfs/Prelminarydrafts/54thPanel_meeting/benetrix_etal.pdf
http://faculty.chicagobooth.edu/amir.sufi/MianSufi_WhatExplainsUnemployment_Nov2011.pdf
http://www.nber.org/papers/w18667
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bleef na de Grote Recessie de stijging van de werkloosheid in Nederland in eerste instantie 

binnen de perken, terwijl deze in Denemarken direct begon op te lopen: in Denemarken zijn 

de huizenprijzen meteen scherp gedaald, in Nederland kreeg dat proces pas in de loop van 

2012 echt vaart. Ongeveer de helft van de achterstand van de Nederlandse consumptie ten 

opzichte van het bbp sinds 2008 kan worden verklaard uit de daling van de huizenprijzen.16 

Er is weinig bekend over het effect van dalende huizenprijzen op de multiplier. 

 

Hoewel economisch onderzoek altijd ruimte zal laten voor uiteenlopende interpretaties van 

de resultaten, is er in de internationale macro-economische gemeenschap een redelijke mate 

van overeenstemming over de voorafgaande analyse van de multiplier. Dat roept de vraag op 

waarom de analyse in Europa geen gevolgen lijkt te hebben voor het gevoerde beleid. Op 

deze vraag zijn ruwweg vijf antwoorden.17 

 

Ten eerste is de economische wetenschap zelf tekortgeschoten. Economen bepleiten dat 

beleidsmakers ten tijden van te hoge overheidstekorten niet onmiddellijk de tering naar de 

nering zetten maar structurele maatregelen nemen die op termijn voor evenwicht op de 

begroting zorgen. Die aanbeveling gaat tegen het gezond verstand in. Beleidsmakers stellen 

economen daarom de voor de hand liggende vraag: als ik vandaag beter geen orde op zaken 

moet stellen, waarom zou ik dat dan morgen wel moeten doen? Komt van uitstel op deze 

manier geen afstel? Economisch onderzoek geeft wel redelijk zicht op de hoogte van de 

multiplier, maar voor de gevolgen van dit onderzoek voor de timing van op zichzelf 

onvermijdelijke aanpassingen is eigenlijk nog geen bevredigend recept voor handen.18 Waar 

er voor het monetaire beleid heldere regels zijn, ontbreken die vooralsnog voor het 

budgettaire beleid. 

 

Ten tweede herinneren veel beleidsmakers zich nog met schrik de jaren zeventig.  

Jarenlang is er toen van te hoge groeiprognoses uitgegaan, waardoor de overheidsfinanciën 

begin jaren tachtig uit de hand liepen. Zij vrezen dat dit scenario zich nu herhaalt en dat de 

stijging van de staatsschuld die daarvan het gevolg is ertoe leidt dat het vertrouwen in de 

overheid wordt uitgehold. Echter, toen waren de lonen te hoog, zie het kader in hoofdstuk 2, 

loonde werken nauwelijks en waren de winsten belabberd. Die problemen kent Nederland 

nu niet. Gemiddeld genomen verliest een land door een bankencrisis in korte tijd ongeveer 6-

10% van zijn nationaal inkomen. Echter, daarna herstelt de groei zich gemiddeld genomen 

weer tot het oude niveau.19 De voornaamste uitzondering op die regel is Japan, waar de groei 

na de bankencrisis in 1990 tot op de dag van vandaag laag is gebleven. Dat laat zich echter 

verklaren door een aantal beleidsfouten: te onverhoeds orde op zaken stellen in de 

overheidsbegroting, de balansen van banken niet op orde gebracht.20 

 

 
16

 Zie CPB Notitie De Nederlandse woningmarkt - hypotheekrente, huizenprijzen en consumptie, 2013. 

17 C.N. Teulings, 2012, Why do politicians prefer austerity to long term structural reform? in:  Government designed for 
new times, A Global Conversation, McKinsey&Company. 
18

 Zie L. Eyraud en A. Weber, The challenge of Debt Reduction during Fiscal Consolidation, IMF Working Paper 13/67 voor 
een eerste poging om in deze lacune te voorzien. 
19

 Zie het Centraal Economisch Plan 2009, p. 140. 
20

 Richard Koo, 2008, The Holy Grail of Macroeconomics: Lessons from Japan‟s Great Recession, New York, Wiley. 

http://www.cpb.nl/publicatie/de-nederlandse-woningmarkt-hypotheekrente-huizenprijzen-en-consumptie
http://www.cpb.nl/publicatie/centraal-economisch-plan-2009
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Ten derde vinden politici het ongemakkelijk om campagne te voeren voor minder 

bezuinigingen. Dit is een internationaal verschijnsel, dat zich in alle gevestigde democratieën 

voordoet.21 Kiezers hebben namelijk in meerderheid een voorkeur voor politici die de 

begroting op orde houden. Zoals de laatste verkiezingen hebben laten zien, heeft het oude 

onderscheid tussen links en rechts in deze kwestie dan ook veel van zijn betekenis verloren. 

 

Ten vierde zijn politici eerder geneigd om forse bezuinigingen door te voeren als er in de 

samenleving een breed gedeeld gevoel van crisis is. De recente Nederlandse ervaring 

bevestigt dit beeld. In 2006, toen het economisch beeld er nog zonnig uitzag, wilde het toen 

aantredende kabinet Balkenende-Bos het houdbaarheidstekort slechts deels oplossen. In de 

huidige moeilijke omstandigheden hebben de opeenvolgende kabinetten in slechts enkele 

jaren een houdbaarheidsoverschot bereikt. Blijkbaar zit er toch een kern van waarheid in het 

gezegde: Never waste a good crisis. 

 

De laatste reden waarom Europa het advies van de internationale economische 

gemeenschap in de wind slaat, is zijn eigen verdeeldheid. Juist nu een gemeenschappelijk 

macro-economisch beleid bittere noodzaak is om de crisis de baas te worden, is Europa 

diepgaand verdeeld. Europa mist de besluitvormingsstructuur om een dergelijk beleid vorm 

te geven. Ieder land is vooral bezig om ervoor te zorgen dat het niet meer dan zijn redelijke 

portie hoeft bij te dragen aan de oplossing van de crisis. Besluiten worden daardoor steeds 

uitgesteld. Door dit uitstel wordt de rekening echter uiteindelijk alleen maar hoger. 
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 Zie Brender, A. en A. Drazen, 2005. Political budget cycles in new versus established democracies, Journal of Monetary 
Economics, vol. 52(7): 1271–1295 en Brender, A. en A. Drazen, 2008. How Do Budget Deficits and Economic Growth 
Affect Reelection Prospects? Evidence from a Large Panel of Countries, American Economic Review 98(5): 2203–20.  Zij 
definiëren gevestigde democratieën als landen die vanaf 1960 een score groter dan 0 halen op een index van kenmerken 
van democratieën. 
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2 De economie in 2013-2014  

De economische groei is in 2012 wereldwijd vertraagd. De Europese conjunctuur ontwikkelde zich 

in de loop van het jaar aanmerkelijk slechter dan de Amerikaanse. De tweede helft van 2012 is de 

eurocrisis in rustiger vaarwater gekomen. Niettemin zal in het eurogebied de neergaande 

conjunctuur naar verwachting ook in de eerste helft van dit jaar aanhouden. In de projectie wordt 

een bescheiden herstel geraamd vanaf de tweede helft van 2013. Dit is gebaseerd op de 

verbetering van de situatie op de financiële markten en een daarmee gepaard gaand licht 

vertrouwensherstel, het aantrekken van de uitvoer door het herstel van de wereldhandel en een 

geleidelijk kleinere negatieve impuls vanuit de overheidsfinanciën. 

 

De Nederlandse economie krimpt dit jaar met ½%. Voor volgend jaar wordt een groei van 1% 

voorzien. Deze groei komt volledig voor rekening van een aantrekkende uitvoer. De binnenlandse 

bestedingen dragen vrijwel niets bij aan de groei. De consumptie staat onder druk door matige 

koopkrachtontwikkelingen en dalende huizenprijzen en de investeringen (vooral die in woningen) 

laten nog geen sterk herstel zien. Ook de overheidsbestedingen dragen niet bij aan de groei 

vanwege de bezuinigingen. De werkloosheid loopt in 2013 met 90.000 personen op ten opzichte 

van 2012 tot 6¼% en stijgt in 2014 nog iets verder door naar 6½%. 
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2.1 De internationale economie  

Financiële markten: situatie is verbeterd ... 

Na de ‘whatever it takes’ speech van Mario Draghi op 26 juli vorig jaar kwam de 

schuldencrisis in het eurogebied in rustiger vaarwater terecht. De verzekeringspremies voor 

bescherming tegen wanbetaling door de overheden van Italië en Spanje lieten een forse 

daling zien (figuur 2.1), terwijl tegelijkertijd de spread ten opzichte van de rente op Duitse 

overheidsobligaties voor de Spaanse rente daalde tot 3½% en voor de Italiaanse rente tot 

2¾%. De CDS spreads van banken in o.a. Spanje en Italië lieten ook een daling zien.22 Lagere 

spreads impliceren lagere financieringskosten waardoor het voor een aantal banken 

aantrekkelijker wordt ECB-financiering af te lossen.23 De aandelenkoersen vonden de weg 

omhoog; vanaf medio november 2012 tot medio februari dit jaar zijn de beurzen in de VS en 

Europa met ruim 10% gestegen met de financials voorop.24 De angstgraadmeters van de 

beurzen daalden tot niveaus van vóór de crisis, terwijl ook het vertrouwen tussen banken 

onderling weer steeg tot het niveau van vóór 2008. 

  
Figuur 2.1 Aandelenkoersen in de plus (links) en verzekeringspremie voor overheidsschuld van 

perifere landen daalt (rechts)  

  
 

Zowel het monetaire beleid als het overheidsbeleid heeft aan het vertrouwensherstel 

bijgedragen. De ECB heeft, met de introductie in september 2012 van de Outright Monetary 

Transactions (de mogelijkheid om, onder voorwaarden, onbeperkt staatsobligaties met een 

looptijd tot drie jaar van lidstaten van de eurozone te kunnen opkopen), de vrees voor het 

uiteenvallen van de eurozone verminderd. Ook de ontwikkelingen in de VS hebben 

bijgedragen aan het vertrouwensherstel. Door het omzeilen van de fiscal cliff werd begin dit 

jaar een acute verkrapping van het overheidsbudget, en waarschijnlijk een recessie, 

voorkomen.  

 

Met de plannen tot het vormen van een bankenunie tonen Europese politici aan dat ze bereid 

zijn de achterliggende oorzaken van de eurocrisis aan te pakken. De verantwoordelijkheid 

 
22

 De 5-jaars CDS spread van Unicredito piekte medio 2012 op ruim 630 basispunten terwijl de 5-jaars premie voor 

Santander tot boven de 500 basispunten steeg. Medio februari waren beide premies gedaald tot respectievelijk 320 en 270 

basispunten.  
23

 Van de eerste 3-jaars Long Term Refinancing Operation met een omvang van 489 mld euro was op 27 februari bijna 151 

mld euro afgelost aan de ECB. Van de tweede 3-jaars lening met een omvang van 530 mld was 61 mld euro afgelost. 
24

 Voor de VS de S&P500 en voor Europa de MSCI Europe. 
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voor het toezicht op het bankwezen komt daarmee op Europees niveau. De grote Europese 

banken (banken met een balanstotaal van meer dan 30 mld euro of groter dan een vijfde deel 

van de nationale economie), of ten minste de drie grootste banken van een land wanneer 

geen van de banken aan deze condities voldoet, komen onder direct toezicht van de ECB, 

terwijl de kleinere banken onder de bestaande, nationale, toezichthouder blijven vallen. 

Hiermee komt 80% van alle bankbezittingen onder Europees toezicht. Zodra het 

gemeenschappelijke toezichtsmechanisme een feit is (dit staat gepland voor 1 maart 201425), 

kan het European Stability Mechanism (ESM), onder specifieke voorwaarden, banken 

rechtstreeks herkapitaliseren, zonder tussenkomst van de overheid. Daarmee wordt een deel 

van de vicieuze cirkel tussen banken en overheden doorbroken. De eerste schreden op de 

weg naar een Europese bankenunie zijn weliswaar gezet, maar realisatie van een complete 

bankenunie zal nog de nodige tijd en moeite vergen. Het vaststellen van een 

resolutiemechanisme, dat wil zeggen op welke manier banken in problemen zullen worden 

afgewikkeld, betekent kiezen op welke manier de kosten over aandeelhouders en 

crediteuren en over landen worden verdeeld en dit kan nog de nodige strubbelingen 

opleveren. Een Europese oplossing is hier wenselijk, omdat er anders spanning ontstaat 

tussen de Europese toezichthouder die besluit tot het opheffen van de bank en de nationale 

resolutieautoriteit die de gevolgen daarvan voor zijn rekening moet nemen. Bovendien zal 

een manier gevonden moeten worden waarop de huidige probleembanken ondergebracht 

kunnen worden in een Europees garantiestelsel. De totstandkoming van een volledige 

bankenunie zou daarom wel eens langer op zich kunnen laten wachten dan wenselijk is, 

vooral wanneer de positieve ontwikkelingen op de financiële markten de urgentie van een 

unie minder voelbaar maken. 
 

Figuur 2.2 Financiële crisis laat diepe sporen na op reële economie 

Volume bbp      Werkloosheid 

  
 
... maar blijft fragiel 

Het vertrouwensherstel op de financiële markten staat in contrast met de ontwikkeling van 

de reële economie in veel hoogontwikkelde landen. In de eurozone was de economische 

groei in het vierde kwartaal van 2012 negatief, terwijl de bbp-groei in de VS sterk terugviel 

en de groei in Japan nihil was; voor de nabije toekomst wordt geen uitbundig herstel 

verwacht. Niveaucijfers –productie, werkloosheid, overheidsfinanciën– laten nog duidelijker 

zien wat zich de afgelopen jaren heeft afgespeeld en waar de economie zich op dit moment 
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 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/134265.pdf.  

92

94

96

98

100

102

104

2008 2009 2010 2011 2012

eurogebied Verenigde Staten

2008-k1 = 100

3

5

7

9

11

13

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

eurogebied Verenigde Staten

% beroepsbevolking

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/134265.pdf


25 

bevindt. Het bbp van het eurogebied ligt nog ruim onder het niveau van het begin van de 

financiële crisis (figuur 2.2). De werkloosheid is op recordhoogte en zal in de nabije 

toekomst verder toenemen. In de VS ontwikkelt het bbp zich aanzienlijk beter dan in het 

eurogebied en daalt de werkloosheid, maar ook daar is de werkloosheid nog hoog. De 

kredietcrisis werpt eveneens een lange schaduw over de financiën van de publieke sector in 

een groot aantal hoogontwikkelde landen. In het eurogebied is het tekort teruggebracht tot 

3½% bbp in 2012 en daarmee is het aanzienlijk kleiner dan in de VS (8½% bbp). Hierdoor 

neemt de Amerikaanse schuld, ondanks de hogere bbp-groei, sneller toe dan de Europese 

(figuur 2.3). De overheidsfinanciën van Japan staan er nog aanzienlijk slechter voor met een 

schuld van 215% bbp en zwakke groeivooruitzichten. Ook in de VS en Japan zijn aanzienlijke 

budgettaire ingrepen onontkoombaar, welke de groeiperspectieven op korte en middellange 

termijn verminderen.  

 
Figuur 2.3 Europese en Amerikaanse schuldencrisis 

Vorderingensaldo overheid   Bruto overheidsschuld 

  
 

Hoe fragiel het herstel is, blijkt uit de reactie van de financiële markten op de notulen van de 

Fed, die suggereren dat de huidige ronde van kwantitatieve verruiming (QE3) eerder zou 

kunnen worden beëindigd dan gedacht. De politieke impasse die in Italië is ontstaan na de 

verkiezingen heeft de onrust verder vergroot. De daarop volgende stijging van de Italiaanse 

rente en daling van de Europese aandelenkoersen geven aan dat de financiële markten al een 

voorschot hebben genomen op de onzekere tijd die nu voor Italië, en voor de eurozone, 

aanbreekt. De politieke situatie in Spanje is eveneens onzeker als gevolg van geruchten over 

corruptie. De verkiezingsuitslag op Cyprus lijkt een oplossing van de bankencrisis enigszins 

dichterbij te hebben gebracht. Een noodzakelijk steunpakket zou circa 17 mld euro kunnen 

bedragen, wat de onderhandelingen met het IMF, ECB en de EU niet gemakkelijk zal maken.  

In de VS leidt de patstelling tussen Republikeinen en Democraten tot het opwerpen van 

begrotingshordes, die ieder voor zich het vertrouwen op de financiële markten kunnen 

ondermijnen. Omdat er op 1 maart geen overeenstemming was over de langetermijntekort-

reductie, trad de zogenoemde sequester in werking, een overeenkomst uit 2011 waarbij in 10 

jaar tijd 1200 mld dollar op de uitgaven moet worden bezuinigd, waarvan de helft op 

militaire uitgaven. Voor het lopende fiscale jaar, tot september 2013, komt dit neer op een 

bezuiniging van 85 mld dollar. 26 Uiterlijk 27 maart moet er een besluit zijn genomen over de 
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 Dit is bekend geworden na het afronden van de berekeningen voor dit CEP. Volgens het Congressional Budget Office 

zouden deze automatische bezuinigingen dit jaar mutatis mutandis kunnen leiden tot een 0,6%-punt lagere bbp-groei. 
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financiering van een aantal federale programma’s. Wanneer dat niet lukt, kan de overheid 

deze programma’s niet meer financieren en dreigt het overheidsapparaat gedeeltelijk stil te 

vallen. De volgende horde dient zich aan op 18 mei, wanneer een besluit moet zijn genomen 

over de ophoging van het schuldenplafond. 
 

Tabel 2.1 Internationale kerngegevens 

 2010 2011 2012 2013 2014 

    
             mutaties per jaar in %   

Volumes 
     

Bbp, mondiaal 5,0 3,7 3,0 3¼ 3¾ 

    Eurogebied 2,0 1,5 -0,5 -½ 1 

         Nederland 1,6 1,0 -0,9 -½ 1 

    Verenigde Staten 2,4 1,8 2,3 2 2¾ 

    Japan 4,7 -0,5 2,0 ¾ 1 

    Azië exclusief Japan 9,4 7,5 6,0 6¾ 7 

 
     

Wereldhandel, goederen 14,9 5,6 2,3 4¼ 6¼ 

Relevante wereldhandel, goederen exclusief energie 11,3 4,0 0,5 2¾ 5 

 
     Prijzen 
     

Consumentenprijs Eurogebied (hicp) 1,6 2,7 2,5 1½ 1½ 

       Nederland  1,3 2,3 2,5 2¾ 2 

Consumentenprijs Verenigde Staten (cpi) 1,6 3,1 2,1 1¾ 1¾ 

 
     

Wereldhandel, goederen (euro's) 10,9 7,8 5,5 -2 ¾ 

       Industrieproducten 6,0 4,1 5,3 -1¾ 1 

       Grondstoffen exclusief energie (hwwi) 40,6 12,7 -5,5 -3 0 

       Energie (hwwi) 35,5 25,3 8,3 -4¼ 0 

 
     Overig            niveaus 

   
 

     
Eurokoers (dollar per euro) 1,33 1,39 1,29 1,31 1,31 

Ruwe-olieprijs (Brent, dollar per vat) 79,5 111,3 111,7 109 109 

Lange rente Duitsland (%) 2,8 2,6 1,6 1¾ 2 

 
Eurogebied: bbp krimpt verder in 2013 

Na kleine dalingen in het tweede en derde kwartaal van 2012 nam het bbp-volume in het 

eurogebied in het vierde kwartaal met 0,6% af. Voor het jaar als geheel kwam de krimp uit 

op 0,5%. De schuldencrisis leidde tot een daling van de binnenlandse bestedingen, die maar 

gedeeltelijk werd gecompenseerd door een positieve bijdrage van de uitvoer.  

 

De verschillen binnen het eurogebied zijn groot. De Duitse economie groeide in 2012 met 

0,9%, terwijl de Griekse economie kromp met 6,5% en de Portugese met 3,2%. Maar in de 

loop van het jaar beperkte de neergang zich niet langer tot de periferie. Ook in de landen die 

tot nu toe minder werden getroffen door de crisis –zoals Duitsland en Oostenrijk– daalde het 

bbp in het vierde kwartaal.  

 

Ondanks de stabilisering van de eurocrisis zal de neergaande conjunctuur in het eurogebied 

naar verwachting ook in de eerste helft van dit jaar aanhouden. Voorlopende indicatoren 

wijzen op een zwakke productieontwikkeling in de nabije toekomst. De inkoopmanagers-

index (Composite PMI, Markit) voor het eurogebied geeft een voortgaande daling van het bbp 

in het eerste kwartaal van 2013 aan. Wel lijkt het tempo van de neergang af te nemen, vooral 

door een herstel van de Duitse economie. 
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Figuur 2.4 Recessie in het eurogebied 

Volume bbp      Detailhandelsverkopen (a) 

  
(a) Verandering ten opzichte van één jaar eerder. 

 

Daarentegen wijst de PMI op een sterke verdere daling van het Franse bbp. Ondanks enig 

herstel in de laatste maanden bevinden het producenten- en het consumentenvertrouwen in 

het eurogebied zich op een laag niveau (figuur 2.5), wat een negatief effect heeft op de 

binnenlandse bestedingen. Niettemin wordt, evenals in de ramingen van de internationale 

instellingen, gerekend met een bescheiden herstel vanaf de tweede helft van 2013. Dit is 

gebaseerd op de verbetering van de situatie op de financiële markten en een daarmee 

gepaard gaand licht vertrouwensherstel, het aantrekken van de uitvoer door het herstel van 

de wereldhandel en een geleidelijk kleinere negatieve impuls vanuit de overheidfinanciën. 

De bbp-groei in 2013 in het eurogebied wordt geraamd op -½% en in 2014 op 1%. Bij deze 

productieontwikkeling loopt de werkloosheid in het eurogebied verder op. In januari was 

het werkloosheidspercentage 11,9%, een toename met 1,1%-punt t.o.v. de overeenkomstige 

maand een jaar eerder (figuur 2.2). Ook hier zijn de verschillen tussen de kern en de 

periferie groot, zowel in niveau als in ontwikkeling. Het werkloosheidspercentage varieert 

van 5% in Oostenrijk tot meer dan 26% in Spanje en Griekenland. Vergeleken met een jaar 

eerder liep de werkloosheid in Spanje met 2¾%-punt op, terwijl deze in Duitsland met ¼%-

punt daalde tot 5¼%.  

 
Figuur 2.5 Weinig vertrouwen in Europese economie: consumenten- (links) en 

producentenvertrouwen (rechts), eurogebied 
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Verminderen de onevenwichtigheden in het eurogebied? 

Onevenwichtigheden in het eurogebied komen onder meer naar voren in de overschotten op de lopende 
rekening van de betalingsbalans in het noorden (Duitsland, Finland, Nederland en Oostenrijk) en de 
tekorten op diezelfde rekening in Ierland en in het zuiden (Griekenland, Italië, Portugal en Spanje). De 
relatief sterk toegenomen arbeidskosten per eenheid product in het zuiden worden vaak als drijvende 
kracht gezien van deze verschillen. De macro-economische onevenwichtighedenprocedure (MEOP) van 
de Europese Commissie hanteert als signaalwaarden +6% en -4% voor het saldo op de lopende rekening 
als percentage van het bbp voor het gemiddelde over de laatste drie jaar. Binnen het eurogebied 
bevinden de overschotlanden Duitsland, Luxemburg en Nederland en de tekortlanden Cyprus, 
Griekenland en Portugal zich buiten deze bandbreedte, terwijl van deze landen de tekortlanden zich in de 
richting bewegen van de bandbreedte. In 2009 werden nog 12 van de 17 eurolanden aangetroffen buiten 
de bandbreedte. De onevenwichtigheden zijn dus duidelijk verminderd.  
 
Het zuiden en Ierland verminderen tekorten op lopende rekening  

  
 

Het noorden handhaaft zowel overschot op lopende rekening als concurrentiepositie en vooral 

Ierland heeft relatieve arbeidskosten per eenheid product verlaagd 

  

Bron: Eurostat; gemiddelden over laatste 4 kwartalen                Bron:OESO/CPB; voorlopige cijfers voor 2012 

 
De overschotten van het noorden blijven relatief hoog (alleen Finland heeft intussen een klein tekort) 
terwijl de tekorten van het zuiden drastisch verminderen en Ierland zelfs al weer een duidelijk overschot 
heeft op de lopende rekening. Bij een onverminderd hoog overschot van het noorden en stabiele tekorten 
van de overige eurolanden leiden de aanpassingen van het zuiden én Ierland tot een groeiend overschot 
van het eurogebied in zijn geheel. 
 
De relatieve prijsconcurrentiepositie van het noorden (gemeten met de arbeidskosten per eenheid 
product in de verwerkende industrie t.o.v. het gemiddelde van alle eurolanden) blijft onverminderd goed, 
terwijl die van Ierland enorm is verbeterd. De concurrentiepositie van het zuiden lijkt nog niet te 
verbeteren. Het exportpakket van het zuiden overlapt voor een relatief groot deel met de uitvoer van 
opkomende economieën zoals China (zie Mauro et al., 2010

a)
). Toch vermindert het tekort op de 

handelsbalans van het zuiden door een stijgende uitvoer en een vanaf medio 2010 dalende invoer. 
 
a) Mauro, F. di, K. Forster and A. Lima, 2010, The global downturn and its impact on euro area exports and competitiveness, 

ECB Occasional Paper 119. 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% bbp

Duitsland Finland Nederland Oostenrijk

-20

-15

-10

-5

0

5

10

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% bbp

Griekenland Ierland Italie Portugal Spanje

-3

-2

-1

0

1

2

3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

noord zuid Ierland rest eurogebied

% bbp

60

70

80

90

100

110

120

130

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2000=100

noord zuid Ierland rest



29 

Ondanks de recessie daalt het begrotingstekort in het eurogebied naar verwachting van 

4¼% van het bbp in 2011 naar 3½% in 2012 en 3% in 2013 en 2014. De tekortreducerende 

maatregelen bedragen gemiddeld 1½% bbp in 2012 en 2013 en ½% bbp in 2014. De totale 

budgettaire consolidatie in deze jaren varieert van meer dan 6% bbp in Portugal, 

Griekenland, Ierland en Spanje tot 1% bbp of minder in Duitsland, Oostenrijk en Finland. De 

negatieve effecten hiervan op de economische groei zijn in de huidige situatie (lage rente, 

hoge werkloosheid, financiële crisis) waarschijnlijk extra groot (zie paragraaf 1.2). 

Berekeningen met het NiGEM-wereldmodel wijzen op een cumulatief effect op de bbp-groei 

van het eurogebied van -4% in de jaren 2012-2014 en daarmee op aanzienlijke 

uitverdieneffecten.27 Uit de recente winterprognose van de Europese Commissie komt naar 

voren dat verschillende landen (waaronder Frankrijk en Spanje) hun budgettaire 

doelstellingen niet zullen halen. Dat geldt ook voor Nederland volgens de prognose van de 

Commissie en volgens dit CEP (zie hoofdstuk 3). Verdergaande budgettaire sanering zal het 

al zwakke verwachte groeiherstel in het eurogebied vertragen. 
 

Mondiale groei trekt langzaam aan; olie nog steeds duur 

De economische groei is in 2012 wereldwijd vertraagd: het bbp-volume nam met 3% toe 

tegen 3¾% in 2011. In het eurogebied was de afzwakking van het groeitempo het sterkst, 

maar ook de productiegroei in opkomende economieën zoals China, India en Brazilië 

vertraagde aanzienlijk. Niet alleen de uitvoer van de opkomende economieën zwakte af, 

maar ook de groei van de binnenlandse bestedingen liep terug als gevolg van monetaire 

verkrapping en capaciteitsknelpunten. In China zwakte de bbp-groei af van 9¼% in 2011 tot 

7¾% in 2012, de laagste groei sinds 1999. In de loop van vorig jaar is bij het monetaire 

beleid de aandacht verschoven van het bestrijden van de inflatie naar het stabiliseren van de 

economische groei. Bovendien heeft Peking allerlei infrastructurele investeringen (zoals in 

het spoorwegennet) naar voren gehaald. Mede hierdoor trok de economische groei in het 

tweede halfjaar van 2012 weer aan. Voor 2013 is gerekend met een bbp-groei van 8¼% en 

voor volgend jaar met 8½%. China lijkt een periode in te gaan van ‘genormaliseerde’ groei. 

Een aanpassingsproces lijkt ingezet met als kenmerken: een groter aandeel van de 

particuliere consumptie in het bbp, een lagere groei van de verwerkende industrie en een 

lagere uitvoergroei.28 Bovendien is in 2012 de groei van de beroepsgeschikte bevolking 

afgenomen. De demografische veranderingen leiden tot hogere lonen en verhoogde uitgaven 

voor gezondheidszorg en voorzieningen voor ouderen. 

 

In 2012 ontwikkelde de Amerikaanse economie zich aanmerkelijk beter dan de Europese. De 

bbp-groei versnelde van 1¾% in 2011 tot 2¼% in 2012. De situatie op de arbeidsmarkt 

verbetert langzaam. De werkloosheid daalde van 8,3% van de beroepsbevolking begin 2012 

tot 7,9% begin dit jaar, maar blijft in historisch perspectief erg hoog (figuur 2.2). In de 

raming is gerekend met een magere economische groei van 2% in 2013. Weliswaar werd 

begin dit jaar de ‘begrotingsklif’ vermeden, maar toch resulteert een budgettaire consolidatie 

van een kleine 1½% bbp. In de raming is verondersteld dat dit jaar ook de komende 

 
27

 Euroframe, Economic Assessment of the Euro Area, februari 2013. 
28

 Citi Research, China Economics Weekly, Normalized Growth and Policy Adjustments, 25 januari 2013. 



30 

begrotingshordes worden vermeden. 29 Het monetaire beleid blijft vooralsnog expansief en 

zal naast de omslag op de huizenmarkt het economisch herstel ondersteunen. De groei van 

het bbp versnelt naar verwachting tot 2¾% in 2014. 

 

Onder genoemde aannames zal het wereldwijde bbp in 2013 naar verwachting met 3¼% 

groeien en in 2014 met 3¾%. Deze projectie voor de wereldeconomie wijkt niet veel af van 

de jongste prognoses van het IMF30, de Europese Commissie31 en van de 

Consensusvoorspelling32. Het meest opvallende verschil betreft de economische groei voor 

het eurogebied, waarvoor de ramingen van de andere instellingen voor 2013 minder 

negatief zijn omdat het tegenvallende bbp-cijfer voor het vierde kwartaal van 2012 en 

teleurstellende voorlopende indicatoren (PMI’s) niet zijn meegenomen.33 

 
Figuur 2.6 Voorzichtig herstel wereldhandel: wereldhandelsvolume (links) en wereldhandelsgroei 

(rechts, mutaties kwartaal-op-kwartaal) 

  
 

De wereldhandelsgroei is in 2012 uitgekomen op 2¼%, een aanzienlijke vertraging ten 

opzichte van 2011 (5½%). De zwakke mondiale bbp-groei ging gepaard met een nog 

zwakkere ontwikkeling van de wereldhandel. De voornaamste verklaring hiervoor is dat de 

meer cyclische bestedingscategorieën, zoals bedrijfsinvesteringen, in het algemeen een 

hogere invoerintensiteit hebben. In lijn met de ontwikkeling van het mondiale bbp versnelt 

de wereldhandel geleidelijk in de loop van dit jaar en volgend jaar, waardoor de 

wereldhandelsgroei in 2013 naar verwachting uitkomt op 4¼% en in 2014 op 6¼%. De 

groei van de relevante wereldhandel, waarbij landen en productgroepen die relatief 

belangrijk zijn voor de Nederlandse uitvoer, een groter gewicht krijgen, blijft daarbij met 

2¾% respectievelijk 5% flink achter. De belangrijkste reden daarvoor is dat de Nederlandse 

handel vooral is gericht op het zwakke eurogebied. 

 

  

 
29

 Zoals eerder is aangegeven is de eerste horde (de sequester) niet vermeden. Hierdoor komt de budgettaire consolidatie 

dit jaar uit op 2% bbp in plaats van 1½% bbp. 
30

 IMF, World Economic Outlook Update, 23 januari 2013. 
31

 European Commission, European Economic Forecast, 22 februari 2013. 
32

 De gemiddelde voorspelling van door Consensus Forecasts geënquêteerde economen van researchafdelingen van 

financiële instellingen. 
33

 De Europese Commissie heeft wél het bbp-cijfer voor het vierde kwartaal van 2012 meegenomen. De Commissie is 

vergeleken met deze CEP-raming en de ramingen van de andere instellingen opvallend positief over de groei in het 

eurogebied in 2014 (1½%). 
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Bestedingsuitval bij dalende huizenmarkten  

In veel industrielanden waren de markten voor koopwoningen de afgelopen jaren niet florissant. De reële 
huizenprijzen zijn vooral in de VS en in Japan flink gedaald en ook in het Verenigd Koninkrijk en het 
eurogebied gingen de prijzen omlaag. In Japan zijn reëel dalende woningprijzen al ruim twee decennia 
gemeengoed; in de andere landen is de marktverslechtering van recenter datum. In de genoemde landen 
liggen de woningprijzen nog beneden het niveau van 2005 en alleen in de VS lijken de prijzen weer wat 
te gaan stijgen. Binnen het eurogebied zijn er landen waar de woningprijzen sinds 2005 reëel zijn 
toegenomen: gestaag in België, met ups en downs in Frankrijk en vanaf 2008 in flink tempo in Duitsland. 
Maar het aantal eurolanden waar de huizenprijzen dalen, heeft de overhand. In Ierland en Spanje is de 
dalende markt het gevolg van overproductie in de periode tot eind 2007. Daarna zijn de prijzen scherp 
gedaald: in Ierland reëel met 47% en in Spanje met 32% (van 2007 k3 tot 2012 k3). Door de diepe crisis 
in Griekenland namen ook daar de woningprijzen met zo‟n 32% af. In Italië en Nederland is de reële 
prijsdaling van woningen over 2007-2012 zo‟n 19% geweest.  
 

In veel landen dalen de reële huizenprijzen ... 

  
 

... en bij dalende huizenprijzen nemen investeringen in woningen en consumptie af 

   
Bron: Eurostat, OESO; % mutatie van 2012 k3 t.o.v. 2007 k3 
 

Bij dalende woningmarkten neemt doorgaans ook de nieuwbouwproductie af. Kopers kijken de kat uit de 
boom en bouwers verminderen hun productie vanwege de afgenomen vraag. Bovendien gaan dalende 
huizenmarkten vaak samen met een daling van de consumptieve bestedingen. Als de hypotheekschuld 
op het huis hoger is dan de verkoopwaarde, dan ligt het voor de hand om meer te gaan sparen om de 
potentiële verhuismobiliteit te herstellen en het financiële risico te beperken. Door de verminderde 
mobiliteit op de huizenmarkt zijn er ook minder bestedingen aan woningverbetering en - inrichting.  
 
Hoe lang zal dit doorgaan? Bénétrix et al. (2012) (a) laten zien dat in het verleden de kans op beëindiging 
van de huizenprijsdaling toenam als de gecumuleerde prijsstijging vóór de top relatief gering was, de 
daling na de top relatief groot, de bbp-groei relatief hoog en - vooral - de hypotheekrente relatief laag. De 
prijsstijging vóór de top heeft alleen invloed als de aanbodelasticiteit op de huizenmarkt hoog is. De 
conclusie van de auteurs is dat verbetering van de leenvoorwaarden voor hypotheken (lagere rente, 
langere looptijd, hogere lening t.o.v. taxatiewaarde), ondersteund door securisatie van hypotheek-
leningen, de meest kansrijke manier is om een einde te maken aan een woningmarktdepressie. 
 
(a) Bénétrix, A.S., B Eichengreen and K.H. O‟Rourke, How housing slumps end, Economic Policy, 2012, pp. 647-692. 
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 De Brent olieprijs beweegt zich al geruime tijd tussen de 100 en 120 dollar per vat. In 

tegenstelling tot de aanloop naar de prijspiek in juni 2008 wordt de olieprijs dit keer niet 

gedreven door een hoge vraag, maar door sociale en politieke risico’s aan de aanbodzijde. 

Voorbeelden hiervan zijn de recente aanslag op een gasinstallatie in Algerije en de 

problemen die Shell ondervindt in Nigeria. De hoge olieprijs vormt een rem op de toch al 

zwakke Europese economie. In tegenstelling tot olie lieten de overige grondstoffen forse 

prijsdalingen zien. Over het hele jaar gemeten daalde de HWWI-index voor niet-energie 

grondstoffen met bijna 13%, waarbij de industriële grondstoffen, zowel die van agrarische 

oorsprong als de metalen, de grootste prijsdalingen lieten zien. Onder de veronderstelling 

van gelijk blijvende grondstoffenprijzen op het niveau van december 2012, zullen de 

grondstoffenprijzen in 2013 nog licht dalen (als gevolg van de appreciatie van de euro is de 

daling in euro’s iets groter dan die in dollars). 

2.2 De Nederlandse economie 

2.2.1 Economische ontwikkeling 

De Nederlandse economie krimpt in 2013 met ½%. Voor 2014 is een voorzichtig herstel 

voorzien met een bbp-groei van 1%. De krimp in 2013 is voor het grootste deel al 

gerealiseerd door de economische verslechtering in het tweede halfjaar van 2012. In het 

derde kwartaal was de krimp 1,0% ten opzichte van het tweede kwartaal en in het vierde 

kwartaal kwam hier nog een eens een krimp van 0,2% op kwartaalbasis overheen, waardoor 

de jaargroei in 2012 uitkomt op -0,9%. In feite groeit de economie al niet meer sinds het 

tweede kwartaal van 2011. Het lopende jaar (2013) staat in het teken van stabilisatie met 

een voorzichtig herstel in de tweede helft van het jaar. Door overloopeffecten vanuit 2012 

komt de groei over het gehele jaar nog wel negatief uit; binnen het jaar is er sprake van een 

bescheiden groei. In 2014 zet het voorzichtige herstel door. De groei komt vooral voort uit de 

uitvoer die aantrekt door een enigszins herstellende wereldhandel. In 2013 neemt de 

werkloosheid fors toe tot 6¼% van de beroepsbevolking. In 2014 stijgt deze nog licht door 

tot 6½%. 

 
Bbp groeit weer binnen 2013 en herstel zet door in 2014 

In de raming is het eerste kwartaal van 2013 het dieptepunt van het niveau van het bbp, met 

een kleine krimp ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012. In de volgende kwartalen 

volgt groei, maar die blijft historisch gezien bescheiden met niet meer dan ¼% per kwartaal 

(figuur 2.7, links). Dit kwartaalpatroon sluit aan bij de CPB-conjunctuurindicator (figuur 2.7, 

rechts), die binnen 2013 wijst op een afnemende krimp op jaarbasis. In 2014 zetten de 

kwartaal-op-kwartaal groeicijfers uit 2013 door. Aan het eind van dat jaar is de economie 

terug op het niveau van 2010, maar nog altijd bijna 2% onder dat van begin 2008. 
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Figuur 2.7 Bbp-groei op kwartaalbasis (links) en CPB-conjunctuurindicator voor bbp (a) (rechts) 

  

(a) Voor een toelichting op de gebruikte methodiek, zie Muns en Kranendonk (2010), CPB Document 219. 

 

De krimp in 2012 en 2013 wordt veroorzaakt door de binnenlandse bestedingen. Het is 

enkel de uitvoer die positief bijdraagt aan de groei (tabel 2.2). De consumptie levert al enige 

jaren een negatieve bijdrage aan de bbp-groei, en ook de lage investeringen van bedrijven en 

investeringen in woningen dragen bij aan de krimp. Ook voor 2014 is de bbp-groei van 1% 

volledig het gevolg van een toenemende uitvoer. De bijdragen van de consumptie van 

huishoudens, investeringen en de overheidsconsumptie aan de bbp-groei zijn nagenoeg nihil, 

omdat de lichte groei van deze binnenlandse bestedingen gelijk opgaat met een hogere 

invoer. 

 
Tabel 2.2 Uitvoer enige bron van economische groei in periode 2012-2014 (a) 

 2012 2010 2011 2012 2013 2014 
   

 aandeel in %                 bijdragen in %-punten 

       

Consumptie huishoudens 32 0,1 -0,2 -0,5 -½ 0 

Investeringen in woningen 4 -0,6 0,2 -0,4 -¼ 0 

Bedrijfsinvesteringen 5 0,0 0,4 -0,2 0 0 

Overheidsbestedingen 18 0,1 -0,1 0,0 0 0 

Uitvoer 41 2,1 0,7 0,2 ½ 1 

w.v. binnenlands geproduceerd 21 1,2 0,5 -0,1 ¼ ½ 

       wederuitvoer 3 0,4 0,1 0,1 ¼ ¼ 

       diensten en energie 17 0,5 0,1 0,2 0 ¼ 

       

                  mutaties per jaar in % 

       

Totaal (bbp-groei) 100 1,6 1,0 -0,9 -½ 1 

       

(a) De finale en gecumuleerde intermediaire invoer zijn in mindering gebracht op de desbetreffende afzetcategorieën. 

 

De werkgelegenheid reageert vertraagd op de productie, waardoor het voorzichtige 

productieherstel pas in 2014 enigszins zichtbaar wordt op de arbeidsmarkt. Dit jaar krimpt 

de werkgelegenheid met ¾%. Ook volgend jaar krimpt de werkgelegenheid nog iets, 

ondanks de trendmatige toename van deeltijdwerk. De oplopende werkloosheid was in 2011 

en 2012 nog vooral het gevolg van een toenemend arbeidsaanbod; de werkzame 

beroepsbevolking bleef in 2012 aanvankelijk nog vrij stabiel. In de recente maanden is de 

oploop van de werkloze beroepsbevolking echter ook mede toe te schrijven aan een daling 

van de werkzame beroepsbevolking. Die zal dit jaar verder afnemen. De werkloosheid loopt 
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in 2013 op met 90 duizend personen, van 470 duizend gemiddeld in 2012 naar 560 duizend 

personen dit jaar. In 2014 stabiliseert de werkloosheid op het eindniveau van 2013. 

Vanwege overloop uit 2013 komt de werkloosheid in 2014 naar verwachting uit op 

gemiddeld 575 duizend, ofwel 6½% van de beroepsbevolking. Dit is het hoogste 

werkloosheidspercentage in Nederland sinds 1996. 

 

Ondanks de krimp van de werkgelegenheid blijft de arbeidsinkomensquote (aiq) in 2013 nog 

wel toenemen. Dit komt doordat de reële arbeidskosten sneller toenemen dan de 

arbeidsproductiviteit (figuur 2.8, links). In 2014 blijft de aiq vrijwel op hetzelfde niveau. Dit 

komt doordat de werkgelegenheid nog daalt, terwijl de productie alweer toeneemt. De 

daaruit volgende hogere arbeidsproductiviteit weegt op tegen de hogere reële 

arbeidskosten. 
 

Figuur 2.8 Stijging arbeidsinkomensquote vlakt af (links) en verdeling nni-groei (rechts) 

  
 
Verdeling van het nationaal inkomen 

In figuur 2.8 (rechts) is te zien dat de gevolgen van het economisch beeld in recente jaren 

vooral groot zijn voor de inkomensontwikkeling van vennootschappen. De reële groei van 

het nationaal inkomen (nni) wordt voor deze analyse afgeleid uit de groei van het 

binnenlands product door ook rekening te houden met het saldo van primaire inkomens met 

het buitenland en te corrigeren voor de ruilvoet.34 Het nni geeft aan bij wie het verdiende 

geld terechtkomt. 

 

In 2013 en 2014 ontwikkelt het nni zich in lijn met de economische groei. Bedrijven zien hun 

inkomens niet herstellen, wat ook blijkt uit de ontwikkeling van de aiq, die na de forse 

stijging in 2012 in 2013 nog iets verder oploopt. Van de bescheiden toename van het nni in 

2014 profiteren alleen de huishoudens en de overheid, hoewel het ook daar geen hoge 

percentages betreft. In de jaren 2008-2011 was vooral het saldo van primaire inkomens de 

belangrijkste factor voor de aanvankelijke daling en het latere herstel van de inkomens van 

vennootschappen. In 2012 zette vooral de ruilvoetverslechtering de inkomens van 

vennootschappen onder druk. 

 

 
34

 In de analyse van de „nationale koek‟ wordt de zogenoemde individualiseerbare overheidsconsumptie, met name de 

uitgaven voor zorg en onderwijs, toegerekend aan gezinnen, omdat die daarvan rechtstreeks profiteren. Daarnaast wordt 

het winstinkomen toegerekend aan bedrijven. Voor een nadere toelichting op deze analyse, zie blz. 92 van het Centraal 

Economisch Plan 2006. 
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Productiviteit en winstgevendheid onder druk in bouwnijverheid en  

dienstensector 

Sinds de crisis van 2008/2009 is een belangrijk deel van de lagere economische groei neergeslagen in 
een lager tempo van productiviteitsgroei. In de marktsector als geheel steeg de productiviteit in de 
periode 2007-2012 met slechts 0,3% per jaar, terwijl de groei in de periode daarvoor meer dan 2% was. 
Voor een belangrijk deel vlakt de productiviteitsgroei in een economische neergang af doordat bedrijven 
werknemers niet direct evenredig ontslaan met de afname van de bedrijvigheid. De linkerfiguur laat zien 
dat vooral in de bouw de productiviteit onder druk staat. De gecumuleerde productiedaling van 20% in 
2008-2012 is ongeveer fifty-fifty neergeslagen in een krimp van de werkgelegenheid en van de 
productiviteit. Een zelfde beeld doet zich voor in de dienstensector, al is daar de gecumuleerde 
productiedaling beperkt gebleven (a). Deze twee sectoren ervaren meer dan de industrie de gevolgen 
van de zwakke binnenlandse vraag door de gematigde inkomensontwikkeling en dalende huizenprijzen 
(b). Alleen de industrie heeft een stijging van de productiviteit weten te realiseren, hoewel de productie 
van de industrie nog onder het niveau van 2007 ligt. De werkgelegenheid is hier gecumuleerd met 8% 
gekrompen sinds de start van de crisis. 
 
Productiviteitsontwikkeling (links) en arbeidsinkomensquote (rechts) per sector 

  
 
Deze uiteenlopende ontwikkeling van de productiviteit blijkt niet zonder gevolgen te zijn voor de 
winstgevendheid, afgemeten aan de arbeidsinkomensquote (zie rechterfiguur). In normale tijden kunnen 
reële loonstijgingen worden gefinancierd uit de toenemende productiviteit (zie ook kader 
„Loonontwikkeling in de pas met productiviteitsgroei‟ in paragraaf 2.2.6). De afgelopen jaren zijn de 
loonkosten in zowel de bouw, de diensten als de industrie gemiddeld met 2%-punt per jaar gestegen. In 
de industrie kon dat nog deels worden doorberekend in de prijzen, waardoor de aiq in 2012 weer terug is 
op het niveau van voor de crisis. Bij de diensten lukte dat veel minder. Daar zien we dat de 
arbeidsinkomensquote na de stijgingen in 2008-2009 de afgelopen twee jaar verder is opgelopen en in 
2012 10%-punt hoger is dan in 2007. Het bovengeschetste beeld van de dienstensector doet zich in min 
of meer vergelijkbare mate voor in de deelsectoren handel-transport-horeca , informatie-communicatie en 
zakelijke dienstverlening. Voor de financiële sector is het beeld meer vergelijkbaar met de industrie, 
vooral omdat daar de werkgelegenheid in arbeidsjaren met 10% is afgenomen. De sterkste oploop is 
momenteel merkbaar in de bouw waar niet alleen de productie onder druk staat, maar in 2011 en 2012 
ook de prijs van de toegevoegde waarde daalde. De aiq van de bouwnijverheid lag in 2012 14%-punt 
boven het niveau van 2007. 
 
Als dit en komend jaar de economische groei weer wat herstelt, zal de industrie als eerste ook een 
groeiversnelling doormaken. Mede door de relatief gunstige aiq zal de werkgelegenheid daar naar 
verwachting ook eerder aantrekken dan in de bouwnijverheid en de dienstensector. 
 
(a) In dit kader is de dienstensector exclusief de financiële sector, omdat daar de aiq sterk afhankelijk is van rentestanden. 
(b) Zie voor een analyse hiervan ook het kader 'bestedingsuitval bij dalende huizenprijzen' in paragraaf 2.1. 
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Figuur 2.9 Overloopeffecten bbp (links) en consumptie (rechts) vanuit 2012, prijzen 2001 

  
 
Overloopeffecten verklaren groot deel jaarcijfers 2013 

Zoals gezegd is het jaarcijfer voor de bbp-groei in 2013 negatief, terwijl er binnen het jaar 

geen sprake is van krimp, maar juist van lichte groei. Dit heeft te maken met 

overloopeffecten. Figuur 2.9 laat zien hoe groot deze zijn voor het bbp (links) en de 

particuliere consumptie (rechts). Vanuit 2012 is er voor het bbp een overloop van -0,6% 

naar 2013. Dit is het verschil tussen het niveau in het vierde kwartaal van 2012 en het 

jaargemiddelde voor 2012. Indien het bbp in 2013 op hetzelfde niveau zou blijven als het 

vierde kwartaal van 2012, zou de bbp-groei in 2013 dus gelijk zijn aan deze overloop. De 

groei binnen 2013 is na een daling in het eerste kwartaal naar verwachting licht positief, 

zodat de gemiddelde productie in 2013 ½% lager is dan in 2012. Vanuit 2013 is er enige 

positieve overloop (0,4%) die bijdraagt aan de groei van 1% volgend jaar. Bij de consumptie 

is iets soortgelijks aan de hand. De overloop vanuit 2012 is hier maar liefst -1,1%, wat 

grotendeels is veroorzaakt door de sterke daling in het vierde kwartaal. Omdat er bij de 

consumptie binnen het jaar nog wel enige verdere daling wordt verwacht, komt het jaarcijfer 

met -1½% nog iets negatiever uit.  

 
2.2.2 Gezinsconsumptie 

Het consumptievolume neemt in 2013 met 1½% af ten opzichte van 2012. Lagere reële loon- 

en uitkeringsinkomens en dalende huizenprijzen zijn hiervan de belangrijkste oorzaken. In 

het derde en vierde kwartaal van 2012 kromp de particuliere consumptie met respectievelijk 

0,4% en 1,1%. In figuur 2.9 (rechts) was al te zien dat dit voor een groot deel overloopt naar 

het jaarcijfer voor 2013. Binnen 2013 is er dus nog slechts sprake van een bescheiden krimp 

van de consumptie. In 2014 is een voorzichtig herstel te zien met een groei van ¼%. Het 

reëel beschikbaar gezinsinkomen neemt toe, wat een positieve impuls geeft aan de 

consumptie. Daarentegen heeft de daling van de huizenprijzen ook volgend jaar een 

remmend effect op de consumptieve bestedingen. Per saldo leidt dit er toe dat de individuele 

besparingen voor het eerst sinds 2002 weer positief zijn (figuur 2.10, links). Dit is de 

weerslag van de verwachting dat huishoudens het verlies op hun huizenvermogen deels 

compenseren via extra besparingen. Het kader op pagina 40 gaat hier nader op in. 
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Tabel 2.3 Consumptie, inkomen en besparingen van huishoudens, 2010-2014 

 2012 2010 2011 2012 2013 2014 
       

                                    waarde in mld euro volumemutaties per jaar in % 

Consumptie       

Vaste lasten (a) 68 3,2 -0,7 0,9 2½ 1½ 

Overige consumptie 206 -0,6 -1,1 -2,3 -3     0     

Totale consumptie 274 0,3 -1,0 -1,5 -1½ ¼ 

       

Reëel beschikbaar gezinsinkomen       

Arbeidsinkomen 141 -1,9 -1,5 -1,8 -1¼ ½ 

Uitkeringsinkomen 74 5,7 -0,3 -0,6 0 ½ 

Overig (b) 54 -2,7 3,3 -4,4 2½ 5¼ 

Totaal reëel beschikbaar inkomen 268 -0,1 -0,2 -2,0 -¼ 1½     

       

                % beschikbaar gezinsinkomen (c) 

Besparingen       

Individueel -5 -2,1 -1,3 -1,8 -½ ½     

Collectief (d) 21 5,5 6,3 7,2 7½ 7¾ 

       

(a) Aardgas, woningdiensten en niet-verzekerde zorg. 
(b) Rente- en dividendbaten, toegerekend inkomen uit eigen woning en niet-uitgekeerd beleggingsinkomen van 
levensverzekeringsmaatschappijen. 
(c) Inclusief collectieve besparingen. 
(d) Saldo pensioenpremies en pensioenuitkeringen. 

 
Nederlandse consumptie in internationaal perspectief 

De consumptie in Nederland blijft sinds de eeuwwisseling achter bij die in andere Europese 

landen. Figuur 2.10 (rechts) toont dat in vergelijking met 2000 de consumptie in het hele 

eurogebied met 11% groeide, in Nederland was dit slechts 4%. Het grootste verschil ontstaat 

in de periode 2009-2012; daarvoor bleef Nederland niet ver achter. Ook Duitsland 

presteerde lange tijd benedengemiddeld. De consumptie in Duitsland groeide vooral harder 

dan in Nederland vanaf 2008, toen de consumptie in Nederland ging dalen en deze licht bleef 

toenemen bij onze oosterburen. Dit komt onder meer door een groot verschil in de 

huizenprijsontwikkeling. Dat beide landen achterbleven bij het gemiddelde, komt mogelijk 

mede doordat enkele eurolanden jarenlang ‘op de pof’ hebben geleefd, terwijl dat in 

Nederland en Duitsland minder het geval was. 

 
Figuur 2.10 Spaarquote krabbelt op (links) en consumptie in internationaal perspectief (rechts) 

  

Bron rechterfiguur: Eurostat. 
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Dat het ook anders kan, bewijst overigens Zweden, waar de groei over de gehele periode 

30% is, een gemiddelde van ruim 2% per jaar. Ook in de VS blijft de consumptie groeien. In 

het Verenigd Koninkrijk hield de consumptie gelijke tred met deze beide landen tot de crisis 

in 2008. De klap die toen volgde is nog steeds niet goedgemaakt. 

 
Figuur 2.11 Decompositie consumptiegroei (links) en koopkracht licht positief in 2014 (rechts) 

  
 
Consumptie onder druk door dalende huizenprijzen en koopkracht, matig herstel in 2014 

De krimp van de particuliere consumptie is in de meeste jaren voor een groot deel te 

verklaren vanuit fundamentele factoren, zoals veranderingen in inkomen en vermogen 

(figuur 2.11, links). Toch blijft er nog een substantieel deel onverklaard, zeker sinds 2009. De 

Nederlandse consument lijkt wat heftiger te reageren op economische tegenwind dan in het 

verleden. Dit wordt weerspiegeld in de opvallend sterke daling van het consumenten-

vertrouwen; harder dan in de rest van de eurozone. Het kader op pagina 39 gaat hier dieper 

op in. De verwachting is dat in 2014 een correctie optreedt, die een deel van de overreactie 

in de vorige jaren tenietdoet. Dit draagt bij aan het gematigde herstel van de consumptie in 

dat jaar. In figuur 2.11 (links) is dit onderdeel van het onverklaarde deel. Ondanks deze 

correctie neemt de individuele spaarquote verder toe en wordt positief in 2014 (figuur 2.10, 

links). 

 

Er blijven echter wel zorgpunten, waardoor de consumptiegroei beperkt blijft tot ¼% in 

2014. In de eerste plaats blijft de koopkrachtontwikkeling bescheiden (figuur 2.11, rechts). 

Dit komt niet alleen door een nog altijd gematigde ontwikkeling van de reële lonen, maar ook 

door lastenverhogingen en hogere premies en lagere uitkeringen van pensioenfondsen. De 

beschikbare inkomens van huishoudens blijven hierdoor onder druk staan. Daarnaast is de 

bijdrage van het vermogen van gezinnen negatief. Dit heeft vooral te maken met de 

huizenprijsdalingen in 2012 en 2013 die met enige vertraging tot een lagere consumptie 

leiden. Sinds de piek in 2008 zijn de huizenprijzen nominaal gedaald met ongeveer 13%. Dit 

heeft een neerwaarts effect op de consumptie gehad van ongeveer 1,6%. Door een 

vertraagde doorwerking zal dit effect op langere termijn nog oplopen tot cumulatief 3,4%35. 

Afgezet tegen een ‘normale’ huizenprijsstijging van meer dan 0% per jaar komt het 

consumptieverlies nog hoger uit dan de genoemde percentages. 

 

 
35

 Zie ook: CPB (2010), SAFFIER II: 1 model voor de Nederlandse economie, in 2 hoedanigheden, voor 3 toepassingen, 

CPB Document 217, par. 5.13. 
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Consumentenvertrouwen in Nederland net zo hard onderuit als in 

probleemlanden 

Zoals in deze paragraaf al is benadrukt, staat de particuliere consumptie van huishoudens er al jaren niet 
goed voor. De groei is klein of zelfs negatief en is lager dan in andere eurolanden. Dit is deels 
verklaarbaar door lage inkomensgroei en vermogensdalingen. Het is niet zo dat Nederlanders op grote 
schaal sparen; ook de individuele spaarquote is immers langdurig negatief. Toch gaan er ook wel 
geluiden op dat de Nederlandse consument erg pessimistisch is en zichzelf de put in praat (a). Daarom 
rijst de vraag of het vertrouwen van Nederlandse consumenten inderdaad grotere klappen heeft gehad 
dan in andere Europese landen en of dit de relatief lage consumptiegroei kan verklaren. Ook in andere 
landen wordt het consumentenvertrouwen gemeten volgens dezelfde methoden en (grotendeels) 
dezelfde vragenlijst als in Nederland. De cijfers zijn daarom goed vergelijkbaar (b). Onderstaande tabel 
laat voor enkele landen zien hoeveel het consumentenvertrouwen en enkele onderdelen daarvan eind 
2012 verschillen van het langjarig gemiddelde tot en met eind 2007 (begin van de Grote Recessie). 
 
Vertrouwensindicatoren van consumenten, dec-2012 ten opzichte van gemiddelde 1985-2007 

 NL EU BE DE DU IE GR SP PO ZW VK 
  

      Verandering saldo % positieve en negatieve antwoorden 

  

Consumentenvertrouwen -32 -15 -19 2 -2 -8 -44 -29 -38 -9 -9 

Fin. situatie laatste jaar -17 -12 -6 -9 9 -32 -57 -35 -28 2 -15 

Fin. situatie komend jaar -18 -11 -5 -4 4 -20 -52 -24 -32 0 -9 

Econ. situatie laatste jaar -55 -25 -25 -7 4 -32 -63 -61 -53 -25 -29 

Econ. situatie komend jaar -39 -21 -16 12 -8 -13 -52 -35 -53 -12 -17 

Stijging werkloosheid 61 23 37 8 2 0 44 41 44 37 9 

Grote aankopen nu -27 -11 -15 -3 13 -29 -28 -27 -44 -20 -40 

Grote aankopen komend jaar -7 -11 -3 0 2 -24 -52 -30 -33 -3 -16 

Sparen op dit moment 4   2 -15 -14 6 -57 -34 11 -35 

Sparen komend jaar -12 -8 -18 8 -4 0 -28 -17 -24 14 -1 

Fin. situatie huishouden -4 -2 -1 3 12 20 -17 -15 -6 12 -3 

NL=Nederland, EU=Euro17, BE=België, DE=Denemarken, DU=Duitsland, IE=Ierland, GR=Griekenland, SP=Spanje, 
PO=Portugal, ZW=Zweden, VK=Verenigd Koninkrijk 

Bron: Eurostat 

Het Nederlandse consumentenvertrouwen daalde in de afgelopen vijf jaar met 32 punten. Dit is veel meer 
dan het Euro17-gemiddelde en evenveel als in veel landen met grote financiële problemen zoals Spanje 
en Portugal. Alleen Griekenland laat een veel sterkere daling zien, maar het verschil is opvallend klein. 
Als we kijken naar de onderliggende deelvragen, dan dalen in Nederland vooral de macro-economische 
indicatoren zoals de economische situatie in het afgelopen én komende jaar hard, en stijgt de verwachte 
ontwikkeling van de werkloosheid sterk. Op al deze indicatoren laat Nederland een verslechtering zien, 
die door (vrijwel) geen enkel ander land wordt geëvenaard. Een nuancering hierbij is wel dat bijvoorbeeld 
in Griekenland de werkloosheidsindicator onmogelijk zo veel kon stijgen als in Nederland vanwege het 
veel hogere langetermijngemiddelde (het werkelijke werkloosheidsniveau ligt in Nederland immers al 
jarenlang relatief laag). Maar dan nog blijft het opvallend dat Nederland op deze factoren uitzonderlijk 
scoort. De Nederlander is relatief veel pessimistischer geworden over de economische situatie. 
 
Is er dan niets positiefs te melden? Toch wel. De Nederlandse consument denkt dat zijn eigen 
huishouden er financieel niet of nauwelijks slechter voorstaat dan in het verleden. Dit wijkt niet af van het 
Euro17-gemiddelde. Ook is de Nederlander het aankomende jaar slechts licht pessimistischer over het 
doen van grote aankopen dan in de periode voor 2008; een vergelijkbare score met andere landen. Tot 
slot spaart men nauwelijks anders dan in het verleden. De problemen zitten dus vooral bij anderen (c). 
Toch duiden de sterk verslechterde indicatoren erop dat Nederlandse consumenten erg onzeker zijn over 
de nabije toekomst, vooral het sterk verhoogde gepercipieerde werkloosheidsrisico is weinig 
geruststellend. Dit is mogelijk een aanvullende verklaring voor de slechte Nederlandse 
consumptieontwikkeling, bovenop de negatieve inkomens- en (huizen)vermogensontwikkelingen die een 
groot deel van de daling verklaren. 
 
(a) Zie bijvoorbeeld: R. van der Belt, (2012), Consument laat zich put in praten, Themabericht 2012/02, Rabobank Nederland. 
(b) Met dien verstande dat het gemiddelde (lange-termijn) niveau sterk verschilt: Nederland heeft een structureel hoger 
consumentenvertrouwen dan het Europees gemiddelde. Vandaar dat dit kader ingaat op de afwijking van dit gemiddelde. 
(c) Zie ook: J. den Ridder en P. Dekker (2012), Burgerperspectieven 2012/2, Sociaal en Cultureel Planbureau. 
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Ontwikkeling vrije spaarquote in historisch perspectief 

Is aan de ontwikkeling van de vrije spaarquote af te leiden hoe voorzichtig consumenten zijn met het 
uitgeven van hun geld? Uit de linkerfiguur blijkt dat huishoudens vóór de economische neergang van 
2008/2009 meer geld uitgaven dan ze aan loon- en uitkeringsinkomen ontvingen. Dat is mogelijk als 
huishoudens beschikken over vermogen dat een rendement oplevert (spaargeld of aandelen) of steeds 
meer waard wordt (huizenvermogen). Hierdoor namen (vrije) besparingen gestaag af tussen het midden 
van de jaren negentig tot 2005 (rechterfiguur). 
 
In het eerste crisisjaar 2009 daalden de consumptieve bestedingen scherp, hoewel het inkomen zich nog 
redelijk ontwikkelde. Vanaf 2010 volgen de uitgaven min of meer de negatieve ontwikkeling van het 
beschikbaar loon- en uitkeringsinkomen. Daardoor is de spaarquote niet verder gedaald, maar ten 
opzichte van het laagste punt in 2005 al weer iets toegenomen. Als de inkomensontwikkeling in 2013 en 
met name 2014 weer minder negatief zal zijn, kan ook de krimp van de consumptieve bestedingen 
afvlakken. Consumenten zullen vermoedelijk toch voorzichtig blijven en de lichte verbetering van het 
inkomen ook deels aanwenden om de spaarquote iets te laten herstellen. Met name huishoudens die te 
maken hebben met een hypotheekschuld die groter is dan de (gedaalde) waarde van hun woning, zullen 
sparen om op de kortere of langere termijn de restschuld te kunnen aflossen. Daarnaast zal de 
onzekerheid over toekomstige (pensioen)uitkeringen huishoudens stimuleren om te sparen voor de oude 
dag. Zoals de dalende vrije spaarquote een indicator was voor vermogenswinsten, zo is in de huidige 
situatie een oplopende quote een indicator dat huishoudens zelf weer vermogens opbouwen. 
 
Ontwikkeling inkomen en consumptie (links) en spaarquote (rechts) 

  
 
Het geraamde herstel van de besparingen betekent niet automatisch dat het spaargeld van huishoudens 
op de bank toeneemt. Het kan ook worden gebruikt om (hypotheek)schulden af te lossen of aandelen te 
kopen. In de afgelopen jaren hebben huishoudens zich wat afgekeerd van risicovolle beleggingen in 
aandelen. Als het (internationale) herstel duurzaam blijkt te zijn, kunnen beurskoersen weer stijgen. Dat 
kan er ook toe leiden dat mensen hun spaargeld, dat momenteel nauwelijks rente oplevert, weer durven 
te beleggen in aandelen en daardoor het spaarsaldo op de bank niet zal toenemen. 
 
Naast deze individuele besparingen, waarover huishoudens zelf kunnen beslissen, zijn er ook 
„collectieve‟ besparingen die worden toegerekend aan huishoudens. Deze betreffen vooral belegging- en 
premie-inkomsten van pensioenfondsen. Omdat dit vermogen is opgebouwd met afgedragen premies die 
(op termijn) via pensioenuitkeringen weer terechtkomen bij huishoudens, worden die besparingen in de 
Nationale rekeningen gerekend tot de besparingen van huishoudens. Tot 2008 schommelden de 
collectieve besparingen rond de 8%. De crisis heeft deze besparingen aanzienlijk doen dalen, maar de 
verwachting is dat door het geleidelijke economische herstel in 2013 en 2014 deze in stapjes weer zullen 
herstellen tot het niveau van voor de crisis. 
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Figuur 2.12  Investeringen trekken vanaf 2013 weer aan, maar investeringsquote is nog altijd laag 

door lage bezettingsgraad  

  
 
2.2.3 Investeringen 

Bedrijfsinvesteringen stabiliseren in 2013 en trekken weer aan vanaf 2014 

Namen de bedrijfsinvesteringen vorig jaar nog met bijna 2,5% af, dit jaar nemen ze naar 

verwachting  licht toe met ½% doordat de economie in de loop van het jaar weer geleidelijk 

aan verbetert. Doordat de wereldhandel en de binnenlandse productie volgend jaar verder 

aantrekken, nemen de investeringen in 2014 naar verwachting toe met 2¼%. Daarmee komt 

de investeringsquote voor 2014 op 13¼% (figuur 2.12, links).  

 

Dat het economische klimaat maar moeizaam verbetert, komt ook tot uitdrukking in de 

conjunctuurenquêtes van het CBS gehouden onder producenten. Sinds medio 2011 daalde 

het producentenvertrouwen, nadat het de twee voorafgaande jaren voor een groot deel 

herstelde van de grote daling in 2009 (figuur 2.12, rechts). Maar sinds oktober 2012 is een 

kentering gaande.36 Producenten zijn in de loop van het vierde kwartaal 2012 voorzichtig 

optimistischer geworden en ook begin 2013 laat een verdere verbetering zien. Desondanks 

geeft een toenemend aantal ondernemers aan dat er nog financiële belemmeringen zijn. De 

acceptatiecriteria van Nederlandse banken voor leningen aan bedrijven zijn het afgelopen 

jaar per saldo aangescherpt. Hoewel door de laagconjunctuur ook de vraag naar kredieten is 

afgenomen, blijkt uit onderzoek van DNB dat aanscherping van de kredietvoorwaarden de 

zakelijke kredietverstrekking drukt.37 

 

Als gevolg van de afgenomen bedrijvigheid vanaf de tweede helft van 2011 is de 

bezettingsgraad in de verwerkende industrie gedaald van ruim 80 naar minder dan 77 eind 

2012. Daarmee ligt de bezettingsgraad 6%-punt lager dan het langjarige gemiddelde van 

83%. Dat duidt nog steeds op forse onderbezetting van de productiecapaciteit. Naar 

verwachting zullen de uitbreidingsinvesteringen dan ook beperkt zijn en de investeringen in 

2014 vooral toenemen door vervanging van verouderde kapitaalgoederen. 

 

 
36

 Dit is in figuur 2.12 nog niet zichtbaar aangezien die gebaseerd is op kwartaaldata. 
37

 Koen van der Veer, 2013, Banken beperken zakelijke kredietverlening, Economisch Statistische Berichten, vol.  4651. 
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Tabel 2.4 Investeringen en rendement bedrijvensector 

 2012 2012 2013 2014 
     

waarde in mld euro volumemutaties per jaar in % 

     

Bedrijfsinvesteringen 56,3 -2,5 ½ 2¼ 

     

Investeringen in woningen 25,5 -9,2 -7¼ 2¼ 

     

     

Kapitaalinkomensquote  marktsector (a)  19,6 18½ 18¾ 

Investeringsquote (b)  13,0 13 13¼ 

     

(a)  Dit is 100 minus de arbeidsinkomensquote. 
(b)  In procenten van de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen (excl. onroerendgoedsector). 

 

Verbetering woningmarkt laat nog op zich wachten 

Na een forse daling van ruim 9% vorig jaar krimpen de investeringen in woningen naar 

verwachting dit jaar verder met 7¼%. Dit komt voor een groot deel door overloop uit 2012. 

Door teruglopende verkoopaantallen staat de productie van nieuwbouwwoningen al jaren 

onder druk. De productie volgt het aantal bouwvergunningen met enige vertraging en het 

niveau daarvan ligt in 2012 ruim 30% lager dan het jaar daarvoor. Daardoor krimpt naar 

verwachting de productie van nieuwbouwwoningen in 2013 verder en nemen de 

investeringen in woningen af. Ondanks het positieve effect van het woningmarktakkoord, 

wat onder andere de btw op renovatie- en verbouwwerkzaamheden verlaagt en 

energiebesparende maatregelen voor woningeigenaren bevordert, staan herstel- en 

verbouw in 2013 nog steeds onder druk. 

 

Volgend jaar nemen de investeringen in woningen met 2¼% toe door een licht aantrekkende 

conjunctuur en het woningmarktakkoord. De productie van nieuwbouwwoningen 

stabiliseert, mede doordat het aantal afgegeven bouwvergunningen in de loop van 2012 

nauwelijks verder is gedaald. Desondanks is het niveau van de investeringen in woningen in 

2014 in nominale termen ongeveer gelijk aan dat van 2000 en reëel gelijk aan dat van 1994. 

 
Figuur 2.13 Huizenprijs (links) blijft onder druk staan door laag aantal transacties (rechts) 

  
 

Potentiële kopers zijn nog altijd terughoudend bij de aankoop van een woning door 

verwachte verder dalende huizenprijzen en de onzekerheid omtrent de economie en de 

eigen baan. (figuur 2.13, links). Het aantal transacties van bestaande woningen staat dan ook 
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nog steeds onder druk (figuur 2.13, rechts). In december vorig jaar kwam het aantal 

transacties door anticipatie-effecten incidenteel fors hoger uit door de invoering van nieuwe 

hypotheekregels per 1 januari 2013. Kopers wilden nog profiteren van gunstigere regels en 

daarmee lagere woonlasten onder het oude regime. In de nieuwe situatie moet een 

hypotheek binnen dertig jaar worden afgelost om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking 

te komen. In januari kwam het aantal transacties alweer lager uit. Naar verwachting komt 

het aantal transacties van bestaande woningen dit jaar beperkt lager uit dan in 2012 en 

neemt het volgend jaar door de verbeterende conjunctuur licht toe. Door het lage aantal 

transacties blijft de huizenprijs naar verwachting ook dit jaar onder druk staan. 

 
2.2.4 Uitvoer en invoer 

De Nederlandse goederenuitvoer laat een gematigd herstel zien in 2013 en 2014. Dit hangt 

samen met de Europese economie, waarvan de groei achterblijft bij de rest van de wereld. 

Doordat driekwart van onze goederenuitvoer naar de EU gaat, presteert ook onze uitvoer 

matig. Naar verwachting neemt dit jaar het volume van de Nederlandse goederenuitvoer 

(ongerekend energie) met 3¼% toe. In 2014 versnelt de groei tot 5%. Vergeleken met een 

vorig ‘hersteljaar’ 2004 (9%) is dit een bescheiden versnelling. De groei van 2013 en 2014 is 

ook matig in vergelijking met de gemiddelde groei van de afgelopen drie decennia van 6%.  

 
Tabel 2.5 Invoer en uitvoer van goederen, 2012-2014 

 2012 2012 2013 2014 
       

 mld euro                        mutaties per jaar in % 

     

Invoer (volume) 369 3,4 2 4½ 

Invoer (prijs)  2,6 -1¼ ¾ 

     

Uitvoer (volume, exclusief energie) 342 2,2 3¼ 5 

    w.v. binnenslands geproduceerde uitvoer 159 -0,3 2½ 3¾ 

            wederuitvoer 183 4,5 4¼  6  

     

Relevant wereldhandelsvolume  0,5 2¾ 5 

Handelsprestatie (a)  1,7 ¾ 0 

Marktprestatie (b)  -0,8 -¼ -1¼ 

     

Prijs binnenslands geproduceerde uitvoer  0,5 -1 ½ 

Concurrentenprijs  2,4 -½ ¾ 

Prijsconcurrentiepositie (c)  1,9 ½ ¼ 

     

                         %bbp 

     

Saldo lopende rekening  8 8¾ 9 

     

(a) Totale goederenuitvoer minus relevant wereldhandelsvolume. 
(b) Binnenslands geproduceerde goederenuitvoer minus wereldhandelsvolume. 
(c) Concurrentenprijs minus uitvoerprijs binnenslands geproduceerde goederen. 

 
Nederlandse uitvoer groeit in 2013 en 2014 door aantrekkende wereldhandel 

In 2013 en 2014 vormt de aantrekkende relevante wereldhandel de motor achter de groei 

van zowel de wederuitvoer als de binnenslands geproduceerde uitvoer. De 

verwachtingsindicator van de Duitse industrie is de laatste maanden positiever gestemd en 

het pessimisme onder Nederlandse ondernemers over de verwachte bedrijvigheid neemt 
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niet verder toe. De CPB-indicator voor de uitvoer (figuur 2.14, rechts) wijst dan ook op een 

licht positieve groei in 2013.  

 

De binnenslands geproduceerde uitvoer herstelt zich van de terugval in 2012 met een 

bescheiden volumegroei van 2½% in 2013. In 2014 neemt de groei verder toe tot 3¾%. Ook 

de volumegroei van de wederuitvoer volgt het patroon van de relevante wereldhandel: voor 

2013 wordt deze geraamd op 4¼% om in 2014 door te stijgen naar 6%.  

 
Figuur 2.14 Binnenslands geproduceerde uitvoer herstelt licht, aansluitend op conjunctuurindicator 

   
 
Concurrentiepositie nauwelijks van belang voor uitvoergroei 

De relatieve prijspositie van Nederlandse exporteurs verandert dit en komend jaar 

nauwelijks (figuur 2.15, rechts). Hoewel in 2013 de Nederlandse uitvoerprijzen voor het 

eerst sinds 2003 (uitgezonderd het crisisjaar 2009) dalen, verbetert de 

prijsconcurrentiepositie maar licht, omdat ook de concurrentenprijs daalt. De verandering 

van de Nederlandse uitvoerprijzen in 2013 en 2014 wordt vooral bepaald door 

schommelingen in de prijzen van energie en grondstoffen (figuur 2.15, links). Met deze 

fluctuaties hebben onze concurrenten ook te maken, waardoor de Nederlandse 

concurrentiepositie weinig verandert. 

 
Figuur 2.15 Ondanks dalende uitvoerprijs (links) verbetert concurrentiepositie beperkt (rechts) (a) 

    
(a) de prijsconcurrentiepositie is gedefinieerd als de verandering in de concurrentenprijs minus de verandering in de uitvoerprijs van 
de binnenslands geproduceerde uitvoer. 
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Achterblijvende importgroei vergroot het overschot op de lopende rekening 

De volumegroei van de goedereninvoer (exclusief energie) blijft achter bij die van de uitvoer, 

waardoor het overschot op de lopende rekening verder oploopt. De achterblijvende 

importgroei valt vooral toe te schrijven aan de lage binnenlandse bestedingen. De 

consumptie en investeringen dalen dit jaar en tonen in 2014 een geringe groei. In 2013 

speelt verder mee dat bedrijven door de zwakke binnenlandse vraag hun voorraden minder 

aanvullen en dus minder grondstoffen hoeven te importeren. 

 
Figuur 2.16 Overschot lopende rekening in historisch (links) en in Europees (rechts) (a) perspectief 

  
(a) Het cijfer voor het saldo op de lopende rekening voor 2011 verschilt tussen beide figuren doordat in het rechterfiguur het saldo 
is berekend als een driejaarsgemiddelde over de jaren 2009-2011. Daarnaast volgt het cijfer in de linkerfiguur uit de Nationale 
Rekeningen, terwijl het cijfer rechts gebaseerd is op de betalingsbalans. Deze twee bronnen verschillen methodologisch op een 
aantal punten van elkaar die niet relevant zijn voor de analyse. Zie voetnoot 22 in de Macro Economische Verkenning 2012 voor 
meer uitleg over deze verschillen. 
(b) „Inkomens‟ betreft hier primaire inkomens en inkomensoverdrachten. 

 

Voor 2013 wordt de omvang van het overschot op de lopende rekening geraamd op 8¾% 

van het bbp en voor 2014 op 9%. Daarmee keert het overschot terug op het niveau van 2006 

(figuur 2.16, links). In Europees perspectief (figuur 2.16, rechts) is het Nederlandse 

overschot hoog. Zoals te zien is, is de handel in goederen (exclusief energie) bijna volledig 

verantwoordelijk voor de groei van het overschot in 2013 en 2014. Vooral met de handel in 

chemische producten, voedingsmiddelen en machines verdient Nederland netto aan het 

buitenland. 

 

Een overschot op de lopende rekening houdt in dat de besparingen van Nederlandse 

ingezetenen hoger zijn dan de investeringen van Nederlandse ingezetenen in Nederland. 

Vanuit dit perspectief zorgen vooral de toegenomen besparingen bij de huishoudens voor 

een stijgend overschot in 2013 en 2014. Ook de overheid draagt bij aan de toename van het 

overschot; door de bezuinigingen wordt de netto besparing van de overheid in de komende 

twee jaar minder negatief. Het spaaroverschot bij bedrijven, dat de afgelopen tien jaar flink is 

gestegen door achterblijvende investeringen, neemt dit en komend jaar af. Dit komt vooral 

door een daling van de bedrijfsbesparingen. 

 
2.2.5 Arbeidsmarkt 

Door een krimpende werkgelegenheid loopt de werkloosheid op van 5,3% van de 

beroepsbevolking in 2012 tot 6¼% in 2013 en 6½% in 2014. Bedrijven zullen in reactie op 

de productiedaling in het derde en vierde kwartaal van 2012 de komende tijd hun vraag naar 

arbeid verminderen. De daling van de werkgelegenheid zwakt af in 2014, doordat de 
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productie aantrekt. Daarnaast vlakt de groei van het arbeidsaanbod in dit en komend jaar af. 

Hierdoor speelt het stijgende arbeidsaanbod in vergelijking met de afgelopen twee jaar een 

kleinere rol bij de oploop van de werkloosheid. 

 
Tabel 2.6 Kerngegevens arbeidsmarkt, 2012-2014 

 2012 2012 2013 2014 
     

 niveau in dzd                      mutaties per jaar in dzd personen 

     

Arbeidsaanbod (b) 9147 60 55 30 

w.v. demografie  -14 -20 -15 

        participatie  58 45 45 

        beleid   10 5 5 

        conjunctureel  5 20 -10 

     

                      mutaties per jaar in % 

     

Werkgelegenheid (arbeidsjaren) 6721 -0,5 -¾ -¼ 

w.v. marktsector 4861 -0,4 -1 -¼ 

        zorgsector 954 0,4 2 1¾ 

        overheid 839 -1,7 -2 -1¾ 

Beroepsbevolking 8879 1,5 ¾ ¼ 

Werkzame beroepsbevolking 8409 0,6 -¼ ¼ 

     

                      niveaus 

     

Werkloosheid (x 1000)  470 560 575 

Werkloosheid (%)  5,3 6¼ 6½ 

     

(a) In de prognosejaren afgerond op hele kwarten of hele vijfduizenden. De cijfers over de beroepsbevolking en de werkloosheid 

zijn volgens de internationale definitie. 

(b) Het arbeidsaanbod is gedefinieerd als de som van werkzame personen (Nationale rekeningen) en de werkloze 

beroepsbevolking. 

 

Vraag naar arbeid daalt in 2013 en 2014 

In 2013 en 2014 neemt de werkgelegenheid gemeten in arbeidsjaren bij zowel de overheid 

als bij de marktsector af (figuur 2.17, rechts). De krimp in de marktsector met 1% in 2013 is 

vooral een reactie op de productiedaling van de tweede helft van 2012. Bedrijven stoten 

meer arbeid af, omdat er minder geproduceerd wordt. Ook de vertrouwensindicatoren van 

ondernemingen wijzen op een krimp van de personeelssterkte in de nabije toekomst.  

 

In 2014 is de werkgelegenheidsdaling in vergelijking met 2013 beperkt tot ¼%. Dit komt 

zowel door een productieherstel in dat jaar, als door een gematigde loonontwikkeling. Toch 

daalt de werkgelegenheid in 2014, omdat bedrijven naar verwachting eerst de 

arbeidsproductiviteit op peil brengen voordat zij nieuwe mensen aannemen. Deze 

vertraagde reactie van de werkgelegenheid op de productie past in een historisch patroon, 

zie figuur 2.17 (links). Het kader op pagina 54 bespreekt de ontwikkeling van de 

productiviteit in de afgelopen jaren uitgebreider. 

 

Bij de overheid neemt het personeelsbestand door de bezuinigingen verder af. In 2013 en 

2014 groeit de werkgelegenheid in de zorg gestaag door, maar deze toename is onvoldoende 

om de totale werkgelegenheid te doen groeien. 
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Figuur 2.17 Daling productie marktsector (links) zorgt voor krimp werkgelegenheid (rechts)   
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De oploop van de werkloosheid ontleed 

Sinds 2011 loopt de werkloosheid in Nederland weer op (figuur 2.18, links). Welke groepen betreft dit? Dit valt 
het beste te bestuderen met cijfers over stromen op de arbeidsmarkt. Mensen wisselen op de arbeidsmarkt 
tussen drie posities: werkloos, werkzaam en de niet-beroepsbevolking (niet-participerend). Instroom naar de 
werkloosheid vindt plaats door ontslag of contractbeëindiging en door toetreders die geen baan hebben 
gevonden. Werklozen stromen uit doordat zij de arbeidsmarkt verlaten of een baan vinden. 
 
Verandering werkloosheid in stromen  

 
 
Bovenstaande figuur toont de verandering van de werkloosheid en de nettobijdrage van de werkzame en niet-
beroepsbevolking daaraan. De oploop van de werkloosheid kent twee oorzaken. Aan de ene kant neemt de 
netto-instroom vanuit de niet-beroepsbevolking vanaf het derde kwartaal van 2011 in omvang flink toe. De 
kwartalen daarna blijft de netto-instroom op een hoog niveau liggen. Deze toename is voor het merendeel toe 
te schrijven aan een groter aantal toetreders. 
 
Aan de andere kant vond er ondanks de recessie in 2011 en 2012 een netto-uitstroom van werklozen richting 
werk plaats. Wel verminderde deze netto-uitstroom, doordat minder werklozen een baan vonden. De instroom 
door ontslag of contractbeëindiging bleef tot eind 2011 stabiel en nam daarna toe. Door de krimpende 
werkgelegenheid zal naar verwachting in 2013 en 2014 ook de nettobijdrage van de werkzame 
beroepsbevolking positief worden. De rode en oranje balk maken duidelijk dat de werkloosheid sinds 2011 
voornamelijk oploopt door een instroom van onsuccesvolle toetreders en een verminderde uitstroom richting 
werk. 
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Groei arbeidsaanbod vlakt af in 2013 en 2014 

Na een sterke toename in de afgelopen anderhalf jaar, vlakt de groei van het arbeidsaanbod 

dit en komend jaar af (figuur 2.18, rechts). De groei van het arbeidsaanbod wordt geraamd 

op 55.000 personen in 2013 en op 28.000 personen in 2014. Weliswaar ligt de geraamde 

groei in 2013 dicht bij die van de afgelopen twee jaar, maar de toename in 2013 bestaat voor 

bijna de helft uit overloop uit de tweede helft van 2012. De twee kaders in deze paragraaf 

gaan dieper in op de stijging van de werkloosheid en het verband met de toegenomen 

beroepsbevolking in de afgelopen jaren. 

Een relatief klein deel van het arbeidsaanbod zal zich in de loop van 2013 en 2014 

terugtrekken door de stand van de conjunctuur. Met de stijging van de werkloosheid daalt de 

kans op het vinden van een baan. Hierdoor melden zich minder mensen op de arbeidsmarkt 

en trekken werklozen zich ontmoedigd terug. 

Door een aantal structurele ontwikkelingen blijft het arbeidsaanbod in bescheiden mate 

groeien. Ouderen blijven langer participeren op de arbeidsmarkt doordat zij later dan 

voorheen met pensioen gaan. Daarnaast zet de participatiestijging van vrouwen door. De 

vergrijzing zorgt in lichte mate voor een afvlakking van de structurele groei van het 

arbeidsaanbod. 

 
Werkloosheid loopt verder op 

De krimp in de werkgelegenheid zorgt voor een stijging van de werkloosheid in 2013 en 

2014. Doordat werkende personen gemiddeld minder uren gaan werken, vertaalt de daling 

van de werkgelegenheid in arbeidsjaren zich niet volledig in een stijging van de 

werkloosheid in personen. Bedrijven zullen niet alleen meer mensen ontslaan, maar ook 

minder mensen aannemen. Hierdoor neemt de kans op het vinden van een baan af, waardoor 

de werkloosheidsduur en daarmee de werkloosheid oplopen. Tegenover elke vacature 

stonden eind 2012 ongeveer vijf werklozen, wat wijst op een ruime arbeidsmarkt (figuur 

2.19, links). Naar verwachting zal de arbeidsmarkt in 2013 en 2014 verder verruimen door 

de groei van de werkloosheid en een krimp in het aantal vacatures. Hierdoor daalt de 

uitstroom richting werk, waardoor een groeiend deel van de werklozen niet binnen een jaar 

een baan vindt. Figuur 2.19 (rechts) laat zien dat sinds 2010 het aantal langdurig werklozen 

(langer dan een jaar werkloos) als percentage van de beroepsbevolking stijgt. 

 
Figuur 2.18 Werkloosheid naar niveau 1996 (links) en stijging beroepsbevolking vlakt af (rechts) 

  
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013

% beroepsbevolking

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

mln



49 

 
 

  

Wie zitten er achter de stijging van de beroepsbevolking? 

Het vorige kader liet zien dat de oploop van de werkloosheid deels is veroorzaakt door een verhoogde 

instroom van onsuccesvolle toetreders op de arbeidsmarkt. Met hun toetreding steeg ook de 
beroepsbevolking. Een andere belangrijke reden voor de groei van de beroepsbevolking is de langere 
participatieduur van ouderen, die niet direct zichtbaar is in de stroomcijfers in de figuur uit het vorige kader. 
Deze langere participatieduur kan ook van invloed zijn op de werkloosheid, omdat toetreders en werklozen 
hierdoor op korte termijn een lagere kans hebben op het vinden van een baan.  
 
Onderstaande figuur laat zien dat 55-plussers een groot aandeel hadden in de stijging van de 
beroepsbevolking van het vierde kwartaal van 2012 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2011. De 
mutatie van de beroepsbevolking is opgesplitst in een demografisch effect en een participatie-effect. De 
beroepsbevolking binnen een leeftijdsklasse kan namelijk stijgen doordat de bevolkingsomvang toeneemt (het 
aantal 55-plussers groeit), of doordat een groter deel van de mensen binnen de klasse participeert. 
 

Stijging beroepsbevolking uitgesplitst naar cohorten 2012-IV  

ten opzichte van 2011-II 

 

 

Participatie-effecti(t): (BPGi(t) - BPGi(t-1))*PBi(t). Demografisch effecti(t): (PBi(t) - PBi(t-1))*BPGi(t-1). PBi = potentiële 
beroepsbevolking, BPGi = bruto-participatiegraad. De onderliggende data zijn gecorrigeerd voor seizoenpatronen en in de figuur is 
de nationale definitie van de beroepsbevolking gehanteerd. 

 

Wat opvalt, is het forse participatie-effect bij de 55-plussers. De participatiestijging van deze groep is 
waarschijnlijk het resultaat van ouderen die later dan voorheen met pensioen gaan. In het vorige decennium is 
vervroegde uittreding bemoeilijkt en daarnaast blijven ouderen mogelijk langer werken vanwege zorgen om 
het pensioen. Verder speelt de participatiestijging van vrouwen uit het verleden een rol. Deze stijging werkt 
vertraagd door in het aanbod van ouderen, omdat het aandeel niet-werkende vrouwen binnen deze 
leeftijdsklasse geleidelijk afneemt. Door deze drie effecten stijgt de arbeidsparticipatie binnen deze groep 
zonder dat extra mensen zich hebben aangeboden op de arbeidsmarkt. De stroomcijfers wijzen in vergelijking 
met het participatie-effect op een beperkte instroom van 45-plussers. 
 
Ook jongeren (15-24) zijn meer gaan participeren. Hun participatie ligt echter nog altijd onder het niveau van 
vóór het uitbreken van de kredietcrisis: in 2008 participeerde 45,9% van de jongeren op de arbeidsmarkt, 
tegen 42,6% in 2012. Bij de middengroep 25-44 is het participatie-effect klein, maar op het niveau van 
geslacht is er meer dynamiek: de participatie onder mannen daalde met 12.000 personen, terwijl de 
participatie onder vrouwen met 21.000 personen steeg. 
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Van alle leeftijdsklassen steeg in 2011 en 2012 de werkloosheid onder jongeren (15-24 jaar) 

het hardst, van 7,8% van de beroepsbevolking begin 2011 naar 10% eind 2012. De grote 

stijging van de jeugdwerkloosheid is niet uitzonderlijk, omdat deze doorgaans sterker met de 

conjunctuurcyclus meebeweegt dan de werkloosheid van andere leeftijdscategorieën. Zo 

daalde van begin 2010 tot midden 2011 de werkloosheid onder jongeren, terwijl die bij 

andere leeftijdsgroepen ongeveer gelijk bleef. Het is te verwachten dat de werkloosheid 

onder jongeren nog verder toe zal nemen, maar dat jongeren ook als eerste zullen profiteren 

van economisch herstel. 

 
Figuur 2.19 Krapte-indicator (links)(a) en percentage langdurig werklozen (rechts) 

  
(a) De indicator voor krapte op de arbeidsmarkt is gedefinieerd als het aantal vacatures gedeeld door de werkloosheid 
(internationale definitie). De grenzen van de vijf categorieën worden bepaald door het gemiddelde plus of min een halve of een hele 
standaarddeviatie berekend over de periode 1973-2012. 

 

2.2.6 Prijzen en lonen 

Reële loongroei nog niet in zicht  

Door de geringe economische groei staan de lonen vooral dit jaar onder druk. De gemiddelde 

loonvoetontwikkeling is in de jaren 2012-2014 ongeveer gelijk aan de inflatie. Op lange 

termijn is de loonruimte afhankelijk van de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit. Het 

kader ‘Loonvoetontwikkeling in de pas met productiviteitsgroei’ gaat dieper in op deze 

vergelijking. 

 

In alle sectoren stijgen de contractlonen in 2013 naar verwachting minder dan de inflatie 

(figuur 2.20, links). Een krimpende productie en een oplopende werkloosheid drukken de 

stijging van de contractlonen in de marktsector. Deze nemen dit jaar naar verwachting met 

1¾% toe, 1%-punt minder dan de inflatie. Voor 2013 heeft 34% van de bedrijven een cao 

afgesloten met een bijbehorende loonstijging van 1,5%. Gezien de hogere inflatie is de 

verwachting dat de nog af te sluiten cao’s wel een iets grotere stijging laten zien, maar dat 

deze toename beperkt is. Naar verwachting nemen de contractlonen in de marktsector 

volgend jaar met 2% toe, een stijging die gelijk is aan de inflatie. De productie en daarmee de 

arbeidsproductiviteit nemen iets toe, al blijft de arbeidsproductiviteitsgroei in historisch 

perspectief gematigd. Bovendien liggen de winsten van bedrijven dit jaar op een gemiddeld 

niveau. Hierdoor is er volgend jaar iets meer ruimte om de lonen te laten stijgen. 
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Tabel 2.7 Prijzen en lonen, 2010-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

      

               bijdragen in %-punten   

Opbouw consumptieprijs      

Invoer 2,3 2,1 1,6 ½ ¾ 

Indirecte belastingen en niet-marktsector 0,2 0,7 0,7 1½ 1¼ 

Arbeidskosten -1,0 0,4 0,8 ½ ¼ 

Brutomargeverbetering (a) -0,3 -0,9 -0,6  0    -¼ 

      

Consumptieprijs (mutaties per jaar in %) (b) 1,3 2,3 2,4 2¾ 2 

Consumentenprijsindex (mutaties per jaar in %) (b)  1,3 2,3 2,5 2¾ 2 

      

Opbouw loonvoet marktsector (c)      

Contractloon (inclusief overloop) 1,0 1,4 1,7 1¾ 2 

Incidenteel 0,4 0,4 -0,6 ¼ ¼ 

      

Brutoloon 1,4 1,8 1,0 2 2¼ 

Sociale lasten werkgevers 0,4 0,3 1,2 ¼ ½ 

      

Loonvoet marktsector (mutaties per jaar in %) 1,8 2,1 2,2 2¼ 2¾ 

      

(a) Inclusief afschrijvingen en rente. 
(b) De consumptieprijs (Nationale rekeningen) en de consumentenprijsindex (maatstaf voor maandelijkse inflatiecijfers) hebben niet 
precies dezelfde dekking en weging. De consumentenprijsindex omvat niet de rentemarge van banken, maar wel de 
consumptiegebonden belastingen; bij de consumptieprijs is het andersom. 
(c) Marktsector betreft bedrijven exclusief zorg. 

 

In de projectie volgen de contractlonen in de zorg grotendeels die van de marktsector. Zowel 

dit als volgend jaar stijgen de contractlonen in de zorg met 2%. Voor ambtenaren geldt voor 

dit jaar een nullijn. Het regeerakkoord bevat geen beleid voor de cao-lonen in 2014 en de 

voorlopige afspraken in het pakket van 1 maart jl. zijn niet meegenomen in de berekeningen 

(zie voetnoot 1). Ambtenarensalarissen volgen de contractlonen in de marktsector en nemen 

in 2014 naar verwachting met 2% toe. 

 

Voor de ontwikkeling van de loonvoet is niet alleen de ontwikkeling van de contractlonen, 

maar ook die van de incidentele lonen en de sociale lasten van belang. In 2012 hadden de 

sociale lasten een effect van 1,2%-punt op de loonontwikkeling. Stijgingen van de ww-, 

ziektekosten- en pensioenpremies zijn hiervan vooral de oorzaak. Voor dit en volgend jaar is 

de bijdrage met ¼%, respectievelijk ½% minder groot dan in 2012. De geringe economische 

groei tempert de incidentele loonontwikkeling in met name de marktsector, bijvoorbeeld 

omdat er minder hoeft te worden overgewerkt (figuur 2.20, rechts). Vorig jaar was de 

incidentele loonontwikkeling in de marktsector -0,6%, wat historisch gezien een forse 

afname is. Omdat de economie weer iets aantrekt, wordt verwacht dat de incidentele 

loonontwikkeling dit en volgend jaar weer licht positief uitkomt. Gemiddeld over de langere 

termijn is de incidentele loonontwikkeling positief door de vergrijzing en de stijging van het 

opleidingsniveau van de beroepsbevolking. 
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Figuur 2.20 Gematigde ontwikkeling contractlonen (links) en incidentele lonen (rechts) 

  
 

In 2013 leidt het beleid tot een opwaarts effect op de inflatie. Huurstijgingen hebben 

(ondanks de recent voorgestelde aanpassingen in het woonakkoord) een opwaarts effect op 

de inflatie, evenals de verhoging van het btw-tarief en de assurantiebelasting. De inflatie 

komt uit op 2¾%. Volgend jaar is de inflatie met 2% lager dan dit jaar, onder andere omdat 

de belastingen een minder grote opwaartse invloed uitoefenen. De invloed van de 

belastingen is zichtbaar door de reguliere consumentenprijsindex te vergelijken met de 

afgeleide prijsindex. Deze laatste index is gecorrigeerd voor veranderingen in de 

belastingtarieven. De afgeleide prijsindex laat in 2013 en 2014 een vlakker verloop zien en 

komt dit en volgend jaar uit op een toename van 1¾% (figuur 2.21, links). 
 

Figuur 2.21 Belastingen, vaste lasten en invoerprijzen stuwen inflatie 

  

 

Gemiddeld is in de periode 2010-2014 de inflatie 2,2%. Dit is hoger dan op grond van de 

economische groei in de afgelopen jaren zou worden verwacht. Naast het effect van de 

belastingverhogingen heeft een stijging van de prijzen van ingevoerde goederen en diensten 

een substantiële invloed. Hogere olieprijzen in combinatie met een waardedaling van de 

euro stuwen de prijzen. De bijdrage van de arbeidskosten aan de inflatie is daarentegen 

gematigd (figuur 2.21, rechts). 
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Loonvoetontwikkeling in de pas met productiviteitsgroei 

De afgelopen jaren zijn de contractlonen in de marktsector minder gestegen dan de inflatie, gemeten als 
de stijging van de consumentenprijsindex (cpi). Dit en volgend jaar wordt in de marktsector eveneens een 
gematigde contractloonontwikkeling geraamd. Dit past  bij de nog altijd beperkte  productie- en 
arbeidsproductiviteitsgroei, zeker als de ontwikkelingen in dit en komend jaar worden geplaatst in het 
perspectief van een wat langere tijdsperiode.  Een hogere contractloonontwikkeling zou de winst- of 
werkgelegenheidsontwikkeling onder druk zetten.  
 
Voor bedrijven is de ontwikkeling van de loonvoet, reëel gemaakt met de prijs toegevoegde waarde, 
relevant. De loonvoet bestaat uit contractlonen plus sociale lasten en incidentele lonen. De tabel laat zien 
dat door sociale lasten en incidenteel loon de loonvoet sterker stijgt dan de contractlonen. Daarnaast 
worden de winsten van bedrijven bepaald door de prijs van de toegevoegde waarde, terwijl voor 
werknemers de inflatieontwikkeling van de consumentenprijsindex relevant is. Het verschil tussen de 
inflatie en de stijging van de prijs toegevoegde waarde is de ruilvoet. (a) Deze is over het algemeen 
positief (zie tabel). Dat genereert een tweede verschil tussen de reële loonvoet en de voor inflatie 
geschoonde contractlonen. 
 
De loonvorming heeft een neutrale invloed op de winstgevendheid van het bedrijfsleven als de 
arbeidsinkomensquote (aiq) constant blijft. De aiq meet het aandeel van de factor arbeid (gemeten als de 
loonsom) in de toegevoegde waarde. Op lange termijn mag worden verwacht dat de aiq ongeveer stabiel 
is als de productie- en sectorstructuur van de economie niet te veel verandert. Uit de definitie volgt dat de 
aiq stabiel is als de reële loonvoet evenveel verandert als de arbeidsproductiviteit. De laatste kolom van 
de tabel laat zien dat dit over 1970 - 2011 bij benadering het geval is. 
 
Reële lonen en arbeidsproductiviteit in de marktsector, 1970-2014 

 70-79 80-89 90-99 00-09 10-14 70-11 
       

Reële contractlonen (t.o.v. cpi) 2,7 -0,6 0,1 0,4 -0,6 0,6 

Sociale lasten + incidentele lonen 1,1 0,8 0,6 1,1 0,6 0,9 

Ruilvoeteffect 0,7 0,8 1,0 0,3 1,0 0,7 

Reële loonvoet (t.o.v. prijs toegevoegde waarde) 4,6 1,0 1,7 1,8 1,0 2,2 

       

Arbeidsproductiviteit 3,3 2,0 1,6 1,7 0,9 2,1 

Productie 3,2 2,3 3,7 1,8 0,3 2,7 

Werkgelegenheid (arbeidsjaren) 0,0 0,3 2,0 0,1 -0,6 0,5 

Delta arbeidsinkomensquote (aiq) 1,2 -0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 

 
In de periode 2010-2014 neemt de productie toe met een historisch gezien magere 0,3%-punt (zie de 
tabel). Ondanks een krimp van de werkgelegenheid neemt de arbeidsproductiviteit slechts met 0,9% toe. 
Daardoor kan de reële loonvoet (maat voor de loonkosten) met 1,0% stijgen bij een nagenoeg 
gelijkblijvende aiq. Omdat de sociale lasten, incidentele lonen en de ruilvoet een positief effect hebben, 
impliceert dit een daling van de reële contractlonen met gemiddeld 0,6%-punt per jaar. Een hogere 
contractloonontwikkeling zou de winst- of werkgelegenheidsontwikkeling onder druk zetten.  
 
De daling van de reële contractlonen is ongeveer even groot als in de jaren tachtig van de vorige eeuw. 
Een belangrijk verschil is dat toen de arbeidsproductiviteit sterk toenam. De winstgevendheid van 
bedrijven verbeterde daardoor. Dit was ook noodzakelijk, omdat in de jaren zeventig de winsten sterk 
onder druk stonden door een loonstijging die flink uitging boven de productiviteitsontwikkeling. In de 
periode 2000-2009 lagen de winsten over het algemeen op een hoog niveau. In de jaren tachtig werd de 
loondaling vooral gedreven door de ongunstige financiële situatie en concurrentiepositie van bedrijven, 
terwijl de achterblijvende lonen in de afgelopen jaren vooral samenhangen met de geringe 
productieontwikkeling.  
 
(a) Het kader „reële contractloonstijging blijft achter bij productiviteitsgroei‟ in het Centraal Economisch Plan 2008 geeft meer 
achtergronden bij het begrip ruilvoet. 
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2.3 Financieel-economische ontwikkelingen 

Het aanpassingsproces na een financieel-economische crisis, waarin tekorten en schulden 

worden teruggebracht naar een houdbaar niveau, is pijnlijk en langdurig. Indicatoren voor 

de financiële positie van huishoudens (hypotheekschuld ten opzichte van de waarde van de 

woning), banken (niet-presterende leningen, CDS verzekeringspremies) en de overheid 

(EMU-saldo en -schuld) in tabel 2.8 wijzen erop dat het proces, dat in gang is gezet door de 

financiële crisis, in Nederland nog lang niet is voltooid. 

 

Het aanpassingsproces is mede pijnlijk, doordat overheden, toezichthouders en financiële 

instellingen onbedoeld dikwijls procyclisch beleid voeren. De hogere lasten en lagere 

overheidsuitgaven om de tekorten bij de overheid terug te dringen, het aanscherpen van de 

kredietvoorwaarden aan bedrijven, de strengere eisen aan verlening van hypotheken en het 

verhogen van de reserve-eisen aan banken zetten de economische groei op korte termijn 

onder druk. De lagere groei en de oploop van de werkloosheid zet weer druk op de 

betaalcapaciteit van huishoudens, bedrijven en overheid. Uit oogpunt van conjunctuur was 

het beter geweest om hervormingen door te voeren en de overheidsfinanciën te saneren 

toen de economie nog groeide, de reserve-eisen aan banken te verhogen toen de 

kredietverlening nog sterk toenam en de aftrekbaarheid van de hypotheekrente te beperken 

toen de huizenprijzen nog stegen. Het blijkt in de praktijk echter lastig om in tijden van 

euforie tegen de stroom in te zwemmen, ook voor de politiek, de toezichthouder en de risk 

managers van banken.  

 
Huishoudens: hypotheekschuld loopt verder op  

De financiële positie van huishoudens is zeer gevoelig voor de ontwikkeling van het netto 

huizenvermogen. Weliswaar is de groei van de hypotheekschulden sinds de kredietcrisis 

zeer gematigd, maar de schuld in verhouding tot de waarde van het onderpand stijgt door de 

daling van de huizenprijzen. De cijfers voor januari 2013 geven aan dat deze trend nog 

doorzet, waarschijnlijk mede door de beperking van de aftrekbaarheid van de 

hypotheekrente sinds het begin van dit jaar. De verhouding tussen de hypotheekschuld en de 

waarde van de eigen woning is gestegen van 25% in 1970 naar 52% in 2011. Sinds begonnen 

is met de meting in 1970, is dit percentage nog nooit zo hoog geweest. De kwetsbaarheid van 

gezinnen voor een daling van de huizenprijzen is voor sommige groepen groter dan uit de 

macrocijfers blijkt, omdat de bezittingen en schulden ongelijk zijn verdeeld. Vooral starters 

en tweeverdieners die recent een woning hebben gekocht, hebben vaak een negatief 

vermogen, terwijl anderen weinig hinder hebben van de daling van de huizenprijzen. Vooral 

de combinatie van dalende huizenprijzen en verlies van betaalcapaciteit door werkloosheid 

of scheiding leidt tot een verhoogd risico op wanbetaling en gedwongen verkoop. Het Bureau 

Kredietregistratie schat dat eind 2012 circa 77.000 huishoudens (dat is ongeveer 1%) een 

betalingsachterstand op hun hypotheken hadden van 120 dagen of meer. De daling van de 

huizenprijzen werkt ook door in het eigen vermogen van woningcorporaties (zie tabel 2.8). 
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Tabel 2.8 Financieel-economische kerngegevens (a) 

  
1999-

2008 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

Gezinnen       

Aandelenbezit % besch. inkomen 67 47 52 41  

Eigenwoningbezit % besch. inkomen 393 472 472 452  

Hypotheekschuld % besch. inkomen 167 229 237 235  

Netto vermogen % besch. inkomen 456 489 494 468  

Hypotheekrente nieuwe contracten (ultimo jaar) % 5,0 4,9 4,4 4,6 4,1 

       

Financiële Instellingen       

Omvang financiële sector (b) % bbp  462 461 470 463 

Buitenlandse vorderingen (b) % bbp  100 79 74 77 

Spaartegoeden eurogebied % bbp  140 138 141 147 

Niet-presterende leningen (b) % bruto leningen  3,2 2,8 2,7 3,1 

Solvabiliteit Nederlandse banken (b)  %  4,3 4,4 4,3 4,5 

CDS Nederlandse banken (excl. SNS) basispunten  98 92 120 155 

CDS Nederlands verzekeringswezen basispunten  203 170 204 168 

Dekkingsgraad pensioenfondsen  % 128 109 107 98 102 

       

Niet-financiële bedrijven       

Winstquote niet-financiële marktsector % 12,1 8,0 8,1 9,7  

Solvabiliteit niet-financiële marktsector % 45,9 47,8 47,7 47,9  

Rentabiliteit niet-financiële marktsector % 10,1 6,2 8,5 9,5  

Eigen vermogen woningcorporaties (c) % bbp  31,3 30,3 28,8  

       

Overheid       

EMU-saldo % bbp -0,4 -5,6 -5,1 -4,5 -4,0 

EMU-schuld % bbp 52,4 60,8 63,1 65,5 71,4 

Lange rente 10-jaars overheidsobligaties % 4,4 3,7 3,0 2,9 1,9 

CDS overheidsschuld  basispunten  56 45 66 86 

       

Internationale positie       

Saldo lopende rekening % bbp 6,6 3,2 5,1 8,3 8,0 

Netto vermogenspositie Nederland % bbp -6,0 21,6 28,0 34,1  

       

Overige financiële indicatoren       

Prijsindex bestaande koopwoningen % per jaar 7,5 -3,3 -2,0 -2,3 -5,9 

AEX-index (mutatie ultimo jaar) % per jaar -7,5 36,3 5,7 -11,9 9,7 

Groei kredietverlening aan niet-financiële bedrijven % per jaar  3,3 3,7 3,6 2,1 

Koers-winstverhouding aandelen % 15,7 13,2 18,6 10,9 11,5 

       

(a) Bronnen: DNB, CBS en Datastream. 

(b) Cijfers voor 2012 hebben betrekking op de stand in het derde kwartaal. 

(c) Het woningbezit is gewaardeerd tegen marktprijzen in verhuurde staat. Bron: Centraal Fonds Volkshuisvesting. 

 

Bankwezen: waardedaling onroerend goed zet balans onder druk, start terugbetaling LTRO  

Het optreden van de ECB als ‘lender of last resort’ voor banken via de Long-Term 

Refinancing Operations (LTRO) en de invoering van de Outright Monetary Transactions 

(OMT), maar ook de hervormingen in de lidstaten, hebben de zorgen over het uiteenvallen 

van het eurogebied beperkt. De spanning op de financiële markten is hierdoor afgenomen. 

De rente op staatsobligaties van verschillende zuidelijke eurolanden is afgelopen jaar sterk 

gedaald en Ierland en Portugal hebben onlangs zelfstandig kunnen lenen op de 

kapitaalmarkt. De stijging van de obligatiekoersen is goed voor de financiële positie van 

banken, vanwege hun beleggingen hierin. Banken zijn inmiddels wat minder terughoudend 

in het onderling uitlenen van geld.  
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De financiële problemen van banken in landen als Ierland en Spanje waren mede 

veroorzaakt door de waardedaling van onroerend goed. Ook Nederlandse financiële 

instellingen zijn niet immuun voor de sterke daling van de prijzen van huizen, kantoren en 

winkels. De waardedaling van onroerend goed speelde ook een rol bij de problemen van SNS, 

dat kortgeleden is genationaliseerd. Het percentage leningen met onvoldoende rendement 

(niet-presterende leningen) is in 2012 licht toegenomen en de CDS-verzekeringspremies van 

Nederlandse banken waren in 2012 gemiddeld hoger dan in 2011. De solvabiliteit van de 

Nederlandse banken is het afgelopen jaar wel verbeterd. De Nederlandse banken zijn 

vergeleken met banken in andere Europese landen relatief goed gekapitaliseerd, maar het 

eigen vermogen voldoet nog niet aan de eisen die in 2019 onder Basel III zullen gelden.  

De groei van de kredietverlening aan het bedrijfsleven is sinds eind 2009 gedaald. De afname 

van de groei komt door een combinatie van minder kredietvraag en aanscherping van de 

kredietvoorwaarden. Van der Veer schat dat aanscherping van de voorwaarden de jaarlijkse 

zakelijke kredietgroei in Nederland sinds medio 2009 met 1 tot 3%-punt heeft gedrukt.38  
 

Overheid: schuldreductie bij krimpende economie is moeizaam 

Bij een krimpende economie is het moeizaam om de overheidsschuld, uitgedrukt als 

percentage van het bbp, te reduceren. Zelfs bij een klein tekort neemt de schuldquote toe. Bij 

de vigerende beleidsuitgangspunten gaat de overheidsschuld in de raming naar 75% bbp in 

2014. Hiermee ligt de schuld van de Nederlandse overheid boven de Europese doelstelling 

van 60%, maar onder het gemiddelde in het eurogebied. Een relativering bij de schuldquote 

is dat de cijfers in internationaal perspectief niet geheel vergelijkbaar zijn, bijvoorbeeld 

omdat Nederland anders dan veel andere Europese landen de opgebouwde pensioenrechten 

van ambtenaren al heeft gefinancierd. Ondanks de hogere overheidsschuld zijn de 

rentelasten uitgedrukt in procenten bbp vrij stabiel, doordat tegelijkertijd rentes op een 

historisch laag niveau zijn beland.  

 

De overheid loopt niet alleen financiële risico’s door de omvang van de bruto 

overheidsschuld en de onzekerheid over de waarde van overheidsbezittingen, maar ook 

door afgegeven garanties. Bij het uitbreken van de kredietcrisis zijn de overheidsgaranties 

op onder meer kredieten en deelnemingen sterk gestegen. Deze garanties zijn inmiddels wat 

teruggelopen, maar nog altijd zeer omvangrijk in historisch perspectief.39  

 
38

 Zie K. van der Veer, 2013, Banken beperken zakelijke kredietverlening, ESB, 98 (4651), blz. 10-12. 
39

 De Miljoenennota 2013 bevat een actueel overzicht van de garanties. 
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Consumentenschuld - de rol van de overheid 
Nederland kent internationaal gezien hoge schuldenniveaus in de private sector. Deze bestaan 
voornamelijk uit hypotheekschulden. Op geaggregeerd niveau staan tegenover deze schulden 
aanzienlijke bezittingen, vooral huizen- en pensioenvermogen, maar die zijn op korte termijn niet liquide 
te maken. Bovendien heeft de huidige schuldencrisis geleid tot een reële daling van de woningwaarde 
van 20,7% ten opzichte van het topniveau in het derde kwartaal van 2007. Uit data van de DNB 
Household Survey blijkt dat er grote heterogeniteit bestaat tussen groepen consumenten. Vooral jonge 
huishoudens die in de afgelopen tien jaar een huis kochten, hebben hoge loan-to-value (LTV) ratio‟s. Dat 
geldt ook voor hoogopgeleiden en ongehuwd samenwonenden. Ook hebben huishoudens met hoge 
LTV's vaker dan gemiddeld beleggingshypotheken. Voor bepaalde groepen zijn er dus risico‟s. 
 

Lening t.o.v. inkomen naar leeftijd (links) en lening t.o.v. waarde woning naar leeftijd (rechts) 
(a)

 

  
Bron: Berekeningen CPB op basis DNB Household Survey. 

 
De combinatie van hoge schulden en oplopende werkloosheid kan er toe leiden dat huishoudens in 
betalingsproblemen komen en dat – uiteindelijk – herstructurering van schulden (schuldsanering) plaats 
moeten vinden. Herstructurering van private schuld is in Nederland momenteel niet aan de orde. 
Desondanks zijn er groepen die kwetsbaar zijn bij verdere daling van de huizenprijzen en toenemende 
werkloosheid. Maar is er eigenlijk wel een potentiële rol voor de overheid bij schuldsanering?  
Er zijn in ieder geval vier potentiële marktfalens die ervoor zorgen dat het proces van afbouwen en 
saneren van consumentenschuld niet altijd efficiënt verloopt. Ten eerste kunnen heronderhandelingen 
over schuld waarbij meerdere partijen betrokken zijn inefficiënt verlopen vanwege meeliftersproblemen. 
De ene partij wil graag dat de ander de lasten draagt van herstructurering. Er is dan te weinig 
herstructurering. Ten tweede kunnen, in de relatie tussen huishoudens en hun hypotheekverstrekkers, 
hold-out problemen spelen waarbij huishoudens wel willen verhuizen maar daarmee wachten omdat ze 
zo betere voorwaarden voor schuldsanering hopen af te dwingen. Ten derde kan het vooruitzicht van 
herstructurering ertoe leiden dat huishoudens investeringen in hun huis uitstellen waardoor de kwaliteit 
van de woning daalt met een negatief effect op nabijgelegen woningen. Hier is ook te weinig 
herstructurering. Tot slot kan gedwongen verkoop van het ene huis onder de marktprijs plaatsvinden 
(firesales) wat tot dalende prijzen van huizen in de buurt leidt. Er is dan teveel herstructurering.  
 
Hoe kan de overheid deze marktfalens adresseren? In theorie zijn vijf typen maatregelen te 
onderscheiden. De overheid kan (1) heronderhandelingen faciliteren via regelgeving of toezicht, (2) 
prikkels geven om schulden af te bouwen, (3) subsidies verstrekken aan schuldenaars om 
transactiekosten te verminderen, (4) met hetzelfde doel subsidies verstrekken aan schuldeisers, (5) 
partijen dwingen tot heronderhandelingen. De laatste drie maatregelen kennen ook nadelen in de vorm 
van strategisch gedrag door schuldeisers en schuldenaars, bijvoorbeeld doordat zij proberen ten 
onrechte steun te ontvangen. Daarbij moet er ook rekening worden gehouden met mogelijke effecten op 
toekomstig gedrag. Zo kan overheidsingrijpen waarbij schuldeisers hun claims kwijtraken ervoor zorgen 
dat ze in de toekomst hun tarieven verhogen, terwijl een redding van schuldenaars ervoor kan zorgen dat 
die minder voorzichtig worden bij het aangaan van nieuwe schulden. Steun aan schuldeisers kan ervoor 
zorgen dat zij minder goed risico‟s gaan monitoren. 
 
(a)  Uit N. van Beers en M. J. Bijlsma, 2013, Afbouw van consumentenschuld - welke rol voor de overheid?,  

CPB Achtergronddocument, nog te publiceren.  
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De nationalisatie van SNS REAAL 
Op 1 februari 2013 nationaliseerde de Nederlandse overheid SNS REAAL, om een dreigend faillissement 

van dochter SNS Bank te voorkomen. De problemen kwamen voort uit de vastgoedportefeuille van 
SNS Property Finance, een dochter van SNS Bank die in de zomer van 2006 was 
overgenomen van ABN Amro. Op de portefeuille, die medio 2012 voor 9 miljard euro in de boeken 

stond, moest op grond van inschattingen van vastgoedexpert Cushman & Wakefield 2,8 mld euro worden 
afgeboekt. Het eigen vermogen van de bank schoot daardoor tekort. De onteigening van aandeelhouders 
en achtergestelde crediteuren draagt naar verwachting 1 mld euro bij aan de herkapitalisatie van SNS 
REAAL. Daarbij legt de Minister in 2014 een eenmalige resolutieheffing op aan de Nederlandse banken 
van 1 mld euro. Bij een faillissement van SNS Bank hadden deze banken immers moeten bijspringen 
wegens het Depositogarantiestelsel. De onteigening was mogelijk dankzij de Interventiewet van juni 
2012, die de minister van Financiën toestaat om een probleembank te nationaliseren wanneer de 
stabiliteit van het financiële stelsel in ernstig en onmiddellijk gevaar is. De geslaagde nationalisatie geeft 
aan dat de wet effectief is. Wel komt een aantal aandachtspunten naar voren.  
 
Ten eerste lijkt de markt, op basis van de CDS spread van SNS bank, de problemen al langer te hebben 
zien aankomen. In de periode eind 2008 tot halverwege 2009 lagen de spreads van SNS hoger dan de 
spreads van andere Nederlandse banken en vanaf halverwege 2011 lopen de spreads ook op ten 
opzichte van kleinere banken. Een vraag is of op grond van deze marktsignalen vroegtijdiger ingrijpen op 
zijn plaats was geweest. Uitstelgedrag door toezichthouders komt vaker voor bij bankencrises.

a
 

 

Credit default spreads Nederlandse banken, in basispunten 

 
 
Een tweede punt betreft het bestaan van zogeheten double leverage in de financiering van SNS Bank. 
Het eigen vermogen van SNS Bank was deels gefinancierd met vreemd vermogen aangetrokken door 
moederonderneming SNS REAAL. Eigen vermogen zou risicodragend kapitaal moeten zijn. Wanneer 
afschrijving van het eigen vermogen van SNS Bank de financiële gezondheid van de 
moederonderneming onder druk zet, komt de levensvatbaarheid van de bank alsnog in gevaar ondanks 
het op papier aanwezige eigen vermogen. Zulke constructies geven vanuit economische perspectief 
onvoldoende invulling aan de kapitaaleisen die de financiële gezondheid van banken moeten borgen. 
 

Een derde les betreft de ex-post financiering van het Depositogarantiestelsel (DGS). Een van de 

redenen om over te gaan tot nationalisatie was dat een faillissement via de resulterende claims op het 
DGS een onaanvaardbare aanslag zou vormen op de middelen van andere Nederlandse banken. Dit 
geeft aan dat de specifieke vormgeving van het DGS ook belangrijke nadelen. Gedeeltelijke ex-ante 

financiering of een Europees DGS zouden helpen om dit probleem op te lossen. 
 
Tot slot is er nog de juridische nasleep van de nationalisatie van SNS REAAL. De Raad van State keurde 
in haar uitspraak de onteigening van aandeelhouders en achtergestelde crediteuren van SNS REAAL 
goed, maar vernietigde de onteigening van toekomstige schadeclaims. Vanuit economisch perspectief is 
dat een bedenkelijke situatie. Als slecht beleid bij een bank leidt tot nationalisatie en aandeelhouders 
stellen vervolgens een claim in vanwege dat slechte beleid, dan zou de overheid het risico lopen achteraf 
een vergoeding te moeten betalen aan de aandeelhouders. De vraag is of vanuit economisch perspectief 
de claims van aandeelhouders die het gevolg zijn van risicovol beleid op dezelfde voet moeten staan als 

de claims van schuldeisers. Verduidelijking van de wet op dit punt is wenselijk. 
 
(a) Bijlsma, Elsenburg en Zwart, Een bindend interventieraamwerk voor bancair toezicht, CPB Policy Brief 2011/04. 
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De waarde van overheidsgaranties voor banken 
De financiële crisis heeft duidelijk gemaakt dat beleidsmakers bereid zijn sommige banken te redden om 
faillissement te voorkomen, omdat een faillissement onacceptabele schade zou veroorzaken. Dergelijke 
banken staan bekend als too-big-to-fail of too-systemic-to-fail. Dergelijke garanties verstoren het level 
playing field door de financieringskosten van grote banken te verlagen. Ook geven ze prikkels om teveel 
risico te nemen doordat het opwaartse potentieel bij de bank, maar het neerwaartse risico bij de overheid 
ligt. Daarbij verlagen ze de kosten van financiële diensten waardoor overconsumptie van financiële 
diensten ontstaat.  
 
Empirisch onderzoek naar de waarde van TBTF-garanties voor banken valt in vier typen in te delen. Het 
eerste type studies probeert het effect van een veranderde perceptie in de markt van de TBTF-status van 
een bank te identificeren. O‟Hara en Shaw (1990) vergelijken aandelenkoersen van de elf banken voor en 
na de aankondiging van de US Comptroller of the Currency in 1984 dat deze elf banken TBTF waren. Ze 
vinden een extra rendement op aandelen van 1,3%.  
 
Het tweede type studies kijkt naar het effect van fusies en overnames. Penas en Unal (2004) analyseren 
de gevolgen van aankondigingen van fusies op maandelijkse rendementen op schuldpapier van de 
kopende en de gekochte bank. Rendementen op schuldpapier van megabanken en kleine banken blijken 
niet significant hoger te zijn na aankondiging van de fusie, omdat die banken al TBTF zijn of omdat de 
fusie ze niet TBTF maakt. De hoogste rendementen worden behaald op schuldpapier van gemiddelde 
banken, die door de fusie TBTF worden.  
 
Het derde type studies gebruikt marktprijzen om de verstoring die het gevolg is van de impliciete 
overheidsgarantie, te identificeren. Een impliciete garantie van de overheid zou bijvoorbeeld de CDS-
premies, die marktpartijen betalen voor een verzekering tegen faillissement van een bank, moeten 
verlagen. Gandhi en Lustig (2012) bekijken hoe de grootte van banken van invloed is op 
bovengemiddelde rendementen op aandelen. Aandeelhouders lopen immers minder risico op TBTF-
banken. Onder de efficiënte markthypothese betekent dat aandeelhouders genoegen nemen met een 
lager rendement gecorrigeerd voor risico. Voor de grootste commerciële banken vertaalt zich dit in 
jaarlijkse besparingen van 4,71 mld dollar per bank. 
 
Een vierde strategie gebruikt risico-inschattingen door kredietbeoordelaars om de waarde van de 
impliciete garanties voor banken te bepalen. De meeste kredietbeoordelaars geven een rating inclusief 
alle externe steun en een rating exclusief steun. Het verschil tussen die twee is de uplift. Die lagere rating 
vertaalt zich in een hogere rente die de bank zou moeten betalen in afwezigheid van externe steun. Dit 
geeft een inschatting van de hoogte van de subsidie. Onderstaande figuur laat de uplift zien van 98 
Europese banken en de rentecurves voor verschillende kredietwaardigheidsklassen.

(d) 
Zowel de uplift als 

het rentevoordeel van een lagere rating neemt toe gedurende de crisis.  
 

Uplift van banken (links) en rentecurves van verschillende kredietwaardigheidsklassen (rechts) 

  
 
(a) M. O‟Hara en W. Shaw, 1990, Deposit Insurance and wealth effects: the value of being “Too Big To Fail”, Journal of 

Finance, 45, 1587-1600. 
(b) M.F. Penas en H. Unal, 2004, Gains in Bank Mergers: Evidence from the Bond Markets, Journal of Financial Economics, 
74, 149-179. 
(c) P. Gandhi en H.N. Lustig, 2012, Size Anomalies in U.S. Bank Stock Returns, Journal of Finance, nog te publiceren. 
(d) Zie M.J. Bijlsma en R. Mocking, 2013, The private value of too-big-to-fail guarantees, CPB Discussion Paper, nog te 
publiceren. 
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Pensioenfondsen: dekkingsgraad vertoont beperkt herstel 

De dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is gestegen van 98% aan het eind 

van 2011 naar 102% aan het eind van 2012. Behalve aan gunstige ontwikkelingen op de 

aandelenmarkten, is de stijging van de dekkingsgraad vooral te danken aan de wijziging van 

de rekenrente per ultimo 2012, waarbij de discontocurve voor lange looptijden wordt 

geëxtrapoleerd met behulp van de zogenoemde ultimate forward rate. Ondanks de stijging 

van de dekkingsgraad worden de pensioenuitkeringen dit jaar met gemiddeld 0,9% gekort. 

Bij ongewijzigde omstandigheden ligt voor 2014 een verdere korting van gemiddeld 1,1% in 

het verschiet. De pensioenpremie is dit jaar licht gestegen en zal in 2014 naar verwachting 

stabiel blijven, mede dankzij de voorgenomen verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 65 

naar 67 jaar en de verlaging van de maximale jaarlijkse opbouw van 2,25 naar 2,15% van het 

pensioengevende salaris. 

 
Onzekerheden en risico’s 

De problemen rond de staatsschulden in het eurogebied zijn afgelopen jaar afgenomen, maar 

de situatie is nog steeds kwetsbaar. De sterke stijging van de werkloosheid en de afname van 

de koopkracht van burgers kan afbreuk doen het politieke draagvlak voor verdere 

hervormingen en terugdringing van overheidstekorten. De kwetsbaarheid van de financiële 

situatie wordt geïllustreerd door de stijging van de rente op Italiaanse overheidsobligaties, 

nadat de verkiezingen geen duidelijke meerderheid opleverde voor de hervormingsgezinde 

partijen. 
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3 Begroting en koopkracht 

Het overheidstekort neemt naar verwachting af van 4,0% bbp in 2012 tot 3,3% bbp in 2013, om 

vervolgens licht op te lopen tot 3,4% bbp in 2014. De tekortvermindering tussen 2012 en 2014 

komt bij conjuncturele tegenwind tot stand door omvangrijke bezuinigingen en lastenverhogingen. 

Volgens de buitensporigtekortprocedure moet in 2013 het tekort minder dan 3% bbp bedragen. Op 

basis van de huidige raming is dat ook in 2014 nog niet het geval. De overheidsschuld loopt 

duidelijk verder op, waarbij de nationalisatie van SNS REAAL een aanzienlijke rol speelt. In 2013 

daalt de koopkracht voor het vierde achtereenvolgende jaar. De koopkrachtdaling bedraagt naar 

verwachting 1¼%. Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden gaan er meer op achteruit dan 

werkenden. In 2014 is weer sprake van een koopkrachtstijging, behalve voor gepensioneerden en 

alleenverdieners.  
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3.1 Begroting 

3.1.1 Overheidstekort 

Het overheidstekort neemt naar verwachting af van 4,0% bbp in 2012 tot 3,3% bbp in 2013, 

om vervolgens, als gevolg van dalende aardgasbaten, licht op te lopen tot 3,4% bbp 

(21 mld euro) in 2014. 40 De tekortvermindering van 0,6% bbp tussen 2012 en 2014 komt bij 

conjuncturele tegenwind tot stand door omvangrijke bezuinigingen en lastenverhogingen 

(zie tekstkader en paragraaf 3.3). Uitgedrukt in procenten bbp zijn in 2014 de collectieve 

uitgaven vrijwel ongewijzigd ten opzichte van 2012, terwijl de collectieve lasten substantieel 

toenemen. De niet-belastingmiddelen nemen mede onder invloed van de lagere gasbaten af.  

Het structurele overheidstekort vermindert naar verwachting van 2,4% bbp in 2012 tot 

1,4% bbp in 2013, om vervolgens weer op te lopen tot 1,7% bbp in 2014.41 De vermindering 

van het structurele tekort is daarmee gemiddeld 0,4% bbp per jaar. De genomen 

beleidsmaatregelen hebben een groter dempend effect op het structurele saldo, maar dit 

effect wordt voor een substantieel deel tenietgedaan door de zwakke endogene 

lastenontwikkeling (zie paragraaf 3.1.3). 

Tabel 3.1 Kerngegevens collectieve financiën, 2009-2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
       

      % bbp     

       

Bruto collectieve uitgaven 51,0 50,9 49,8 50,1 50,3 50,0 

Collectieve lasten 38,2 38,8 38,4 38,8 39,9 40,1 

Niet-belastingmiddelen 7,2 7,0 6,9 7,4 7,1 6,5 

EMU-saldo -5,6 -5,1 -4,5 -4,0 -3,3 -3,4 

       

EMU-saldo lokale overheid  -0,6 -0,8 -0,5 -0,4 -0,4 -0,3 

       

EMU-saldo structureel (EC-methode) -4,1 -4,0 -3,6 -2,4 -1,4 -1,7 

Robuust EMU-saldo (a) -5,4 -5,1 -4,5 -3,7 -2,2 -2,8 

EMU-schuld 60,8 63,1 65,5 71,4 74,0 75,0 

       

Beleidsmatige lastenontwikkeling (mld euro)   1½ 5½ 11¾ 2¾ 

       

(a) Het robuuste EMU-saldo is het structurele EMU-saldo (op basis van de EC-methode) exclusief aardgasbaten, rentebetalingen 

en rente- en dividendontvangsten.  

 

Bijzondere factoren hebben in 2013 een aanzienlijke invloed op de overheidsbegroting. De 

telecomveiling betekent een eenmalige opbrengst van 3,8 mld euro.42 Daar staan eenmalige 

uitgaven tegenover door de nationalisatie van SNS REAAL, met een negatief effect op het 

EMU-saldo van 3,5 mld euro.43 Crisisgerelateerde dividenduitkeringen door De Nederland-

sche Bank, voortvloeiende uit de extra inkomsten van de ECB door de eurocrisis, hebben een 

 
40

 Hierin is het voorlopige pakket van beleidsvoornemens van 1 maart nog niet verwerkt (ministerie van Financiën, 2013, 

Reactie op CPB-cijfers, Kamerbrief, 1 maart). Het kabinet zal op basis van dialoog met de Tweede Kamer en met sociale 

partners eind april tot een definitief aanvullend pakket komen. 
41

 Het structurele saldo is niet alleen het saldo gecorrigeerd voor conjunctuur maar ook voor incidentele factoren. In 2013 

betreft dit de opbrengst van de telecomveiling en de EMU-saldo-relevante uitgaven door de nationalisatie van SNS REAAL. 
42

 Naar verwachting zullen CBS en Eurostat dit geheel in 2013 boeken als EMU-saldorelevant. 
43

 CBS en Eurostat bepalen het definitieve effect op het EMU-saldo en de EMU-schuld. 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/03/01/reactie-op-cpb-cijfers.html?ns_campaign=kamerstukken-ministerie-van-financi%C3%ABn&ns_channel=att
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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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Figuur 3.1 Kerngegevens collectieve financiën 1960-2014  

  
 

  
 

Het geraamde tekort in 2014 van 3,4% bbp is een opwaartse herziening ten opzichte van de 

middellangetermijnverkenning van afgelopen november. Toen werd een tekort van 2,7% 

bbp geraamd.46 Nominaal is het tekort met 4 mld euro opwaarts herzien ten opzichte van 

deze verkenning, ondanks bijzondere factoren (resolutieheffing en crisisgerelateerde DNB-

dividenduitkering) met een positief effect van bijna 2 mld euro. De belasting- en 

premieraming is 7 mld euro neerwaarts herzien. Dit komt voornamelijk door de neerwaartse 

ramingsbijstelling voor de economische groei (voor de jaren 2012 tot en met 2014 van 

gemiddeld 0,5% per jaar tot -0,1% per jaar).47 Daarnaast speelt het permanente effect van de 

tegenvallende belastinginkomsten in 2012 een rol. Deze belastinginkomsten waren in 

mineur zelfs na correctie voor de tegenvallende economische ontwikkeling. De neerwaartse 

bijstelling van de collectieve lasten valt minder groot uit door de extra belastinginkomsten 

door beleidsmatige lastenverzwaringen zoals de tijdelijke resolutieheffing voor banken en de 

versnelde afschaffing van de levensloopregeling. De overheidsuitgaven dragen per saldo niet 

bij aan de opwaartse herziening van het overheidstekort. Positief voor het EMU-saldo is de 

opwaartse herziening van de aardgasbaten met ½ mld euro.  

In 2009 is de Europese Commissie voor Nederland (net als voor dertien andere eurolanden) 

een buitensporigtekortprocedure gestart, omdat het overheidstekort het ‘Maastricht’-

plafond van 3% bbp overschreed. Nederland dient in 2013 “op een geloofwaardige en 

 
46

 CPB, 2012, Actualisatie Nederlandse economie tot en met 2017 (verwerking Regeerakkoord), CPB Notitie, november.  
47

 Voor de nominale raming van de collectieve lasten is ook van belang dat de stijging van de bbp-deflator neerwaarts is 

herzien. 
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houdbare manier” het tekort onder de 3% bbp te hebben gebracht.48 Op basis van de huidige 

raming en de huidige beleidsvoornemens49 is dit bij een tekort van meer dan 3% bbp in 2013 

en 2014 niet het geval, ondanks de forse tekortreducerende maatregelen in deze jaren (zie 

tekstkader). De Europese raad van ministers van financiën heeft vorig jaar Spanje, gezien de 

tegenvallende economische ontwikkeling en de genomen forse begrotingsmaatregelen een 

extra jaar gegeven om te voldoen aan het ‘Maastricht’-plafond. De Europese Commissie zou 

dit voor 2013 ook voor andere landen zoals Nederland kunnen voorstellen aan de Europese 

raad op basis van de tegenvallende economische ontwikkeling en rekeninghoudend met de 

forse tekortreducerende maatregelen. Op basis van de huidige tekortraming van 3,4% bbp in 

2014 zijn ook dan echter aanvullende tekortreducerende maatregelen nodig om te voldoen 

aan de Europese begrotingsregels. 
 

Tabel 3.2 EMU-saldo in eurolanden, 2011-2014 

 2011 2012 2013 2014  Huidige deadline 
onder 3% 

Oorspronkelijke 
deadline onder 3% 

        

België -3,7 -3,0 -3,0 -3,2  2012  

Duitsland -0,8 0,1 -0,2 0,0  - 2013 

Ierland -13,4 -7,7 -7,3 -4,2  2015 2014 

Griekenland -9,4 -6,6 -4,6 -3,5  2016 2014 

Spanje -9,4 -10,2 -6,7 -7,2  2014 2013 

Frankrijk -5,2 -4,6 -3,7 -3,9  2013  

Italië -3,9 -2,9 -2,1 -2,1  2012  

Cyprus -6,3 -5,5 -4,5 -3,8  2012  

Nederland -4,5 -4,0 -3,3 -3,4  2013  

Oostenrijk -2,5 -3,0 -2,5 -1,8  2013  

Portugal -4,4 -5,0 -4,9 -2,9  2014 2013 

Slovenië -6,4 -4,4 -5,1 -4,7  2013  

Slowakije -4,9 -4,8 -3,3 -3,4  2013  

Finland -0,8 -1,7 -1,5 -1,3  -  

        

Bron: CPB CEP2013 voor Nederland; voor overige landen tabel 36 in Europese Commissie, 2013, European Economic Forecast 

Winter 2013, februari. 

 

Overigens is Nederland niet het enige euroland dat er niet in slaagt om het tekort op tijd 

onder het plafond van 3% bbp te brengen. In de raming van de Commissie van februari 

jongstleden is dit ook het geval voor België, Frankrijk, Spanje, Cyprus en Slovenië. 

Daarentegen slagen Italië en Oostenrijk er naar verwachting wel in om hun tekort tijdig 

onder het plafond te brengen. Duitsland had dat al eerder gedaan. 

 

 
48

 Europese Raad, 2010, Council decision of 19 January 2010 on the excessive deficit in the Netherlands, januari. 

Europese Commissie, 2009, The Netherlands, Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty, oktober.  
49

 Hierin is het voorlopige pakket van beleidsvoornemens van 1 maart nog niet verwerkt. (Ministerie van Financiën, 2013, 

Reactie op CPB-cijfers, Kamerbrief, 1 maart). Het kabinet zal op basis van dialoog met Tweede Kamer en sociale partners 

eind april tot een definitief aanvullend pakket komen. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/30_edps/104-06_council/2009-12-02_nl_126-6_council_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/30_edps/104-03/2009-10-07_nl_104-3_en.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/03/01/reactie-op-cpb-cijfers.html?ns_campaign=kamerstukken-ministerie-van-financi%C3%ABn&ns_channel=att
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Collectieve uitgaven 

De collectieve uitgavenquote ligt in de periode 2012-2014 iets boven de 50%. Een lichte 

oploop in 2013 wordt in 2014 weer teniet gedaan. Binnen de collectieve uitgaven zijn er 

aanzienlijke verschillen. Waar de uitgaven aan zorg en sociale zekerheid gestaag blijven 

oplopen, tezamen met bijna 1%-punt, daalt de quote van de overige uitgaven mede als gevolg 

van bezuinigingen. In tabel 3.3 komt dat vooral naar voren bij de categorie openbaar bestuur, 

waar flink wordt gesneden in de omvang van het ambtenarenapparaat en de nullijn voor 

ambtenaren in 2013. De overdrachten aan bedrijven lopen relatief nog sterker terug. 

 
  

Laagterecord voor de rente op Nederlandse overheidsobligaties in 2012 

De effectieve rente op 10-jaars Nederlandse staatsobligaties bedroeg in 2012 gemiddeld 1,9%. Dit was 
de laagste rente sinds 1960 en een daling van 1%-punt ten opzichte van 2011. Deze daling vond plaats 
ondanks aanhoudende omvangrijke begrotingstekorten en verder oplopende overheidsschuld. Als gevolg 
van lagere kapitaal- en geldmarktrentes namen de netto rentebetalingen van de overheid in 2012 licht af 
ondanks de verder oplopende overheidschuld. Een meer relevante indicator voor de economische 
ontwikkeling is de reële rente (de nominale rente gecorrigeerd voor de feitelijke of verwachte inflatie). Op 
basis van de feitelijke inflatie was de reële rente in 2012 negatief (-0,6%). Sinds 1975 was de reële rente 
niet meer negatief geweest. In de negatieve rente komt niet alleen de laagconjunctuur naar voren maar 
ook de rol als vluchthaven die Nederlandse obligaties spelen in de huidige woelige situatie in het 
eurogebied.  
 

  
 
Ondanks het nominale laagterecord en de negatieve reële rente was er vorig jaar toch ongerustheid over 
de Nederlandse renteontwikkeling. Die vloeide voort uit een plotselinge stijging in april van het verschil in 
de Nederlandse en Duits kapitaalmarktrente. Toen steeg deze bijna een half procentpunt (van 0,39% 
eind maart tot 0,84% op 23 april). Ook voor andere eurolanden steeg het rentedifferentieel ten opzichte 
van Duitsland, vermoedelijk vooral door de oplopende onrust over de Spaanse economische situatie. De 
stijging in Nederland was echter sterker dan in Finland. Hierdoor kwam de Nederlandse rente 0,2%-punt 
hoger te liggen dan de Finse, terwijl deze historisch gezien gemiddeld gelijk zijn. Dagkoersen moeten met 
voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, ook omdat markttechnische factoren een rol kunnen spelen. 
Gezien de consequenties van politieke onzekerheid elders is het echter plausibel dat de politieke onrust 
in Nederland, culminerend in de val van het kabinet Rutte-Verhagen op 23 april, een rol speelde. 
Verdergaande conclusies uit deze dagkoersen, bijvoorbeeld over de structurele invloed van (beoogde) 
overheidstekorten op de rente, zouden dubieus zijn. Dit geldt ook voor conclusies op basis van de daling 
na 23 april. Sindsdien is het Nederlandse rentedifferentieel met Duitsland duidelijk afgenomen, tot 0,2%-
punt in de eerste twee maanden van het lopende jaar (a). Dit verschil is vergelijkbaar met dat in 2008 en 
hangt voor een groot deel samen met de grotere liquiditeit van de Duitse obligatiemarkt. 
 
(a) Het Finse rentedifferentieel nam begin oktober 2012 plotseling sterk toe doordat de net uitgegeven 10-jaars 
overheidsobligatie de nieuwe benchmark voor de reeks werd.  
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Tabel 3.3 Collectieve uitgaven, 2011-2014 

 2012 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
        

             % bbp                volumemutatie in % prijsmutatie in % 

        

Openbaar bestuur 10,8 10,5 10,2 -2     -2      ¼ 1¾ 

Veiligheid 1,9 1,9 1,9 -1½ -1¾ 1¾ 2¼ 

Defensie 1,1 1,1 1,1 -2½ -2½ 1¾ 2¼ 

Infrastructuur 1,6 1,6 1,6 -3¾ 2     1¾ 1¼ 

Onderwijs 5,5 5,5 5,4 0     0     1½ 2¼ 

Zorg 10,7 10,8 11,0 1¼ 2¼ 1½ 2     

w.v. AWBZ 4,3 4,2 4,2 -1¼ 1     1¼ 2½ 

        Zvw 5,9 6,1 6,3 4     3     1¾ 1¾ 

        overig (o.a. WMO) 0,6 0,5 0,5 -6¾ 3     1½ 2     

Sociale zekerheid 12,9 13,4 13,5 2¾ 2¼ 2½ 1     

w.v. AOW/ANW 5,4 5,5 5,6 2¾ 2     1½ 1½ 

        WW en bijstand   2,3 2,5 2,6 12¼ 5¼ 1     1½ 

        arbeidsongeschiktheid 1,8 1,7 1,7 -1¼ -1½  ¾ 2     

        overig (o.a. zorgtoeslag) 3,5 3,6 3,6 -2     2¼ 6¼ -¼ 

Overdrachten aan bedrijven 1,6 1,5 1,4 -10¾ -6½ 1½ 1½ 

Internationale samenwerking 2,1 2,2 2,2 2¼ 1¼ 1½ 1½ 

Rente 1,8 1,9 1,8 7     4½ -4¾ -2½ 

Bruto collectieve uitgaven 50,1 50,3 50,0  ¼  ½ 1¼ 1½ 

        

Reële bruto collectieve uitgaven    0      ½   

Bruto binnenlands product    - ½ 1     1½ 1½ 

        

               % totale werkgelegenheid volumemutatie in %           

        

Werkgelegenheid sector overheid 15,9 15,7 15,5 -1½ -1¾   

Werkgelegenheid bedrijfstak zorg 14,2 14,6 14,9 2     1¾   

        

 

De collectieve zorguitgaven stijgen in 2013 als percentage van het bbp met 0,1%-punt naar 

10,8%. In 2014 is de toename 0,2%-punt naar een niveau van 11% bbp. De nominale groei 

van de zorguitgaven is 3% in 2013 en 4¼% in 2014. De toename in 2014 is in lijn met de 

groei in 2011 en 2012. In 2013 dalen de AWBZ-uitgaven licht. Daar tegenover stijgen de 

Zvw-uitgaven nominaal met 5¾%. Dit komt vooral door de overheveling van ¾ mld euro aan 

revalidatiezorg van de AWBZ naar de Zvw. Daarnaast blijven de AWBZ-uitgaven met ¾%-

punt achter bij de trend als gevolg van hogere eigen bijdragen en uitgavenbeperkende 

maatregelen. Bij de Zvw leiden de hogere eigen bijdragen tot 2% lagere uitgaven. De 

uitgaven aan overige zorg dalen in 2013 met 5½%. Dit is vooral het gevolg van de beperking 

van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG). In 2015 wordt 

overigens het resterende deel van de WTCG-gelden overgeheveld naar de gemeenten. 

 

In 2014 groeien de uitgaven van de AWBZ nominaal met 3½ % en die van de Zvw met 4¾%. 

De matige groei bij de AWBZ komt onder andere door de hogere eigen betalingen en de 

beperking van de aanspraak op begeleiding. De groei van de Zvw wordt afgeremd door het 

afschaffen van de compensatie eigen risico en het matigende effect van het 

hoofdlijnenakkoord voor ziekenhuizenzorg. De overige zorg groeit in 2014 gestaag met 5%.  

 

De uitgaven aan sociale zekerheid stijgen tot 13,4% bbp in 2013 en iets verder tot 13,5% in 

2014. De uitgaven aan AOW nemen nog steeds toe ten opzichte van het bbp, evenals de groei 
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van de werkloosheidsuitkeringen. De uitgaven aan arbeidsongeschiktheid laten een lichte 

daling zien. 

 

 
 

 

  

Tempering stijging overheidsuitgaven sinds de crisis 

In de periode 2009 tot 2014 zullen de overheidsuitgaven naar verwachting ondanks bezuinigingen 
jaarlijks reëel toenemen met gemiddeld 1%. Deze groei is duidelijk lager dan in de periode 2002 tot 2008 
toen de jaarlijkse reële groei nog 2% was. 
 

De groei tussen 2009 en 2014 is niet gelijk verdeeld. Er is een sterke spreiding van de jaarlijkse mutatie 
tussen de verschillende uitgavencomponenten. De uitgaven aan zorg, sociale zekerheid en in mindere 
mate onderwijs nemen toe, terwijl de resterende uitgaven afnemen. 
 

De zorguitgaven stijgen tussen 2009 en 2014 het meest (3½% per jaar) gevolgd door de uitgaven aan 
sociale zekerheid (met 3% per jaar). De stijging van de uitgaven aan sociale zekerheid tussen 2009 en 
2014 komt grotendeels voort uit hogere uitgaven aan WW en bijstand (9¾% per jaar), deze uitgaven 
vormen circa 17% van de totale uitgaven aan sociale zekerheid.  
 

De sterkste daling tussen 2009 en 2014 vindt plaats bij de rente-uitgaven. Hoewel de staatsschuld in de 
periode 2009-2014 in totaal reëel met 26½% toeneemt (4% per jaar), dalen de rente-uitgaven onder 
invloed van de lagere rentevoeten gemiddeld jaarlijks met 3¼%. In de periode 2002 tot 2008 nam de 
staatsschuld reëel toe met 32½% (4¾% per jaar) en daalden de rente-uitgaven gemiddeld jaarlijks met 
1¾%. 
 

De uitgaven aan infrastructuur dalen tussen 2009 en 2014 jaarlijks reëel met gemiddeld ½%. In het begin 
van de crisis ten tijde van de stimuleringsmaatregelen uit het Aanvullend Beleidspakket (2009 en 2010) 
stegen de uitgaven aan infrastructuur nog, om daarna te dalen tot onder het niveau van voor de crisis. 
Ter vergelijking: in de periode 2002 tot 2008 namen de uitgaven aan infrastructuur jaarlijks reëel nog toe 
met 1¼%. 
 
Door de taakstellingen en het bevriezen van de lonen van de overheid (a) dalen de uitgaven aan 
openbaar bestuur, veiligheid en defensie tussen 2009 en 2014. Ten slotte nemen ook de overige 
uitgaven tussen 2009 en 2014 met circa 2¼% per jaar af. Het gaat hierbij om de overdrachten aan 
bedrijven en de uitgaven aan internationale samenwerking. 
 

Gemiddelde reële jaarlijkse procentuele mutatie overheidsuitgaven  

2009-2014            2002-2008 (b) 

  
 

(a) De uitgaven zijn reëel gemaakt met behulp van de prijs van het bbp, een nominale nullijn leidt dus tot lagere reële uitgaven. 
(b) De mutatie van de uitgaven tussen 2002 en 2008 is gecorrigeerd voor de invoer van de ZVW. 
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Tabel 3.4 Uitkeringsvolumes en percentage uitkeringsgerechtigden, 2012-2014 

  2012 2013 2014 

     

                                                            duizenden  

Uitkeringsvolumes (a)     

AOW  2808 2900 2970 

ANW  66 55 50 

Ziektewet en Wulbz  330 320 330 

Arbeidsongeschiktheid totaal  676 675 680 

w.v. WAO/WIA/WAZ  498 490 485 

        Wajong  178 185 195 

Werkloosheidsuitkering  262 320 345 

WWB/IO(A)W/IOAZ  330 355 380 

Totaal  4472 4630 4755 

     

Actieven (b)  6391 6350 6325 

     

                                           %     

     

I/a-ratio (c)  70 73 75 

w.v. 65+  44 46 47 

        65-  26 27 28 

     

(a) In duizenden (volledige) uitkeringsjaren.  

(b) Het arbeidsvolume exclusief ziekteverzuim, in duizenden arbeidsjaren.  

(c) Percentage uitkeringsgerechtigden. Ratio van inactieve ten opzichte van actieve, in procenten.  

 

Als gevolg van de vergrijzing neemt het aantal AOW-uitkeringen toe tot 3,0 mln in 2014. De 

werkloosheids- en bijstandsuitkeringen nemen toe onder invloed van een stijging in de 

werkloze beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen stijgt naar verwachting van 262.000 

in 2012 tot 345.000 in 2014 en het aantal bijstandsuitkeringen stijgt naar verwachting met 

ongeveer 50.000 tot 380.000 in 2014. Het aantal WAO- en WIA-uitkeringen zal 

waarschijnlijk dalen van 498.000 uitkeringen in 2012 tot 485.000 uitkeringen in 2014. 

Onderliggend is sprake van een daling van WAO-uitkeringen, waar gedeeltelijk WIA-

uitkeringen voor in de plaats komen. Daarentegen stijgt het aantal Wajong-uitkeringen van 

178.000 in 2012 tot 195.000 in 2014. De in het Regeerakkoord afgesproken invoering van 

een quotum voor arbeidsgehandicapten kan op termijn leiden tot een verdere daling van het 

aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (zie tekstkader). Het totale aantal uitkeringen, 

uitgedrukt in volledige uitkeringsjaren, neemt toe van 4,5 mln in 2012 tot 4,8 mln in 2014. 

Dit betekent een forse stijging van het aantal inactieven ten opzichte van het aantal actieven: 

de i/a-ratio stijgt van 70% in 2012 tot 75% in 2014. 

 

De daling van de werkgelegenheid bij de overheid, die in 2011 werd ingezet, zet zich in de 

jaren 2013-2014 versneld door. In deze jaren zal zij naar verwachting met respectievelijk 

1½% en 1¾% afnemen. Deze daling wordt gecompenseerd door een stijging van de 

werkgelegenheid in de zorg. Tegenover een teruggang tussen 2012 en 2014 van het aandeel 

overheid in de totale werkgelegenheid met 0,4%-punt staat een stijging van het aandeel zorg 

met 0,7%-punt.  
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Internationale ervaringen met quotum arbeidsongeschiktheid 

Het kabinet voert vanaf 2015 een quotumregeling in voor arbeidsgehandicapten. Bedrijven en 
overheidsinstellingen vanaf 25 werknemers moeten ten minste 5% arbeidsgehandicapten in dienst 
hebben, op straffe van een boete van 5.000 euro per onbezette werkplaats. Vaak wordt gedacht dat de 
maatschappelijke baten van werk voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten groter zijn dan de lonen die 
werkgevers bereid zijn te betalen. Daardoor zou de werkgelegenheid voor arbeidsgehandicapten 
achterblijven, wat aanleiding geeft tot stimulerend beleid. De details van de regeling moeten nog worden 
uitgewerkt, zoals wie als arbeidsgehandicapte kwalificeert en hoe 5% precies wordt vastgesteld.  
 
Binnen Europa hebben diverse landen ervaring met een quotum voor arbeidsgehandicapten, zie tabel 1. 
Twee voorbeelden van een quotum zijn te vinden in Duitsland (5%) en Oostenrijk (4%). Wanneer niet 
wordt voldaan aan het quotum moeten bedrijven een boete betalen oplopend tot 3.000 euro per jaar per 
onbezette arbeidsplaats in Duitsland en circa 2.500 euro in Oostenrijk. In beide landen geldt dat de 
opbrengst van de boetes in een fonds wordt gestort bestemd voor diverse re-integratiefaciliteiten voor 
arbeidsgehandicapten. Via de boetes dragen bedrijven die het quotum niet invullen dus wel bij aan de 
integratie van arbeidsgehandicapten. Naast subsidies om extra kosten voor werkgevers te compenseren, 
moeten voldoende gehandicapten willen en kunnen werken, eventueel gestimuleerd door 
aanbodversterkende voorzieningen zoals re-integratie en bemiddeling (Tsiachristas et al., 2008).  
 
Nederland scoort binnen de OESO gemiddeld met een relatieve werkgelegenheid van 
arbeidsgehandicapten van 60%. Hoewel de prestatie van quotumlanden gemengd is, valt wel op dat de 
quotumlanden die het quotum ook daadwerkelijk sanctioneren met boetes, gelijk of beter presteren dan 
Nederland. Overigens wordt hiermee geen causaal verband aangetoond. Een hoge werkgelegenheid 
onder arbeidsgehandicapten kan diverse oorzaken hebben, zoals ander beleid gericht op het stimuleren 
van werken door arbeidsgehandicapten en de inrichting van de welvaartsstaat en arbeidsmarkt.  
 
De OESO concludeert dat het effect van een quotum op de werkgelegenheid van arbeidsgehandicapten 
klein is en dat een quotum ertoe leidt dat bestaande arbeidsongeschikte werknemers hun baan behouden 
terwijl weinig werkzoekende gehandicapten worden aangenomen (OESO, 2003, 2009). Oostenrijks 
onderzoek laat zien dat een quotum leidt tot meer werkgelegenheid voor arbeidsgehandicapten, maar het 
bruto werkgelegenheidseffect wordt deels teniet gedaan doordat sprake is van „labelling‟ (registreren van 
bestaande werknemers als arbeidsgehandicapte) en „herallocatie‟ (aantrekken arbeidsgehandicapten uit 
andere bedrijven). Empirische studies zijn niet eenduidig over de grootte van de labelling- en herallocatie-
effecten. Lalive et al. (2009) vinden dat het bruto werkgelegenheidseffect voor 92% teniet wordt gedaan, 
terwijl Wuellrich (2010) vindt dat de toename van arbeidsgehandicapten in bedrijven met een 
quotumverplichting niet ten koste gaat van het aantal gehandicapte werknemers in kleinere bedrijven. Op 
grond van de buitenlandse ervaringen kan daarom worden verwacht dat een quotum wel enig effect heeft 
op de werkgelegenheid van arbeidsgehandicapten, zij het dat de orde van grootte beperkt kan zijn.  

Tabel 1 Quotaschema’s en uitkomsten in diverse Europese landen 

 Quotum  
(in procenten) 

Boete  per jaar  
(in euro‟s) 

Relatieve werk- 
gelegenheid (a) 

    

België (overheid) 2-2,5% - 54% 
Duitsland 5% 3.000 67% 
Frankrijk 6% 2.400 72% 
Italië 7% 13.000 60% 
Nederland (exclusief quotum) - - 60% 
Nederland (inclusief quotum) 5% 5.000 ? 
Oostenrijk 4% 2.500 60% 
Portugal (overheid) 5% - 59% 
Spanje 2% - 41% 

    
(a) Relatieve werkgelegenheid is het werkgelegenheidspercentage van arbeidsgehandicapten ten opzichte van het 
werkgelegenheidspercentage van niet-arbeidsgehandicapten.  
Bron: OESO, 2003, Transforming disability into ability: Policies to promote work and income security for disabled people. 

 
Referenties: Lalive, R., J.P. Wuellrich en J. Zweimüller, 2009, Do financial incentives for firms promote employment of disabled 
workers? A regression discontinuity approach, CEPR Discussion Paper, nr. DP7373  .  
OESO, 2009, Sickness, disability and work: Keeping on track in the economic downturn, mei .  
Tsiachristas, A., P. de Jong en C. van Hout, 2008, Wat werkt? Buitenlandse ervaringen met arbeidsvoorzieningen voor 
gehandicapten, mei.  
Wuellrich, J-P., 2010, The effects of increasing financial incentives for firms to promote employment of disabled workers, 
Economic Letters, 107: 171-176.  

http://www.cepr.org/pubs/new-dps/dplist.asp?dpno=7373
http://www.oecd.org/employment/emp/42699911.pdf
http://www.ape.nl/include/downloadFile.asp?id=11
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Uitgavenkader overschreden 

Bij het aantreden van het nieuwe kabinet zijn voor de jaren 2013-2017 nieuwe 

uitgavenkaders vastgesteld voor de drie begrotingsdisciplinesectoren: rijksbegroting in enge 

zin, sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid en zorg. Tegenvallers moeten binnen de kaders 

gecompenseerd worden. Volgens de huidige inzichten overschrijden de uitgaven de ijklijn, 

met 1½ mld euro in 2013 en 1 mld euro in 2014. Alle kaders vertonen een overschrijding 

behalve de zorg in 2014. Dit laatste is gezien de ontwikkeling in recente jaren opmerkelijk. 

 
Tabel 3.5 Overschrijding uitgavenkader in 2013 en 2014 

 2013 2014 

   

 mld euro 

   

Overschrijding 1½ 1     

w.v. Rijksbegroting in enge zin  ¾ 1     

       sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid  ½  ¼ 

       budgettair kader zorg  ¼ - ¼ 

 

Tijdens de kabinetsperiode vindt alleen een aanpassing van de hoogte van het uitgavenkader 

(de ijklijn) plaats aan de hand van de ontwikkeling van de prijs van de nationale bestedingen. 

Wanneer de ontwikkeling van de lonen en prijzen50 van de collectieve uitgaven onder het 

kader afwijkt van de bijstelling van het kader als gevolg van de ontwikkeling van de prijs van 

de nationale bestedingen (beide ten opzichte van de verwachte ontwikkeling ten tijde van 

het Regeerakkoord) spreken we van een ruilvoetwinst of -verlies voor de collectieve sector. 

Wanneer het door de ruilvoetontwikkeling eenvoudiger (moeilijker) wordt de uitgaven 

beneden de ijklijn te houden, is er sprake van ruilvoetwinst (ruilvoetverlies).51 Voor 2013 en 

2014 wordt een ruilvoetwinst van per saldo ¾ mld euro verwacht met name vanwege de 

loongevoelige uitgaven. 

 
3.1.2 Collectieve lasten 

De collectieve lasten nemen in de projectieperiode toe van 38,8% in 2012 tot 40,1% bbp in 

2014. De beleidsmatige stijging van 2,4% bbp wordt deels gecompenseerd door een 

achterblijvende endogene ontwikkeling van de belasting- en premieontvangsten. De 

beleidsmatige stijging komt onder andere door de verhoging van het algemene btw-tarief 

naar 21% per oktober 2012, het invoeren van een verhuurdersheffing en het niet indexeren 

van de schijfgrenzen en de heffingskortingen in de inkomstenbelasting voor inflatie in 2013. 

Deze en andere lastenstijgingen staan in meer detail beschreven in paragraaf 3.3. 

 

 
50

 Het gaat hierbij om niet-beleidsmatige loon- en prijsontwikkelingen. Meer precies gaat het om die ontwikkelingen die voor 

de collectieve sector als werkgever exogeen zijn. 
51

 Aangezien hierbij wordt gekeken naar de loonontwikkeling voor zover deze voor de collectieve sector als werkgever 

exogeen is, wordt dus niet strikt gekeken naar de feitelijke (verwachte) loonontwikkeling van de collectieve sector. Het hier 

opgenomen ruilvoetbegrip verschilt hierin van het ruilvoetbegrip zoals deze in begrotingsnota‟s ( 

Miljoenennota/Voorjaarsnota) is weergegeven. Het verschil in de berekening van de ruilvoet heeft geen invloed op de 

berekening van de uitgaven onder het kader, deze is in begrotingsnota‟s en CPB-publicaties (CEP/MEV) gelijk. Wel leidt de 

verschillende berekeningswijze tot een andere splitsing van de mutatie van de uitgaven onder het kader in een 

ruilvoetcomponent en de overige mutatie van de uitgaven onder het kader.  
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De endogene ontwikkeling van de loon- en inkomstenheffing blijft vooral achter bij de bbp-

ontwikkeling doordat het belastbare loon in 2013 nominaal afneemt en in 2014 minder sterk 

toeneemt dan het bbp als gevolg van de lage loonontwikkeling en toename van de 

werkloosheid. Daarnaast groeien de belastbare pensioenuitkeringen in 2013 en 2014 minder 

sterk dan het bbp en nemen de aftrekbare pensioenpremies in 2013 sterker toe dan het bbp.   

 

De endogene ontwikkeling van de belastingen op productie en invoer blijft vooral in 2013 

achter bij de bbp-ontwikkeling doordat de ‘belastingrijke’ consumptie nominaal nauwelijks 

groeit en doordat de voor btw relevante investeringen in woningen in 2013 dalen. De 

overdrachtsbelasting blijft achter bij de bbp-ontwikkeling door de dalende huizenprijzen en 

verkopen van bestaande woningen. De overige belastingen ontwikkelen zich ongeveer in lijn 

met het bbp. 

 
Tabel 3.6 Belasting- en premieontvangsten, 2012-2014 

 2012 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
                      beleid           endogeen  

        

        niveau in % bbp              mutaties in % bbp per jaar 

        

Loon- en inkomstenheffing 14,1 14,3 14,1 0,5 0,0 -0,3 -0,1 

Premies werknemersverzekeringen 3,1 3,0 3,2 0,0 0,2 -0,1 0,0 

Zvw-premies 6,0 6,2 6,0 0,2 -0,2 -0,1 0,0 

Vennootschapsbelasting (excl. gas) 1,7 1,9 1,9 0,3 0,0 0,0 0,0 

Belastingen op productie en invoer 11,8 12,5 12,7 0,9 0,4 -0,3 -0,1 

Overige belastingen 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totaal 38,8 39,9 40,1 1,9 0,4 -0,8 -0,3 

 
3.1.3 Overheidsschuld 

De overheidsschuld, uitgedrukt in percentage van het bbp, loopt naar verwachting de 

komende jaren verder op, van ruim 71% in 2012 naar 75% in 2014 en komt daarmee steeds 

verder boven de Maastrichtnorm van 60% bbp te liggen. De in 2011 aangescherpte EU regels 

vereisen juist een geleidelijke daling naar de 60% norm zodra de 

buitensporigtekortprocedure voor Nederland is beëindigd. 

 

Behalve door het aanhoudende overheidstekort wordt de overheidsschuld ook beïnvloed 

door financiële transacties. De nationalisatie van SNS REAAL leidt tot een verhoging van de 

overheidsschuld in 2013 met 9 mld euro, onder andere door een kapitaalinjectie en door 

consolidatie van de vastgoedorganisatie van de bank-verzekeraar. De overige financiële 

transacties hebben naar verwachting een beperkt effect op de overheidsschuld. Enerzijds 

daalt de schuld door de aflossing van de lening aan ING (met 1¼ mld euro in zowel 2013 als 

2014) en de vermindering van de ING back-up facility (met 1½ mld euro in 2013 en 1¼ mld 

euro in 2014). Anderzijds neemt de schuld toe als gevolg van EFSF-leningen aan de 

eurolanden Ierland, Griekenland en Portugal (met in totaal 1½ mld euro in 2013 en 1 mld 

euro in 2014). Daarnaast neemt de schuld toe als gevolg van de bijdragen aan het ESM (1¾ 

mld euro in 2013 en 1 mld euro in 2014). 
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Verder neemt de bruto overheidsschuld af doordat decentrale overheden worden verplicht 

hun tegoeden aan te houden bij de Nederlandse schatkist. Dit schatkistbankieren vermindert 

de schuld met naar verwachting 6 mld euro in 2013 en 2 mld euro in 2014.52 

 
Figuur 3.2 Overheidsschuld vooral opgelopen door tekorten, rente-uitgaven desondanks stabiel 

  

3.2 Koopkracht 

Vier opeenvolgende jaren met koopkrachtdaling 

In 2013 daalt de mediane statische koopkracht van alle huishoudens voor het vierde jaar op 

rij. De daling is 1¼% en daarmee beperkter dan in 2012 (-2½%). In 2010 en 2011 was de 

daling met ½% en 1% nog kleiner. In 2013 blijft de contractloonstijging achter bij de inflatie: 

de lonen stijgen met 1¾% bij een inflatie van 2¾%. Afgezien van de incidentele 

loonontwikkeling dalen de reële lonen daardoor met 1%. 

 

De mediane koopkrachtdaling is het grootst voor gepensioneerden (-2¼%), gevolgd door 

uitkeringsgerechtigden (-2%) en werkenden (-¾%). Het niet of beperkt indexeren van de 

aanvullende pensioenen is ongunstig voor gepensioneerden. Daarbij zijn er ook fondsen die 

per april 2013 de pensioenen korten. Het deel van de Wet Uniformering Loonbegrip dat in 

2013 is ingevoerd is ook relatief ongunstig voor gepensioneerden. De afbouw van de dubbele 

algemene heffingskorting in het referentieminimumloon, die in 2012 is ingezet, is ongunstig 

voor uitkeringsgerechtigden. Werkenden hebben nadeel van het achterblijven van de lonen 

bij de inflatie, waarbij de lonen bij de overheid bevroren zijn. Oudere werkenden hebben 

overwegend nadeel van de omzetting van de doorwerkbonus in een werkbonus. Werkenden 

met een inkomen boven 40 000 euro hebben nadeel van de verdere afbouw van de 

arbeidskorting, terwijl werkenden met lagere inkomens voordeel hebben van de verhoging 

van de maximale arbeidskorting met 112 euro.  

 

 
52

 De overheidsschuld bestaat uit de schuld van de gehele overheid: centrale overheid (Rijk en overige centrale overheid), 

decentrale overheden en sociale fondsen. Het gaat hierbij om de bruto schuld die de overheid heeft bij partijen buiten de 

overheid. Eventuele tegoeden worden hier niet in mindering op gebracht. Wanneer decentrale overheden hun tegoeden bij 

het Rijk aanhouden, verandert de bruto schuld van de decentrale overheden niet. De bruto schuld van het Rijk verandert 

daarentegen wel, omdat het Rijk minder hoeft te lenen bij partijen buiten de overheid (de bruto schuld van het Rijk daalt). 

Per saldo daalt de schuld van de overheid als geheel. 
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Tabel 3.7 Koopkrachtpijn in 2013; verbetering in 2014
53

 

 2013 2014  
   

                                   mediaan koopkrachtmutatie in % (a)  omvang in % totaal (b) 

Inkomensniveau (c)  

  < 175% WML -1½ ¼ 41 

175 - 350% WML -1 ¾ 37 

350-500% WML -¾ 1 15 

> 500% WML -¾ ½ 7 

  

  Inkomensbron (d)  

  Werkenden -¾ 1 58 

Uitkeringsgerechtigden -2 ¼ 8 

Gepensioneerden -2¼ -½ 34 

  

  Huishoudtype  

  Tweeverdieners -1¼ ¾ 42 

Alleenstaanden -1¼ ¾ 47 

Alleenverdieners -1½ -¼ 11 

  
 

 Gezinssamenstelling(e)  

  Met kinderen -1¼ ¾ 25 

Zonder kinderen -¾ 1 41 

  

  Alle huishoudens -1¼ ¾ 100 

  

  (a) Statische koopkrachtmutaties exclusief incidentele inkomensmutaties. 

(b) Omvang in 2013 

(c) Bruto inkomen uit arbeid of uitkering op huishoudniveau; bruto minimumloon (WML) is in 2013 ongeveer 19.100 euro. 

(d) De indeling naar inkomensbron is op basis van de meest verdienende partner. 

(e) De indeling naar gezinssamenstelling is op basis van aanwezigheid van kinderen tot 18 jaar en is exclusief huishoudens van 

gepensioneerden. 

 

De Wet Uniformering Loonbegrip, die in 2012 al deels is ingevoerd, is in 2013 verder 

ingevoerd. In het kader hiervan vervalt de belastbaarheid van de inkomensafhankelijke Zvw 

bijdrage (IAB). Hier hebben werkenden met midden- en hoge inkomens het meeste voordeel 

van. Maar zij hadden in 2012 ook het meeste nadeel van de verhoging van het 

maximumbijdrage-inkomen voor de IAB in het kader van deze wet. Bij de invoering van de 

Wet Uniformering Loonbegrip is ook het tarief in de eerste en tweede belastingschijf 

verhoogd, de eerste schijf verlengd en de tweede verkort en de algemene heffingskorting, 

arbeidskorting en de koopkrachtaanvulling voor AOW’ers (MKOB) zijn verlaagd. De 

ouderenkorting is verhoogd en voor de hogere inkomens is een ouderenkorting van 150 

euro geïntroduceerd. Toeslagen zijn zo bijgesteld dat deze budgettair gelijk blijven. 

 

Het eigen risico in de zorg is verhoogd naar 350 euro. In samenhang hiermee is de 

zorgtoeslag verhoogd, het afbouwpercentage in de zorgtoeslag verhoogd en het tarief in de 

eerste schijf verhoogd. Deze maatregel is gunstig voor de laagste inkomens, omdat zij via de 

 
53

 De medianentabel is sinds deze raming vernieuwd. In deze tabel wordt nu ook onderscheid gemaakt naar huishoudens 

met en zonder kinderen, waardoor effecten van wijzigingen in kindregelingen inzichtelijk worden gemaakt. 



76 

zorgtoeslag overgecompenseerd worden. De hogere eigen bijdrage voor de AWBZ voor 

mensen met een eigen vermogen (vermogensinkomensbijtelling - VIB) is niet meegenomen 

in de koopkrachtberekeningen omdat het CPB geen goede gegevens op persoonsniveau heeft 

over het AWBZ-gebruik. Daarbij is het de vraag of de statische koopkrachtontwikkeling een 

geschikte maatstaf is voor mensen die in een instelling verblijven – wat voor veel AWBZ-

gebruikers, die getroffen worden door de VIB, het geval is – omdat hun ‘consumptie’ relatief 

los staat van hun inkomensontwikkeling. 

 

Huishoudens met een eigen vermogen dat 80 000 euro of meer boven de vrijstelling in box 3 

ligt krijgen geen zorgtoeslag en kindgebonden budget meer. Alle huishoudens hebben nadeel 

van het niet toepassen van de tabelcorrectiefactor in 2013, waardoor schijfgrenzen en 

heffingkortingen niet meegroeien met de inflatie. De beperking van de hypotheekrenteaftrek 

tot annuïteitenhypotheken, heeft in 2013 nog nauwelijks effect, omdat het alleen voor 

nieuwe hypotheken geldt. De huurtoeslag is beperkt door de opslag op de normhuur, die de 

huurder zelf moet betalen, met 106 euro per jaar te verhogen tot 330 euro. 

 

Huishoudens met kinderen gaan er meer op achteruit dan huishoudens zonder kinderen. Dit 

komt door de beperking van de kinderopvangtoeslag en de bevriezing van de kinderbijslag. 

Daarentegen is het kindgebonden budget voor het tweede kind verhoogd met 75 euro. 

 

Veel maatregelen lopen door in 2013, zoals de afbouw van de overdraagbaarheid van de 

algemene heffingskorting (ongunstig voor de koopkracht van alleenverdieners) en de 

stapsgewijze verhoging van het eigenwoningforfait voor woningen boven 1 mln euro. De 

zorgtoeslag wordt sinds 2011 beperkt door de maximale zorgtoeslag te verlagen en de 

afbouw te verhogen. In 2013 is de afbouw van de zorgtoeslag extra verhoogd, terwijl de 

maximale zorgtoeslag niet verlaagd is, maar verhoogd. Dit is gunstig voor de koopkracht van 

de laagste inkomens en ongunstig voor de koopkracht van huishoudens met een inkomen 

boven het minimumloon. 

 

In de puntenwolken in figuur 3.3 is te zien dat er in 2013 veel spreiding is in de 

koopkrachtmutaties. Dit komt doordat er veel beleidsmaatregelen genomen worden. Bij de 

gepensioneerden daalt de koopkracht met het inkomen, doordat het niet-indexeren en 

korten van pensioenen een groter effect heeft naar mate het aanvullende pensioen hoger is. 

Bij de werkende alleenstaanden zijn twee lijnen zichtbaar: de onderste dunnere lijn is voor 

ambtenaren, voor hen zijn de contractlonen niet verhoogd in 2013.  

 
Koopkracht verbetert in 2014 

In 2014 stijgt de mediane koopkracht voor het eerst sinds 2009. De helft van de huishoudens 

gaat er maximaal ¾% op vooruit en de andere helft gaat er meer dan ¾% op vooruit. De 

contractloon- en prijsstijging zijn beide 2%, zodat de reële lonen gelijk blijven. De 

aanvullende pensioenen worden naar verwachting in 2014 meer gekort dan in 2013, 

waardoor voor gepensioneerden de koopkracht daalt (-½%). Voor gepensioneerden met een 

partner die jonger is dan 65 jaar wordt de toeslag voor de jongere partner verlaagd indien 

het inkomen exclusief AOW hoger is dan 50 000 euro. Werkenden hebben voordeel van de 

verhoging van de maximale arbeidskorting met 250 euro. Voor de hoogste inkomens wordt 
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de arbeidskorting vanaf 2014 in 3 jaar tijd afgeschaft, wat ongunstig is voor de koopkracht. 

Voor uitkeringsgerechtigden wordt ook in 2014 de dubbele algemene heffingskorting in het 

referentieminimumloon afgebouwd, maar de afbouw is half zo groot als in 2012 en 2013. 

 

Huishoudens met kinderen hebben nadeel van het niet indexeren van het kindgebonden 

budget en de kinderbijslag. Daarnaast worden de kinderbijslagbedragen voor kinderen van 

6-11 jaar en van 12-17 jaar in 3 jaar tijd verlaagd naar het kinderbijslagbedrag voor 0-5 

jarigen. 

 

Binnen de tweede en derde schijf wordt de algemene heffingskorting met 1% afgebouwd. De 

effecten van de afbouw zijn hetzelfde als de effecten van een verhoging van de tarieven in de 

tweede en derde schijf met 1%-punt. De afbouw wordt jaarlijks verhoogd tot 3% in 2016 en 

is ongunstig voor de koopkracht van alle huishoudens met inkomen in de tweede schijf en 

hoger. De verhoging van de algemene heffingskorting en de verlaging van tarief eerste schijf 

met 0,5%-punt zijn daarentegen gunstig voor met name de huishoudens met een laag 

inkomen. 

 

Vanaf 2014 wordt het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken 

verlaagd met 0,5%-punt per jaar. De opbrengst wordt teruggegeven door de bovengrens van 

de derde schijf te verhogen. Voor huishoudens die hypotheekrente tegen het hoogste tarief, 

52%, aftrekken is deze maatregel ongunstig voor de koopkracht, maar voor huishoudens die 

belast worden in de vierde schijf en geen hypotheekrenteaftrek hebben, is het gunstig. 

 

Voor chronisch zieken en gehandicapten staat een reeks van maatregelen op de rol: de 

tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten54 wordt afgeschaft, de aftrek 

specifieke ziektekosten vervalt en de compensatie voor het gemiddelde eigen risico (CER) 

vervalt. Ruim de helft van het budget van deze regelingen wordt overgeheveld naar 

gemeenten. Bij de koopkrachtberekening is verondersteld dat gemeenten deze regelingen op 

dezelfde wijze voortzetten, maar dat chronisch zieken en gehandicapten nog maar de helft 

krijgen van wat ze eerst kregen. Het is afhankelijk van de precieze invulling van de 

overheveling naar gemeenten en de wijze waarop gemeenten de regeling invullen of dit in de 

praktijk ook het geval zal zijn.  

 
  

 
54

 De tegemoetkoming  wordt met een jaar vertraging uitgekeerd, waardoor het afschaffen per 2014 leidt tot lagere 

uitkeringen in 2015. Echter in de koopkracht worden deze aan 2014 toegerekend, omdat de rechten op de uitkering in 2015 

in 2014 worden opgebouwd. 
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Figuur 3.3 Grote verschillen in koopkrachtontwikkeling in 2013
55
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 Koopkracht naar huishoudtype, inkomensbron en huishoudinkomen, mutaties in %, 2013. 
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3.3 Beleidsuitgangspunten56 

Realisaties 2012 

Volgens realisatiecijfers van het CBS vallen in 2012 de zorguitgaven in de AWBZ ½ mld euro 

hoger uit dan in de doorrekening van het Regeerakkoord nog werd verwacht. Deze 

tegenvaller is structureel doorgetrokken naar latere jaren. Daar tegenover staat een 

structurele meevaller van ½ mld euro bij de Zvw. Deze onverwachte meevaller is in 

belangrijke mate het gevolg van het vrijgeven van de tarieven en prijzen bij de 

geneesmiddelen. Ook de uitgaven van de medisch specialistische zorg lijken wat lager uit te 

vallen door de beheersinstrumenten voor ziekenhuizen en specialisten.  
 

Bijstelling beleidsuitgangspunten 2013 

De begroting is zeer restrictief in het lopende jaar. Beleidsuitgangspunten zijn nauwelijks 

gewijzigd ten opzichte van de Startnota.57 De overdrachten van het Havenbedrijf scheppen 

ruimte onder het kader Rijksbegroting in enge zin. Wat betreft de uitgaven aan sociale 

zekerheid is het resterende budget voor mobiliteitsbonussen overgeheveld van de 

lastenkant naar de uitgavenkant.  

 

De opmerkelijke lage nominale premies van de verzekeraars voor 2013 zijn een aanwijzing 

dat de Zvw-uitgaven ¾ mld euro extra lager uitvallen dan bij het Regeerakkoord nog werd 

gedacht. 

 

De beleidsmatige lastenontwikkeling (blo) is per saldo ¼ mld euro opwaarts bijgesteld ten 

opzichte van de middellangetermijnverkenning. 58. Dit komt door hogere opbrengsten als 

gevolg van het versneld afschaffen van de overgangsregeling levensloopregeling59 (1 mld 

euro), een hogere lastenontwikkeling bij lokale overheden60 (¼ mld euro) en enkele overige 

maatregelen waaronder een verlaging van de werkkostenregeling. Daar tegenover staan 

lagere Zvw-premies (-1 mld euro) en een verlaging van het btw-tarief voor renovatie van 

woningen van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 (-¼ mld euro).  

 

De 1 mld euro lagere Zvw-premies zijn vrijwel volledig te danken aan het feit dat de 

zorgverzekeraars in november de nominale premie 62 euro lager vaststelden dan bij 

doorrekening van het Regeerakkoord werd verwacht. De nominale premie komt in 2013 

gemiddeld uit op 1250 euro en het tarief voor de inkomensafhankelijke bijdrage is 7,75%. 

 

 
56

 Hierin is het voorlopige pakket van beleidsvoornemens van 1 maart nog niet verwerkt (ministerie van Financiën, 2013, 

Reactie op CPB-cijfers, Kamerbrief, 1 maart). Het kabinet zal op basis van dialoog met de Tweede Kamer en met sociale 

partners eind april tot een definitief aanvullend pakket komen. 
57

 Ministerie van Financiën, 2012, Startnota, december. 
58

 CPB, 2012, Actualisatie Nederlandse economie tot en met 2017 (verwerking Regeerakkoord), CPB Notitie, november. 

Hierin wordt alleen de blo-ontwikkeling over de gehele periode 2013-2017 genoemd. Dit geldt ook voor de niet-EMU-

relevante lasten. 
59

 Voor een uitgebreide toelichting op het versneld afschaffen van de overgangsregeling levensloopregeling zie tekstkader 

in CPB, 2012, Economische vooruitzichten 2013, CPB Policy Brief 2012/07, december, pag14. 
60

 De lastenontwikkeling van lokale overheden stijgt naar verwachting sneller dan de nominale bbp-ontwikkeling. Een 

afwijking van de lastenontwikkeling van lokale overheden ten opzichte van de nominale bbp-ontwikkeling wordt als beleid 

gedefinieerd. 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/03/01/reactie-op-cpb-cijfers.html?ns_campaign=kamerstukken-ministerie-van-financi%C3%ABn&ns_channel=att
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/12/07/startnota.html?ns_campaign=kamerstukken-ministerie-van-financi%C3%ABn&ns_channel=att
http://www.cpb.nl/publicatie/actualisatie-nederlandse-economie-tot-en-met-2017-verwerking-regeerakkoord
http://www.cpb.nl/publicatie/decemberraming-2012-economische-vooruitzichten-2013
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De niet-EMU-relevante lastenontwikkeling is 1 mld euro lager dan bij de Actualisatie 

Economische Verkenning 2013-2017. De extra opbrengsten van het versneld afschaffen van 

de overgangsregeling levensloopregeling betreffen vooral een intertemporele schuif. De 

effecten van deze maatregel over de gehele levensduur zijn zeer beperkt; de correctie voor 

deze schuif is zichtbaar in de niet-EMU-lasten (-1 mld euro).  
 

Beleidsuitgangspunten 2014 

Bij de geldende beleidsuitgangspunten is de begroting ook in 2014 restrictief. Op de 

rijksbegroting in enge zin dalen de uitgaven door netto bezuinigingen op diverse posten als 

gevolg van het Regeer- en Gedoogakkoord Rutte-Verhagen, het Begrotingsakkoord 2013 en 

het Regeerakkoord Rutte-Asscher.  

 

De stijging van de AWBZ-uitgaven wordt gematigd door hogere eigen betalingen, het 

beperken van de pgb-optie tot de indicaties met verblijf, en door het schrappen van de 

aanspraak op dagbesteding. De Zvw-uitgaven worden afgeremd door het afschaffen van de 

compensatie eigen risico en het matigende effect van het hoofdlijnenakkoord voor 

ziekenhuiszorg.  

 

Ook binnen de SZ-uitgaven vinden bezuinigingen plaats. De maximale WW-duur wordt vanaf 

juli 2014 voor nieuwe instroom beperkt, waarbij tot dan toe opgebouwde rechten worden 

gerespecteerd voor zover ze niet meer bedragen dan de nieuwe maximumduur. De IOAW 

wordt afgeschaft en de IOW toegankelijk wordt gemaakt voor mensen die werkloos worden 

op het moment dat zij 55 jaar of ouder zijn. De doelgroepen voor bijstand, Wajong en WSW 

vallen voortaan onder de Participatiewet. De instroom in de Wajong wordt beperkt tot 

volledig en duurzaam arbeidsongeschikten en de instroom in de WSW onder de huidige 

voorwaarden wordt stopgezet. Daarbij wordt ook het re-integratiebudget voor bijstand en 

arbeidsongeschiktheid verminderd. Aanvullend zijn middelen gereserveerd voor 

armoedebeleid, het uitwerken van een sociale agenda en intersectorale scholing en van-

werk-naar-werk-trajecten. 

 
Tabel 3.8 Beleidsmatige lastenontwikkeling 2012-2014: 20 mld euro lastenstijging in drie jaar 

 2012 2013 2014 
    

                                 mld euro  

    

Totaal BLO, belastingen en premies 5½ 11¾ 2¾ 

w.v. bedrijven 3¼ 5     2½ 

       gezinnen 2     6¾ 0  

       overheid  ¼ 0     0     

       buitenland 0     0     0     

    

Niet-EMU-relevante lastenontwikkeling   ¾ - ¼  ¼ 
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De EMU-relevante lasten worden in 2014 verzwaard met 2¾ mld euro. De lasten stijgen 

vooral voor bedrijven, door verhoging van de verhuurdersheffing (1¼ mld euro), de 

verhoging van WW-premies (1 mld euro), de resolutieheffing voor banken in verband met de 

nationalisatie van SNS REAAL (1 mld euro).  

 

Voorts wordt de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk gemaakt door deze af te 

bouwen binnen de tweede en derde schijf (1¼ mld euro), wordt de afdrachtvermindering 

voor onderwijs afgeschaft (½ mld euro)61, wordt het Witteveenkader beperkt62 door de 

verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar63 (½ mld euro) en de verlaging van het 

opbouwpercentage met 0,1% (¼ mld euro), worden de WAO-premies met 0,1% verhoogd 

(¼ mld euro), wordt de accijns op diesel met 3 ct/l en lpg met 7 ct/l verhoogd (¼ mld euro), 

wordt de accijns op tabak, bier, wijn en overige alcoholische dranken verhoogd (¼ mld 

euro), wordt de mrb-vrijstelling voor oldtimers afgeschaft (¼ mld euro), loopt het verlaagde 

btw-tarief voor renovatie per 1 maart 2014 af (¼ mld euro), wordt de overdraagbaarheid 

van de algemene heffingskorting verder afgebouwd (¼ mld euro), lopen de voordelen van de 

aangepaste verliesverrekening64 over verliezen in 2011 af (¼ mld euro). Andere 

maatregelen zoals verhoging van de SDE+heffing, de ETS-heffing en verhoging van de 

assurantiebelasting per 1 maart 2013 leiden tot een verdere lastenverzwaring 

(¼ mld euro)65. 

 

De lasten worden verminderd door het per saldo verhogen van de arbeidskorting                    

(-1¼ mld euro), door het verlagen van tarief eerste schijf van de loon- en inkomstenheffing  

(-1 mld euro) en door lagere Zvw-premies (-1 mld euro).  

 

In 2014 nemen de Zvw-uitgaven toe met 1¾ mld euro ten opzichte van 2013. Daar tegenover 

daalt het bedrag dat nodig is om het vermogen van het Zvw-fonds naar het gewenste niveau 

te brengen, en wel met 2 mld euro. De overige uitgaven en inkomsten die van belang zijn 

voor de hoogte van de premies veranderen weinig. In totaal moeten de Zvw-premies in 2014 

42 mld euro opbrengen; een daling van ¼ mld euro ten opzichte van 2013. De grondslag 

stijgt waardoor de Zvw-premieontvangsten endogeen met ¾ mld euro toenemen. Hierdoor 

kan het tarief voor de inkomensafhankelijke bijdrage worden verlaagd met 0,25% naar 7,5%. 

Dit is een lastenverlichting van ¾ mld euro. De nominale premie gaat in 2014 met 1 euro 

omlaag naar 1249 euro. In reële termen is dit een daling van 23 euro. De lastenverlichting 

hiervan voor de burgers bedraagt ¼ mld euro. 

 

  

 
61

 In plaats hiervan komt een subsidie op de OCW-begroting van 0,2 mld euro. 
62

 Naast het neerwaartse effect van deze beperking van het Witteveenkader heeft (anticipatie op) het nieuwe financieel 

toetsingskader (FTK) in 2015 een opwaarts effect op de pensioenpremies in 2014. Deze twee effecten vallen ongeveer 

tegen elkaar weg in 2014, 2015 en 2016. Het nieuwe FTK is geen verruiming van de fiscale bevoordeling op 

pensioensparen en wordt daarom als een endogene aanpassing gezien. 
63

 De koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting na 2014 leidt niet tot extra inkomsten in deze 

kabinetsperiode.  
64

 Zie Macro Economische Verkenning 2010, p.88 voor beschrijving van een soortgelijke maatregel voor 2009 en 2010. 
65

 Het afschaffen van de aftrek specifieke ziektekosten in 2014 heeft pas in 2015 substantiële budgettaire effecten en is 

daarom niet meegenomen in de lastenontwikkeling van 2014. 

http://www.cpb.nl/publicatie/macro-economische-verkenning-mev-2010
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Voorts levert het afschaffen van de levensloopregeling, inclusief het versneld afschaffen van 

de overgangsregeling levensloop, in 2014 minder geld op dan in 2013 (-½ mld euro), wordt 

de energiebelasting voor bedrijven verlaagd (-½ mld euro), loopt de eenmalige werkgevers-

heffing van 16% voor lonen die meer dan 150.000 euro bedragen af (-¼ mld euro), wordt 

het maximale bedrag algemene heffingskorting verhoogd (-¼ mld euro) en wordt de PBO-

heffing afgeschaft (-¼ mld euro).  

 

Vanaf 2014 wordt het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken 

verlaagd met 0,5%-punt per jaar; het budgettair effect is in 2014 nog zeer beperkt. De 

opbrengst wordt teruggegeven door de bovengrens van de derde schijf te verhogen.  

 

De niet-EMU-relevante lasten stijgen met ¼ mld euro. Dit komt mede door de stijging van de 

eigen betalingen door het wegvallen van de compensatie eigen risico voor chronisch zieken 

en gehandicapten (¼ mld euro). Chronisch zieken en gehandicapten worden voortaan deels 

op een andere manier gecompenseerd uit de WMO. Deze uitgaven worden gefinancierd uit 

de begroting. 

 

Daarnaast worden de niet-EMU-lasten beïnvloed door correctie voor de intertemporele 

effecten van het beperken van het Witteveenkader (-¼ mld euro) en het afschaffen van de 

levensloopregeling, inclusief het versneld afschaffen van de overgangsregeling levensloop 

(¼ mld euro). De lastenverzwaring op EMU-basis door beperken van het Witteveenkader is 

deels een tijdelijk effect. De lagere aftrekbare pensioenpremies leiden op korte termijn tot 

een stijging van de belastingopbrengsten. Op de lange termijn staan daar echter lagere 

belastingopbrengsten tegenover, doordat ook de belastbare pensioenuitkeringen afnemen. 

Voor het versneld afschaffen van de overgangsregeling levensloopregeling geldt het 

omgekeerde. Na correctie van de EMU-relevante lasten voor intertemporele schuiven 

resulteert de lastenontwikkeling zoals die over de gehele levensduur wordt ervaren. 
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Bijlagen 

De cijfers in de hierna volgende tabellen sluiten aan bij de Nationale rekeningen 2011.  

Alle hier opgenomen bijlagen zijn in een digitale versie beschikbaar op de website van het 

CPB (www.cpb.nl).  

 

Daarnaast wordt een aantal overzichten alleen op de website gepubliceerd en niet in de 

bijlagen van het Centraal Economisch Plan en de Macro Economische Verkenning. Dit zijn: 

E1: Middelen en bestedingen, 1969-2014, niveaus in lopende prijzen; 

E2: Middelen en bestedingen, 1970-2014, volume- (en prijs-)mutaties; 

E3: Halfjaarcijfers, % groei t.o.v. overeenkomstige periode; 

E4: Bbp-volume naar regio’s en landen, 1980-2014; 

E5: Collectieve uitgaven naar functie, volume- en prijsmutaties, 1970-2014; 

E6: Collectieve uitgaven naar economische categorie, 1970-2014; 

E7: Kerngegevens Arbeidsmarkt, 1969-2014, niveaus. 

  

http://www.cpb.nl/
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Bijlage 1.1 Middelen en bestedingen 2012 (mld euro, mutaties per jaar in %) 

 2011 in 
 prijzen  

2011 

Volume- 
mutatie 

2012 in  
prijzen 
 2011 

Prijs- 
mutatie 

2012 in  
prijzen 
 2012 

      

Beloning werknemers 306,6 -0,9 303,7 2,2 310,4 

Bedrijvensector 247,7 -0,8 245,7 2,2 251,0 

Overheidssector 58,9 -1,5 58,0 2,5 59,4 

      

Exploitatieoverschot (netto) 144,1    140,4 

      

Afschrijvingen 88,7 1,3 89,9 0,1 90,0 

Bedrijvensector 72,1 0,9 72,7 0,0 72,7 

Overheidssector  16,7 3,0 17,2 0,7 17,3 

            

Belastingen 72,0    71,0 

Subsidies 9,5    9,1 

      

      

Bruto binnenlands product marktprijzen 602,0 -0,9 596,5 1,1 602,8 

      

Invoer 445,8 2,8 458,5 2,4 469,5 

Goederen 348,1 3,4 359,9 2,6 369,1 

Diensten 97,7 0,9 98,6 1,9 100,5 

      

Totale middelen 1047,8 0,7 1054,9 1,6 1072,3 

      

Betaalde primaire inkomens 184,9    173,9 

Betaalde inkomensoverdrachten 17,9    18,0 

Saldo lopende transacties met het buitenland 49,8    48,5 

      

Totaal 252,6    240,4 
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 2011 in 
 prijzen  

2011 

Volume- 
mutatie 

2012 in  
prijzen 
 2011 

Prijs- 
mutatie 

2012 in  
prijzen 
 2012 

      

Consumptieve bestedingen 439,3 -0,7 436,1 2,3 446,0 

Huishoudens 271,1 -1,5 267,1 2,4 273,6 

Overheid 168,2 0,5 169,0 2,0 172,4 

  Uitkeringen in natura 68,8 2,4 70,5 0,2 70,6 

  Lonen 58,9 -1,1 58,2 2,0 59,4 

  Overig 40,4 -0,3 40,3 5,0 42,3 

      

Investeringen vaste activa 106,7 -4,9 101,5 -0,3 101,1 

Bedrijvensector 86,5 -4,7 82,4 -0,7 81,8 

  Woningen 29,2 -9,2 26,5 -3,9 25,5 

  Overige vaste activa 57,3 -2,5 55,8 0,9 56,3 

Overheidssector 20,2 -5,6 19,1 1,1 19,3 

Veranderingen voorraden 2,2  2,4  2,5 

      

Nationale Bestedingen 548,2 -1,5 539,9 1,8 549,6 

      

Uitvoer 499,6 3,1 515,0 1,5 522,8 

Goederen 396,9 3,8 411,8 2,0 419,9 

Diensten 102,7 0,5 103,2 -0,3 102,8 

      

Totale bestedingen 1047,8 0,7 1054,9 1,6 1072,3 

      

Uitvoersaldo 53,8    53,2 

Ontvangen primaire inkomens 190,1    178,1 

Ontvangen inkomensoverdrachten 8,7    9,1 

      

Totaal 252,6    240,4 
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Bijlage 1.2 Middelen en bestedingen 2013 (mld euro, mutaties per jaar in %) 

 2012 in  
prijzen  

2012 

Volume-
mutatie 

2013 in  
prijzen 
 2012 

Prijs- 
mutatie 

2013 in  
prijzen 
 2013 

      

Beloning werknemers 310,4 -1 307,2 2¼ 313,9 

Bedrijvensector 251,0 -1 248,7 2½ 254,8 

Overheidssector 59,4 -1½ 58,5 1¼ 59,2 

      

Exploitatieoverschot (netto) 140,4    138,6 

      

Afschrijvingen 90,0 -1 89,0 1 89,9 

Bedrijvensector 72,7 -2 71,2 ¾ 71,8 

Overheidssector  17,3 3 17,8 1¾ 18,1 

      

Belastingen 71,0    76,0 

Subsidies 9,1    8,4 

      

      

Bruto binnenlands product marktprijzen 602,8 -½ 600,3 1½ 610,0 

      

Invoer 469,5 2 479,0 -¾ 475,8 

Goederen 369,1 2 376,5 -1¼ 371,5 

Diensten 100,5 2 102,5 1¾ 104,3 

      

Totale middelen 1072,3 ¾ 1079,3 ½ 1085,8 

      

Betaalde primaire inkomens 173,9    178,9 

Betaalde inkomensoverdrachten 18,0    19,1 

Saldo lopende transacties met het buitenland 48,5    53,5 

      

Totaal 240,4    251,4 
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 2012 in 
prijzen  

2012 

Volume-
mutatie 

2013 in 
prijzen 
 2012 

Prijs- 
mutatie 

2013 in 
prijzen 
 2013 

      

Consumptieve bestedingen 446,0 -1 441,6 2 450,8 

Huishoudens 273,6 -1½ 269,3 2¾ 276,6 

Overheid 172,4 0 172,3 1 174,2 

  Uitkeringen in natura 70,6 1¾ 71,9 1¼ 72,8 

  Lonen 59,4 -1¼ 58,7 ¾ 59,2 

  Overig 42,3 -1½ 41,6 1¼ 42,2 

      

Investeringen vaste activa 101,1 -2 99,0 1 99,9 

Bedrijvensector 81,8 -2 80,2 ¾ 80,8 

  Woningen 25,5 -7¼ 23,6 1¾ 24,1 

  Overige vaste activa 56,3 ½ 56,5 ¼ 56,7 

Overheidssector 19,3 -2½ 18,8 1¾ 19,2 

Veranderingen voorraden 2,5  1,4  1,3 

      

Nationale Bestedingen 549,6 -1½ 541,9 1¾ 552,0 

      

Uitvoer 522,8 2¾ 537,4 -¾ 533,8 

Goederen 419,9 3 432,9 -1¼ 427,7 

Diensten 102,8 1½ 104,4 1¾ 106,2 

      

Totale bestedingen 1072,3 ¾ 1079,3 ½ 1085,8 

      

Uitvoersaldo 53,2    58,0 

Ontvangen primaire inkomens 178,1    184,1 

Ontvangen inkomensoverdrachten 9,1    9,3 

      

Totaal 240,4    251,4 
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Bijlage 1.3 Middelen en bestedingen 2014 (mld euro, mutaties per jaar in %) 

 2013 in  
prijzen  

2013 

Volume-
mutatie 

2014 in  
prijzen 
 2013 

Prijs- 
mutatie 

2014 in  
prijzen 
 2014 

      

Beloning werknemers 313,9 -¼ 313,0 2¾ 321,4 

Bedrijvensector 254,8 0 254,6 2¾ 261,8 

Overheidssector 59,2 -1½ 58,3 2¼ 59,6 

      

Exploitatieoverschot (netto) 138,6    142,3 

      

Afschrijvingen 89,9 0 89,8 1¼ 90,9 

Bedrijvensector 71,8 -¾ 71,1 1¼ 72,0 

Overheidssector  18,1 3 18,7 1¼ 18,9 

      

Belastingen 76,0    79,7 

Subsidies 8,4    8,0 

      

      

Bruto binnenlands product marktprijzen 610,0 1 616,4 1½ 626,4 

      

Invoer 475,8 4¼ 495,8 1¼ 501,5 

Goederen 371,5 4½ 388,4 ¾ 391,7 

Diensten 104,3 3 107,4 2¼ 109,7 

      

Totale middelen 1085,8 2½ 1112,2 1½ 1127,8 

      

Betaalde primaire inkomens 178,9    183,9 

Betaalde inkomensoverdrachten 19,1    19,2 

Saldo lopende transacties met het buitenland 53,5    56,4 

      

Totaal 251,4    259,4 
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 2013 in 
prijzen  

2013 

Volume-
mutatie 

2014 in 
prijzen 
 2013 

Prijs- 
mutatie 

2014 in 
prijzen 
 2014 

      

Consumptieve bestedingen 450,8 ¼ 452,1 2 461,5 

Huishoudens 276,6 ¼ 277,5 2 283,3 

Overheid 174,2 ¼ 174,6 2 178,2 

  Uitkeringen in natura 72,8 2½ 74,6 1¾ 76,0 

  Lonen 59,2 -1¼ 58,5 2 59,6 

  Overig 42,2 -1¾ 41,5 2½ 42,6 

      

Investeringen vaste activa 99,9 2¼ 102,2 1¼ 103,6 

Bedrijvensector 80,8 2¼ 82,7 1¼ 83,8 

  Woningen 24,1 2¼ 24,6 1¾ 25,1 

  Overige vaste activa 56,7 2¼ 58,0 1¼ 58,7 

Overheidssector 19,2 2¼ 19,6 1¼ 19,8 

Veranderingen voorraden 1,3  1,6  1,6 

      

Nationale Bestedingen 552,0 ¾ 555,9 2 566,8 

      

Uitvoer 533,8 4¼ 556,3 ¾ 561,1 

Goederen 427,7 4¼ 446,0 ½ 448,4 

Diensten 106,2 4 110,3 2 112,6 

      

Totale bestedingen 1085,8 2½ 1112,2 1½ 1127,8 

      

Uitvoersaldo 58,0    59,6 

Ontvangen primaire inkomens 184,1    190,1 

Ontvangen inkomensoverdrachten 9,3    9,7 

      

Totaal 251,4    259,4 
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Bijlage 2 Kerngegevens voor Nederland, 2000-2014 

 2000 2001 2002 2003 2004 
      

            mutaties per jaar in %   

Internationale conjunctuur      

Relevante wereldhandel 10,8 0,6 1,7 4,1 7,5 

Prijspeil goedereninvoer 6,6 -1,5 -4,6 -2,4 1,0 

Concurrentenprijs 7,3 2,5 -0,8 -2,8 1,7 

Ruwe-olieprijs (Brent, niveau in dollars per vat) 28,4 24,4 25,0 28,8 38,2 

Eurokoers (dollar per euro) 0,92 0,90 0,94 1,13 1,24 

Lange rente Nederland (niveau in %) 5,4 5,0 4,9 4,1 4,1 

      

Volume bestedingen en buitenlandse handel      

Bruto binnenlands product (bbp, economische groei) 3,9 1,9 0,1 0,3 2,2 

Consumptie huishoudens 3,7 1,8 0,9 -0,2 1,0 

Overheidsbestedingen 3,0 4,9 4,1 2,6 -1,0 

Bruto investeringen bedrijven (exclusief woningen) -2,0 -3,0 -7,6 -1,0 -2,7 

Uitvoer van goederen (exclusief energie) 15,7 1,3 1,4 2,4 9,1 

w.v. binnenslands geproduceerd 6,5 -2,0 2,7 -2,8 4,1 

        wederuitvoer 28,7 5,5 -0,2 9,0 15,1 

Invoer van goederen 14,1 2,1 0,4 3,1 8,1 

      

Prijzen, lonen en koopkracht      

Prijspeil goederenuitvoer (exclusief energie) 3,7 0,1 -2,6 -2,0 -0,2 

Prijsconcurrentiepositie (a) 0,8 0,7 -0,3 -2,5 0,6 

Consumentenprijsindex (cpi) 2,6 4,5 3,4 2,1 1,2 

Contractloon marktsector 3,2 4,2 3,5 2,7 1,5 

Loonvoet marktsector 5,3 5,4 5,5 4,4 3,5 

Koopkracht, statisch, mediaan alle huishoudens 1,1 3,3 0,5 -1,2 0,3 

      

      

Arbeidsmarkt (internationale definitie)      

Beroepsbevolking  1,9 0,7 1,8 -0,5 0,6 

Werkzame beroepsbevolking  2,4 1,3 1,3 -1,6 -0,3 

Werkloze beroepsbevolking (in dzd personen) 246 206 254 341 419 

Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking) 3,1 2,5 3,1 4,2 5,1 

      

      

Marktsector (b)      

Productie 5,1 1,6 -0,8 0,0 2,7 

Arbeidsproductiviteit in arbeidsjaren 3,1 0,6 1,0 2,7 4,0 

Werkgelegenheid in arbeidsjaren 1,9 0,9 -1,7 -2,6 -1,3 

Prijs toegevoegde waarde 2,7 4,0 4,6 2,1 -0,5 

Reële arbeidskosten 2,6 1,4 0,8 2,3 4,0 

      

              niveau in %    

Arbeidsinkomensquote 79,9 80,5 80,5 80,2 80,0 

      

Collectieve sector              niveau in % bbp   

EMU-saldo collectieve sector 2,0 -0,2 -2,1 -3,1 -1,7 

EMU-schuld collectieve sector (ultimo jaar) 53,8 50,7 50,5 52,0 52,4 

Collectieve lasten 39,9 38,3 37,7 37,4 37,5 

      

(a) Concurrentenprijs minus uitvoerprijs binnenslands geproduceerde goederen. 
(b) Bedrijven exclusief zorg, delfstoffenwinning en onroerendgoedsector. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
          

          

          

5,4 8,8 7,4 0,3 -12,9 11,3 4,0 0,5 2¾ 5 

3,2 3,5 1,7 4,9 -8,5 7,3 4,9 2,6 -1¼ ¾ 

3,6 4,3 1,5 4,7 -4,3 7,9 6,3 2,4 -½ ¾ 

54,4 65,2 72,5 96,9 61,5 79,5 111,3 111,7 109 109 

1,24 1,26 1,37 1,47 1,39 1,33 1,39 1,29 1,31 1,31 

3,4 3,8 4,3 4,3 3,7 3,0  2,9 1,9 2,0 2,3 

          

          

2,0 3,4 3,9 1,8 -3,7 1,6 1,0 -0,9 -½ 1 

1,0 -0,3 1,8 1,3 -2,1 0,3 -1,0 -1,5 -1½ ¼ 

1,1 8,9 3,6 3,1 4,9 0,3 -0,6 -0,2 -¼ ½ 

2,2 9,7 6,4 7,1 -15,7 -5,2 10,2 -2,5 ½ 2¼ 

 6,7 9,3 7,4 -0,1 -9,7 13,5 4,3 2,2 3¼ 5 

1,1 4,6 5,2 -5,0 -8,7 9,7 3,8 -0,3 2½ 3¾ 

12,9 14,1 9,6 4,7 -10,6 17,0 4,7 4,5 4¼ 6 

5,9 10,0 6,8 1,9 -9,4 12,2 4,1 3,4 2 4½ 

          

          

0,9 1,2 1,8 2,2 -5,5 4,3 1,4 0,6 -¾ ¾ 

0,3 0,9 -1,8 0,8 3,7 2,3 0,9 1,9 ½ ¼ 

1,7 1,1 1,6 2,5 1,2 1,3 2,3 2,5 2¾ 2 

0,7 2,0 1,8 3,5 2,7 1,0 1,4 1,7 1¾ 2 

1,4 2,6 3,3 3,3 2,2 1,7 2,1 2,2 2¼ 2¾ 

-1,7 1,8 1,7 -0,1 1,7 -0,5 -1,0 -2,5 -1¼ ¾ 

          

          

          

1,0 0,6 2,0 1,8 0,7 -0,3 0,0 1,5 ¾ ¼ 

0,7 1,6 2,9 2,3 0,1 -1,0 0,0 0,6 -¼ ¼ 

441 366 306 267 327 390 389 470 560 575 

5,3 4,4 3,6 3,1 3,7 4,5 4,4 5,3 6¼ 6½ 

          

          

          

3,4 4,6 5,3 1,8 -5,6 1,1 1,4 -1,8 -½ 1¼ 

3,4 2,7 2,6 0,5 -3,5 2,9 1,0 -1,4 ½ 1½ 

0,0 1,9 2,7 1,3 -2,2 -1,8 0,4 -0,4 -1 -¼ 

1,3 -0,5 0,7 0,4 3,3 2,0 0,3 1,7 0 1¼ 

0,2 3,2 2,6 2,9 -1,1 -0,3 1,8 0,5 2¼ 1½ 

          

          

77,3 77,5 77,4 79,3 80,8 78,7 78,7 80,4 81½ 81¼ 

          

          

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

51,8 47,4 45,3 58,5 60,8 63,1 65,5 71,4 74,0 75,0 

37,6 39,0 38,7 39,2 38,2 38,8 38,4 38,8 39,9 40,1 
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Bijlage 3 Kerngegevens wereldeconomie en externe data voor Nederland, 2000-2014 

 2000 2001 2002 2003 2004 
      

             mutaties per jaar in %  

BBP volume      

   Eurogebied 3,9 1,9 0,9 0,8 2,0 

   Verenigde Staten 4,2 1,1 1,8 2,5 3,5 

   Japan 2,9 0,2 0,3 2,5 2,3 

   Azië exclusief Japan 7,1 4,8 6,6 7,5 8,4 

   Wereld 4,8 2,2 2,8 3,9 5,3 

      

Wereldhandelsvolume goederen 13,2 -0,4 3,2 6,0 10,3 

    Invoervolume EU-15 (goederen) 13,2 0,1 -0,9 3,2 5,8 

      

Consumentenprijsindex eurogebied (HICP) 2,1 2,3 2,2 2,1 2,1 

Consumentenprijsindex Verenigde Staten (CPI) 3,4 2,8 1,6 2,3 2,7 

      

Wereldhandelsprijs (euro‟s) 15,6 0,0 -4,6 -8,3 0,2 

    Industrieproducten (euro‟s) 10,0 1,7 -4,8 -9,0 -3,1 

    Grondstoffen excl. energie (euro‟s, HWWI) 19,8 -7,1 -2,6 -4,6 9,7 

        Voedings- en genotmiddelen  7,2 -4,3 6,1 -9,5 1,6 

        Industriële grondstoffen van agrarische oorsprong 22,2 -11,5 -5,8 1,7 -0,2 

        Metalen 29,7 -5,8 -7,2 -4,9 24,9 

    Energie (euro‟s, HWWI) 73,1 -7,6 -5,5 -4,4 23,0 

      

Externe data voor Nederland      

Relevant wereldhandelsvolume, goederen exclusief energie 10,8 0,6 1,7 4,1 7,5 

      

Invoerprijs Nederland (gulden/euro)      

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

   Goederen exclusief energie 2,5 -0,7 -4,3 -2,7 -0,5 

      Consumptiegoederen 0,4 -0,2 0,0 -1,8 -1,2 

      Investeringsgoederen -1,9 -4,0 -4,4 -2,2 -1,8 

      Overige grondstoffen en halffabrikaten 5,4 1,3 -2,8 -2,5 0,9 

      Wederuitvoer 1,5 -1,7 -6,4 -3,3 -1,0 

   Energie 69,3 -7,7 -6,9 0,9 15,8 

Concurrentenprijs, goederen exclusief energie 7,3 2,5 -0,8 -2,8 1,7 

Relatieve arbeidskosten pep Nederland tov concurrenten (a) -6,7 1,8 5,0 8,0 1,0 

      

Eurokoers (dollar per euro, niveau) 0,92 0,90 0,94 1,13 1,24 

Ruwe-olieprijs (Brent, dollar per vat) 28,4 24,4 25,0 28,8 38,2 

Ruwe-olieprijs (Brent, euro per vat) 30,7 27,2 26,4 25,5 30,7 

      

Lange rente Duitsland 5,3 4,8 4,8 4,1 4,1 

Lange rente Verenigde Staten 6,0 5,0 4,6 4,0 4,3 

Korte rente eurogebied 4,4 4,3 3,3 2,3 2,1 

Korte rente Verenigde Staten 6,5 3,7 1,7 1,2 1,6 

      

(a) Verwerkende industrie. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
          

          

          

1,8 3,3 3,0 0,3 -4,3 2,0 1,5 -0,5 -½ 1  

3,1 2,7 1,9 -0,3 -3,1 2,4 1,8 2,3 2 2¾ 

1,3 1,7 2,2 -1,1 -5,5 4,7 -0,5 2,0  ¾ 1  

9,1 10,0 10,9 7,2 6,0 9,4 7,5 6,0 6¾ 7  

5,0 5,6 5,7 2,9 -0,7 5,0 3,7 3,0 3¼ 3¾ 

          

7,8 8,9 6,7 2,5 -12,6 14,9 5,6 2,3 4¼ 6¼ 

4,1 6,3 4,6 -1,1 -13,7 8,8 2,4 -3,0  ¼ 3¾ 

          

2,2 2,2 2,1 3,3 0,3 1,6 2,7 2,5 1½ 1½ 

3,4 3,2 2,9 3,8 -0,3 1,6 3,1 2,1 1¾ 1¾ 

          

5,7 5,0 -1,2 4,8 -6,8 10,9 7,8 5,5 -2   ¾ 

2,0 1,6 -2,9 1,8 -0,5 6,0 4,1 5,3 -1¾ 1  

10,0 25,6 7,8 4,9 -17,5 40,6 12,7 -5,5 -3  0  

-0,1 9,9 14,4 24,5 -8,1 17,0 23,0 3,5  ¾ 0  

1,2 10,8 10,9 -10,3 -12,0 52,6 9,0 -9,0 -5¼ 0  

23,1 42,7 3,5 2,1 -25,4 43,9 5,4 -10,0 -4½ 0  

36,4 0,0 2,6 30,8 -33,5 35,5 25,3 8,3 -4¼ 0  

          

          

5,4 8,8 7,4 0,3 -12,9 11,3 4,0 0,5 2¾ 5  

          

          

3,2 3,5 1,7 4,9 -8,5 7,3 4,9 2,6 -1¼ ¾  

-0,4 0,9 1,6 1,9 -3,3 3,3 0,2 1,0 -¾ 1  

-1,4 1,3 1,2 2,4 -0,5 2,3 3,8 3,5  ½ 1½ 

-2,1 -1,0 -0,1 -0,3 0,6 1,3 0,5 1,5 0  0  

1,8 3,7 4,3 4,3 -5,3 3,4 3,8 1,0 -1  1  

-1,2 -0,4 0,4 0,9 -3,2 3,7 -2,1 0,5 -1  1¼ 

33,8 21,3 2,6 23,6 -32,4 33,4 28,9 8,5 -3  0  

3,6 4,3 1,5 4,7 -4,3 7,9 6,3 2,4 -½  ¾ 

-4,6 -1,5 -0,9 2,3 3,7 -5,8 -4,0 . . . 

          

1,24 1,26 1,37 1,47 1,39 1,33 1,39 1,29 1,31 1,31 

54,4 65,2 72,5 96,9 61,5 79,5 111,3 111,7 109 109 

43,7 51,9 52,9 65,9 44,1 59,9 80,0 87,0 83 83 

          

3,4 3,8 4,2 4,0 3,3 2,8 2,6 1,6 1¾ 2  

4,3 4,8 4,6 3,6 3,2 3,2 2,8 1,8 2  2¼ 

2,2 3,1 4,3 4,6 1,2 0,8 1,4 0,5  ¼  ½ 

3,5 5,2 5,3 3,0 0,6 0,3 0,3 0,3  ¼  ½ 
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Bijlage 4 Nederlandse invoer en uitvoer, 2000-2014 

 2000 2001 2002 2003 2004 
      

             mutaties per jaar in % 

Invoervolume      

Goederen (inclusief energie) 14,1 2,1 0,4 3,1 8,1 

Energie 10,4 6,6 0,3 1,2 3,9 

Goederen (exclusief energie) 14,3 1,6 0,4 3,4 8,5 

Consumptiegoederen (exclusief energie) 9,0 0,9 1,7 -3,4 0,4 

Investeringsgoederen 0,5 -0,6 -4,0 6,7 -3,8 

Grondstoffen en halffabrikaten (exclusief energie) 17,3 1,9 0,7 4,1 11,1 

Diensten 6,2 3,8 -0,1 -2,1 -1,4 

      

Uitvoervolume      

Goederen 15,3 1,8 1,3 2,2 9,2 

Energie 9,1 7,1 0,3 -0,3 10,3 

Goederen (exclusief energie) 15,7 1,3 1,4 2,4 9,1 

w.v. binnenslands geproduceerde uitvoer 6,5 -2,0 2,7 -2,8 4,1 

          wederuitvoer 28,7 5,5 -0,2 9,0 15,1 

Diensten 7,0 2,6 -0,4 -0,6 3,3 

Relevante wereldhandel 10,8 0,6 1,7 4,1 7,5 

Handelsprestatie (a) 4,9 0,7 -0,3 -1,7 1,7 

Marktprestatie (b) -4,2 -2,6 1,0 -6,8 -3,4 

      

Prijsontwikkeling      

Invoer goederen 6,6 -1,5 -4,6 -2,4 1,0 

Uitvoer goederen (inclusief energie) 6,8 0,1 -3,2 -1,6 0,5 

Uitvoer energie 65,7 -0,1 -9,4 3,4 8,3 

Uitvoer goederen (exclusief energie) 3,7 0,1 -2,6 -2,0 -0,2 

w.v. binnenslands geproduceerde uitvoer 6,5 1,7 -0,5 -0,3 1,0 

          wederuitvoer 0,4 -1,7 -5,2 -4,0 -1,5 

Concurrentenprijs 7,3 2,5 -0,8 -2,8 1,7 

Prijsconcurrentiepositie (c) 0,8 0,7 -0,3 -2,5 0,6 

      

Saldo lopende rekening (% bbp) 6,4 5,2 6,1 6,1 8,6 

      

Arbeidskosten per eenheid product in euro’s in de verwerkende industrie   

Nederland      

Loonvoet (d) 4,9 4,2 5,3 4,3 4,2 

Arbeidsproductiviteit 7,4 0,1 2,4 2,7 6,9 

Arbeidskosten per eenheid product -2,3 4,1 2,8 1,5 -2,6 

      

Euroconcurrenten      

Loonvoet (d) 4,4 3,6 4,0 3,2 2,7 

Arbeidsproductiviteit 6,1 1,9 2,5 2,7 3,9 

Arbeidskosten per eenheid product -1,5 1,7 1,5 0,6 -1,2 

Niet-euroconcurrenten      

Loonvoet (d) 7,6 6,4 7,1 6,3 5,7 

Arbeidsproductiviteit 6,1 0,7 6,9 6,2 7,3 

Effectieve wisselkoers euro -9,5 2,8 5,8 13,2 4,6 

Arbeidskosten per eenheid product 12,0 2,8 -5,3 -11,6 -5,9 

      

(a) Totale uitvoer minus relevant wereldhandelsvolume.  
(b) Binnenslands geproduceerde uitvoer minus relevant wereldhandelsvolume.  
(c) Concurrentenprijs minus uitvoerprijs binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie).  
(d) In lokale valuta. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
          

          

          

5,9 10,0 6,8 1,9 -9,4 12,2 4,1 3,4 2 4½ 

4,4 5,7 -1,0 0,5 -1,0 12,9 3,7 11,0 5 6 

6,1 10,7 8,2 2,1 -11,1 12,1 4,2 1,5 1¼ 4 

-1,1 4,0 3,3 0,0 -3,1 2,9 -0,6 -3,6 -2¾ -½ 

1,8 15,6 7,7 4,5 -16,8 -2,9 9,6 -1,0 -2½ 3½ 

7,5 11,1 8,8 2,1 -11,4 14,5 4,3 2,2 1¾ 4½ 

3,7 4,8 1,3 4,0 1,8 3,9 2,0 0,9 2 3 

          

          

6,1 8,7 6,5 1,2 -9,3 13,1 4,1 3,8 3 4¼ 

0,2 3,9 0,3 12,0 -7,4 9,9 2,3 11,8 2 1 

6,7 9,3 7,4 -0,1 -9,7 13,5 4,3 2,2 3¼ 5 

1,1 4,6 5,2 -5,0 -8,7 9,7 3,8 -0,3 2½ 3¾ 

12,9 14,1 9,6 4,7 -10,6 17,0 4,7 4,5 4¼ 6 

5,5 1,9 5,8 5,5 -1,4 5,0 3,3 0,5 1½ 4 

5,4 8,8 7,4 0,3 -12,9 11,3 4,0 0,5 2¾ 5 

1,3 0,5 0,0 -0,4 3,2 2,2 0,3 1,7 ¾ 0 

-4,3 -4,2 -2,2 -5,3 4,2 -1,7 -0,2 -0,8 -¼ -1¼ 

          

          

3,2 3,5 1,7 4,9 -8,5 7,3 4,9 2,6 -1¼ ¾ 

3,7 3,2 1,6 4,6 -8,4 6,7 5,1 2,0 -1¼ ½ 

34,7 20,7 -0,4 22,6 -25,8 24,7 29,3 8,5 -3¼ -¼ 

0,9 1,2 1,8 2,2 -5,5 4,3 1,4 0,6 -¾ ¾ 

3,3 3,4 3,3 3,9 -7,9 5,6 5,3 0,5 -1 ½ 

-1,4 -0,8 0,4 0,6 -3,2 3,3 -1,9 0,6 -¾ 1 

3,6 4,3 1,5 4,7 -4,3 7,9 6,3 2,4 -½ ¾ 

0,3 0,9 -1,8 0,8 3,7 2,3 0,9 1,9 ½ ¼ 

          

7,5 9,0 8,4 4,7 3,2 5,1 8,3 8,0 8¾ 9 

          

          

          

1,3 3,1 3,2 3,5 1,5 2,5 2,5 . . . 

4,7 4,0 5,5 -2,1 -6,8 10,1 4,5 . . . 

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

          

          

2,9 3,8 3,1 3,6 3,1 -0,2 2,4 . . . 

3,7 4,7 4,0 -1,9 -5,6 6,5 2,0 .   

-0,7 -0,8 -0,8 5,7 9,2 -6,3 0,4 . . . 

          

6,7 6,6 8,0 7,7 4,8 6,1 6,6 . . . 

5,0 4,8 6,5 2,7 0,6 10,5 2,7 . . . 

-1,8 -0,3 3,3 3,5 2,4 -7,4 0,3 . . . 

3,5 2,0 -1,8 1,2 1,7 3,7 3,5 . . . 
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Bijlage 5 Consumptie, inkomen en vermogen van huishoudens, 2000-2014 

 2000 2001 2002 2003 2004 
      

               volumemutaties per jaar in %  

Consumptie      

Vaste lasten (a) 1,4 4,4 1,5 2,7  2,5  

overige consumptie 4,4 1,1 0,8 -1,0  0,5  

w.v. voedings- en genotmiddelen 1,3 1,0 0,7 0,3  1,0  

       duurzame consumptiegoederen 5,2 0,1 0,9 -1,7  0,4  

       overige goederen en diensten 5,1 1,6 0,7 -1,1  0,4  

Totale consumptie 3,7 1,8 0,9 -0,2  1,0  

      

Reëel beschikbaar gezinsinkomen      

Arbeidsinkomen 1,4 6,8 -2,5 -0,8  -0,5  

Uitkeringsinkomen 0,4 4,7 4,7 -0,8  2,1  

Overig 6,2 3,4 -1,3 -8,3  2,1  

Totaal inkomen 2,2 5,6 -0,6 -2,4  0,7  

      

               % beschikbaar gezinsinkomen (b) 

Besparingen      

Individueel -1,0 2,3 0,9 -1,2  -1,4  

Collectief (c) 7,9 7,4 7,7 9,0  8,9  

Totaal 6,9 9,7 8,7 7,8  7,5  

      

Vermogens en schulden (d)      

Aandelenbezit 115 81 51 55 55 

Spaargelden 58 60 64 71 75 

Eigen woningbezit 338 351 371 388 406 

Overige bezittingen (e) 125 115 118 116 118 

      

Hypotheekschulden 132 135 144 159 170 

Overige schulden 29 26 30 32 32 

      

Totaal bezittingen minus schulden 475 445 431 439 453 

      

(a) Aardgas, woningdiensten en niet-verzekerde zorg.  
(b) Inclusief collectieve besparingen.      

(c) Saldo pensioenpremies en pensioenuitkeringen.  
(d) Ultimo jaar. 
(e) Chartaal geld, girale deposito‟s, obligaties, aandelen aanmerkelijk belang, ondernemingsvermogen zelfstandigen, grond en 

ander onroerend goed. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
          

          

          

1,7  -11,6  -1,4  2,7  1,2  3,2  -0,7 0,9 2½ 1½ 

0,8  3,4  2,7  0,9  -3,0  -0,6 -1,1 -2,3 -3 0 

-0,1  2,5  2,5  0,0  -1,6  1,0  -0,7 0,0 ¼ ¾ 

1,2  6,2  5,2  1,7  -6,4  1,4  -0,8 -6,4 -5¾ -¾ 

0,9  2,4  1,6  0,9 -2,0  -1,9  -1,4 -1,6 -2 0 

1,0  -0,3  1,8  1,3  -2,1  0,3  -1,0 -1,5 -1½ ¼ 

          

          

-3,2  -1,0  0,9  -1,7  4,4 -1,9 -1,5 -1,8 -1¼ ½ 

-0,9  2,5  -0,9  2,7  4,1 5,7 -0,3 -0,6 0 ½ 

8,1  2,0  9,8  -0,1  -17,7 -2,7 3,3 -4,4 2½ 5¼ 

-0,3  0,5  2,5  -0,3  -1,1 -0,1 -0,2 -2,0 -¼ 1½ 

          

          

          

-2,6  -1,8  -1,1  -2,6  -1,7 -2,1 -1,3 -1,8 -½ ½ 

9,1  8,0  8,1  8,5  7,3 5,5 6,3 7,2 7½ 7¾ 

6,5  6,2  6,9  5,9  5,6 3,4 5,0 5,4 7 8¼ 

          

          

55 58 56 34 47 52 41 . . . 

79 82 84 90 99 104 106 . . . 

422 443 450 466 472 472 452 . . . 

123 126 128 125 134 139 139 . . . 

          

186 200 205 214 229 237 235 . . . 

33 35 33 33 34 36 35 . . . 

          

460 475 480 468 489 494 468 . . . 
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Bijlage 6 Investeringen en rendement, 2000-2014 

 2000 2001 2002 2003 2004 
      

                mutaties per jaar in % 

      

Investeringen bedrijven in woningen 1,6 3,2 -6,5 -3,7 4,1 

      

Investeringen bedrijven in overige vaste activa -2,0 -3,0 -7,6 -1,0 -2,7 

      

                niveaus in % 

      

Investeringsquote (a) 18,4 16,9 15,2 14,6 13,9 

      

Rendement marktsector (b)      

Kapitaalinkomensquote 19,6 18,9 18,8 17,7 17,7 

Winstquote (van productie in Nederland) 11,8 10,1 11,2 10,9 10,8 

Rentabiliteit eigen vermogen 8,7 6,7 7,7 8,5 10,6 

Solvabiliteit 45,5 44,4 43,3 44,8 45,2 

Netto rentelastenquote 2,3 2,9 3,2 3,5 3,4 

Belastingquote 5,6 6,1 4,6 3,3 3,6 

      

(a) In procenten van de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen (exclusief onroerendgoedsector).  
(b) Exclusief banken en verzekeringen. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
          

          

          

5,0 5,8 4,7 -0,2 -14,8 -13,2 6,5 -9,2 -7¼ 2¼ 

          

2,2 9,7 6,4 7,1 -15,7 -5,2 10,2 -2,5 ½ 2¼ 

          

          

          

13,6 14,4 14,7 15,3 13,4 12,4 13,3 13,0 13 13¼ 

          

          

20,1 21,2 22,5 20,5 16,6 17,3 17,5 . . . 

11,8 14,3 16,0 13,4 8,0 8,1 9,7 . . . 

11,5 12,6 14,3 11,7 6,2 8,5 9,5 . . . 

46,8 47,3 47,9 46,7 47,8 47,7 47,9 . . . 

3,9 2,7 2,1 2,4 5,9 6,1 5,1 . . . 

4,2 4,3 4,5 4,8 2,7 3,2 3,0 . . . 
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Bijlage 7 Prijzen en lonen, 2000-2014 

 2000 2001 2002 2003 2004 
      

               bijdragen per jaar in % 

      

Opbouw consumptieprijs      

Finale invoer 0,6 0,2 0,2 0,0 0,0 

Invoer grondstoffen en diensten 0,6 0,3 0,2 0,0 0,1 

Invoer energie 0,6 -0,1 -0,1 0,1 0,3 

      

Indirecte belastingen 0,2 1,3 -0,1 0,2 0,3 

Huur 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 

Aardgas 0,6 0,4 -0,1 0,2 -0,1 

Kwartaire diensten 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 

      

Arbeidskosten 0,8 1,8 1,5 1,0 -0,1 

Bruto margeverbetering  -0,3 -0,4 0,5 0,2 -0,2 

      

                mutaties per jaar in % 

      

Consumptieprijs 3,8 4,5 3,0 2,4 1,0 

      

Prijsindices      

Consumentenprijsindex 2,6 4,5 3,4 2,1 1,2 

Afgeleide index (laag t/m 2002) 2,1 3,6 3,4 1,9 0,9 

Onderliggende inflatie 1,9 3,5 3,4 1,7 0,6 

Geharmoniseerde inflatie (hicp) 2,3 5,1 3,9 2,2 1,4 

      

Loonvoet marktsector (a)      

Contractloon (incl. overloop) 3,2 4,2 3,5 2,7 1,5 

Incidenteel 1,7 2,7 0,6 0,9 1,0 

Brutoloon 5,0 6,9 4,1 3,6 2,5 

Sociale lasten werkgevers 0,3 -1,5 1,5 0,9 0,9 

Loonvoet marktsector 5,3 5,4 5,5 4,5 3,5 

Loonvoet bedrijven 5,1 5,4 5,4 4,4 3,5 

      

                 

      

De koppeling      

Contractloon (b) 3,2 4,3 3,7 2,8 1,2 

Bruto minimumloon 2,8 6,0 4,4 3,1 0,6 

Netto minimumuitkering 3,1 6,9 4,4 2,8 1,4 

      

(a) Marktsector betreft bedrijven exclusief zorg. 
(b) Tot en met 1991: contractloon particuliere bedrijven: daarna gewogen contractloon bedrijven en overheid volgens WKA. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
          

          

          

          

-0,1 0,5 0,3 0,4 -0,2 0,5 0,8 0,7 ¼ ½ 

0,2 0,3 0,0 0,7 0,5 0,8 0,5 0,3 ¼ ¼ 

0,6 0,5 0,0 0,6 -0,7 1,0 0,7 0,6 0 0 

          

0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 ¾ ¼ 

0,4 0,5 0,5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 ¾ 1 

0,4 0,5 0,2 0,9 -0,3 -0,1 0,3 0,3 0 0 

0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0 0 

          

-0,3 0,0 0,7 1,3 1,9 -1,0 0,4 0,8 ½ ¼ 

0,4 -0,2 0,0 -3,3 -2,1 -0,3 -0,9 -0,6 0 -¼ 

          

          

          

2,1 2,2 1,8 1,1 -0,5 1,3 2,3 2,4 2¾ 2 

          

          

1,7 1,1 1,6 2,5 1,2 1,3 2,3 2,5 2¾ 2 

1,4 1,5 1,5 2,2 0,9 1,1 2,2 2,1 1¾ 1¾ 

0,5 0,8 1,2 1,9 1,6 1,1 1,5 1,6 2 2 

1,5 1,7 1,6 2,2 1,0 0,9 2,5 2,8 2¾ 1¾ 

          

          

0,7 2,0 1,8 3,5 2,7 1,0 1,4 1,7 1¾ 2 

1,4 0,6 1,8 -0,7 -0,5 0,4 0,4 -0,6 ¼ ¼ 

2,1 2,6 3,6 2,8 2,2 1,4 1,8 1,0 2 2¼ 

-0,7 0,0 -0,3 0,5 -0,1 0,4 0,3 1,2 ¼ ½ 

1,4 2,6 3,3 3,3 2,1 1,8 2,1 2,2 2¼ 2¾ 

1,5 2,6 3,4 3,3 2,2 1,6 2,0 2,3 2½ 2¾ 

          

          

          

          

0,7 2,1 2,0 3,5 2,7 1,2 1,2 1,5 1½ 2 

0,0 1,1 2,4 2,8 3,3 1,6 1,3 1,5 1½ 1¾ 

-0,1 4,5 3,1 2,0 1,8 0,9 1,2 2,0 -½ 2½ 
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Bijlage 8 Kerngegevens arbeidsmarkt (a) (b) 2000-2014 

 2000 2001 2002 2003 2004 
      

                mutaties per jaar in dzd personen  

      

(Beroeps)bevolking en arbeidsaanbod      

Bevolking 114 120 103 76 57 

w.o.15-74 jaar en niet-institutioneel 73 80 73 53 39 

Beroepsbevolking 153 58 149 -38 52 

w.v. werkzame beroepsbevolking 185 99 101 -125 -26 

           werkloze beroepsbevolking -33 -40 48 87 78 

Arbeidsaanbod (c) 145 127 90 46 6 

w.v. structureel 113 127 119 94 85 

          conjunctureel 32 0 -29 -48 -79 

      

                niveaus    

Participatiegraad 15-74 jaar (in %) 67 68 68 68 68 

      

(Beroeps)bevolking en arbeidsvolume                 mutaties per jaar in %  

Bevolking 0,7 0,8 0,6 0,5 0,4 

w.o.15-74 jaar en niet-institutioneel 0,6 0,7 0,6 0,4 0,3 

Beroepsbevolking  1,9 0,7 1,8 -0,5 0,6 

Werkzame beroepsbevolking  2,4 1,3 1,3 -1,6 -0,3 

Werkzame personen 2,2 2,1 0,5 -0,5 -0,9 

Arbeidsvolume werkzame personen (arbeidsjaren) 1,9 1,6 -0,2 -1,1 -1,0 

w.v. marktsector 1,9 0,9 -1,7 -2,6 -1,3 

          zorgsector 2,3 5,2 6,2 4,9 1,4 

         overheid 1,3 2,4 2,8 2,0 -2,0 

Arbeidsvolume zelfstandigen -0,3 -0,8 -1,0 0,1 1,3 

      

      

                niveaus    

Deeltijdfactor (arbeidsjaren per werkzaam persoon) 0,805 0,801 0,795 0,790 0,789 

      

Werkloosheid       

Werkloze beroepsbevolking (dzd personen) 246 206 254 341 419 

Idem in % van de beroepsbevolking 3,1 2,5 3,1 4,2 5,1 

      

Nationale definitie (d)      

Werkloosheid (dzd) 270 252 302 396 476 

Werkloosheidspercentage (%) 3,8 3,5 4,1 5,4 6,4 

      

(a) Cijfers over beroepsbevolking zijn conform de internationale (ILO) definities, tenzij anders vermeld. Bron voor alle cijfers volgens 
internationale definitie: CBS. Die komen overeen met door Eurostat gepubliceerde cijfers (labour force survey, adjusted series), met 
uitzondering van de werkzame beroepsbevolking.  
(b) In de prognosejaren zijn de mutaties en het niveau van de werkloosheid afgerond op hele kwarten of hele vijfduizenden.  
Er is een reeksbreuk in de werkzame beroepsbevolking van 2000 naar 2001. Deze heeft gevolgen voor alle afgeleide variabelen: 
beroepsbevolking, participatiegraden, en werkloosheidspercentage.  
(c) Het arbeidsaanbod is gedefinieerd als de som van werkzame personen (bron: Nationale rekeningen) en de werkloze 

beroepsbevolking (internationale definitie). 

(d) De mutatie in de prognosejaren is gebaseerd op de mutatie volgens de internationale definitie. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
          

          

          

          

38 26 36 64 84 85 78 61 45 45 

35 31 36 58 57 40 40 88 40 40 

80 47 170 152 64 -24 -2 133 60 30 

58 123 230 190 5 -87 -1 52 -30 15 

22 -76 -60 -38 59 63 -1 81 90 15 

62 65 154 89 -3 28 61 60 55 30 

75 66 62 80 84 88 71 54 30 35 

-13 0 92 9 -87 -60 -10 5 20 -10 

          

          

68 69 70 71 71 70 70 71 71 71 

          

          

0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 ¼ ¼ 

0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,7 ¼ ¼ 

1,0 0,6 2,0 1,8 0,7 -0,3 0,0 1,5 ¾ ¼ 

0,7 1,6 2,9 2,3 0,1 -1,0 0,0 0,6 -¼ ¼ 

0,5 1,7 2,6 1,5 -0,7 -0,4 0,7 -0,2 -½ 0 

0,0 1,6 2,2 1,5 -1,1 -0,6 0,5 -0,5 -¾ -¼ 

0,0 1,9 2,7 1,3 -2,2 -1,8 0,4 -0,4 -1 -¼ 

1,6 2,3 1,3 3,2 2,3 4,2 2,7 0,4 2 1¾ 

-1,8 -0,6 0,5 1,5 1,9 1,6 -1,3 -1,7 -2 -1¾ 

1,8 1,9 1,6 -0,5 0,0 0,9 2,1 2,8 ¾ ¾ 

          

          

          

0,785 0,784 0,782 0,782 0,779 0,778 0,776 0,775 0,772 0,769 

          

          

441 366 306 267 327 390 389 470 560 575 

5,3 4,4 3,6 3,1 3,7 4,5 4,4 5,3 6¼ 6½ 

          

          

482 410 344 300 377 426 419 507 605 625 

6,5 5,5 4,5 3,8 4,8 5,4 5,4 6,4 7¾ 7¾ 
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Bijlage 9 Kerngegevens collectieve financiën, 2000-2014 

 2000 2001 2002 2003 2004 
      

             % bbp    

Collectieve uitgaven      

Openbaar bestuur 10,3 10,5 10,8 11,1 10,7 

Veiligheid 1,3 1,5 1,7 1,8 1,8 

Defensie 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Infrastructuur 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 

Onderwijs 4,8 4,9 5 5,2 5,1 

Zorg 6 6,2 6,8 7,2 7,2 

w.v. AWBZ 3,1 3,2 3,6 3,8 3,9 

          Zvw 2,9 3 3,2 3,4 3,3 

          overig (o.a. WMO) 0 0 0 0 0 

Sociale zekerheid 11,2 11,1 11,3 11,7 11,5 

w.v. AOW/ANW 4,9 4,9 4,9 5 5 

        WW en bijstand 1,8 1,8 1,9 2,2 2,2 

        arbeidsongeschiktheid 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 

        overig (o.a. zorgtoeslag) 2 2,1 2,2 2,1 2,1 

Overdrachten aan bedrijven 2,3 2,4 2,3 2,2 2,1 

Internationale samenwerking 2,4 2,3 2,2 2,1 2,2 

Rente 3,7 3,2 2,8 2,6 2,5 

Bruto collectieve uitgaven (a) 45 45,2 45,9 46,9 46,1 

Niet-belastingmiddelen 7,1 6,6 6,1 6,3 6,8 

w.v. materiële verkopen 3,2 3,1 3,1 3,3 3,3 

          gasbaten 0,7 0,9 0,9 0,9 1 

         overige inkomsten 3,2 2,6 2,1 2,2 2,5 

Netto collectieve uitgaven (a) 38 38,6 39,8 40,6 39,3 

      

Collectieve lasten (a) 39,9 38,3 37,7 37,4 37,5 

w.v. belastingen 24,5 24,7 24,5 23,6 23,6 

          premies wettelijke sociale verzekering 15,4 13,7 13,3 13,8 13,9 

      

EMU-saldo en schuld      

EMU-saldo collectieve sector (b) 2 -0,2 -2,1 -3,1 -1,7 

w.v. centrale overheid (b) 0,4 -0,2 -1,2 -2,8 -1,7 

           lokale overheid 0 -0,1 -0,5 -0,3 -0,2 

          wettelijke sociale verzekering 1,6 0,1 -0,4 0 0,1 

EMU-schuld collectieve sector 53,8 50,7 50,5 52 52,4 

      

               mutaties per jaar in %  

Diversen      

Loonvoet sector overheid 5 5,2 4,3 5,1 3,7 

Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers 4 4,9 4,1 2,8 2,9 

Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) 5,8 4,6 3,7 2 1,2 

Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi) 1,9 3,4 2,4 2,6 0,5 

Werkgelegenheid sector overheid (% totaal) 15,6 15,8 16,1 16,4 16,2 

Werkgelegenheid bedrijfstak zorg (% totaal) 10,3 10,6 11,3 12,0 12,3 

      

(a) In 2006 komen zowel de collectieve uitgaven als de collectieve lasten 1,5% bbp hoger uit als gevolg van de invoering van de 
Zvw.  
(b) In 2000 inclusief opbrengst UMTS-veiling van 0,7% bbp. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
          

          

          

10,5 10,4 10,2 10,4 11,5 11,3 10,7 10,8 10,5 10,2 

1,7 1,8 1,8 1,8 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 

1,7 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 1,7 1,6 1,6 1,6 

5,1 5 5 5,1 5,6 5,4 5,4 5,5 5,5 5,4 

7,1 8,5 8,7 8,8 9,9 10,1 10,3 10,7 10,8 11,0 

3,8 3,8 3,7 3,4 3,7 3,8 3,9 4,3 4,2 4,2 

3,3 4,7 4,7 5,1 5,7 5,8 5,9 5,9 6,1 6,3 

0 0 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 

11 11,1 10,8 11,1 12,4 12,6 12,8 12,9 13,4 13,5 

4,8 4,7 4,6 4,7 5,0 5,0 5,1 5,4 5,5 5,6 

2,1 1,9 1,6 1,5 1,9 2,1 2,1 2,3 2,5 2,6 

2,1 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 

2 2,6 2,7 3,1 3,7 3,6 3,7 3,5 3,6 3,6 

1,8 1,7 1,7 1,6 2,4 2,2 1,8 1,6 1,5 1,4 

2,4 2,3 2,3 2,3 1,9 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 

2,4 2,2 2,2 2,2 2,2 1,9 2,0 1,8 1,9 1,8 

44,8 45,9 45,4 46,3 51,0 50,9 49,8 50,1 50,3 50,0 

7 7,4 6,9 7,6 7,2 7,0 6,9 7,4 7,1 6,5 

3,4 3,2 3,2 3,2 3,3 3,4 3,3 3,4 3,3 3,3 

1,1 1,6 1,4 2,1 1,5 1,6 1,8 2,1 2,0 1,8 

2,5 2,6 2,4 2,3 2,4 2,0 1,8 1,9 1,7 1,4 

37,8 38,5 38,5 38,7 43,8 43,9 42,9 42,8 43,2 43,5 

          

37,6 39 38,7 39,2 38,2 38,8 38,4 38,8 39,9 40,1 

24,6 25 25,2 24,7 24,4 24,7 23,6 22,9 23,8 23,7 

12,9 14 13,5 14,5 13,8 14,1 14,8 15,8 16,1 16,3 

          

          

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

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

-0,2 0 -0,2 -0,5 -0,6 -0,8 -0,5 -0,4 -0,4 -0,3 

-0,1 -0,3 -0,1 0,5 -1,5 -0,3 -1,2 -0,8 -1,1 -1,0 

51,8 47,4 45,3 58,5 60,8 63,1 65,5 71,4 74,0 75,0 

          

          

          

1,7 1,7 2,7 4,7 3,3 1,3 0,6 2,5 1¼ 2¼ 

2,6 1,3 2,9 3,2 2,9 0,7 0,5 2,0 ¾ 2 

1,2 1,4 1,6 3,7 0,8 1,7 1,1 1,4 2¾ 1¾ 

0,7 1,5 2,1 2,6 0,5 2,0 1,0 1,1 1¾ 1¼ 

16,2 15,9 15,7 15,5 16,0 16,3 16,0 15,9 15,7 15,5 

12,5 12,6 12,5 12,7 13,2 13,8 14,1 14,2 14,6 14,9 
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Bijlage 10 Sociale zekerheid, 2000-2014 

 2000 2001 2002 2003 2004 
      

Inactieven/actieven      

Inactieven (dzd uitkeringsjaren) 4029 4028 4068 4110 4150 

w.v. AOW 2192 2213 2236 2264 2300 

        ANW 138 134 130 125 120 

        ziekteverzuim  381 389 388 335 304 

        arbeidsongeschiktheid totaal  788 798 811 816 801 

        werkloosheidsuitkering  157 145 163 223 271 

        bijstand (WWB/IOAW/IOAZ) dzd personen) 372 350 341 348 355 

Arbeidsvolume (dzd mensjaren, exclusief ziekteverzuim) 6152 6247 6233 6212 6176 

      

i/a-ratio (%) 65,5 64,5 65,3 66,2 67,2 

      

                mld euro    

      

Vermogenspositie werknemersfondsen (a) 3¾ 7¼ 8¼ 8½ 8¼ 

w.v. AO 1¼ 2¼ 3¾ 4¼ 4 

       AWF/UFO 2½ 5 4½ 4¼ 4¼ 

      

                mld euro    

      

Vermogenspositie AWBZ en Zvw ½ ½ -2½ -5 -4 

AWBZ 0 -1 -2 -4 -2 

Zvw ½ 1½ -½ -1 -2 

      

(a) De vermogenspositie meet het verschil tussen het feitelijke vermogen en het normvermogen per ultimo van het jaar. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
          

          

4180 4145 4080 4057 4156 4284 4375 4472 4630 4755 

2340 2380 2427 2480 2544 2605 2695 2808 2900 2970 

114 110 103 97 90 83 75 66 55 50 

319 356 355 351 346 349 351 330 320 330 

778 730 715 706 701 705 704 676 675 680 

281 240 184 148 197 234 224 262 320 345 

350 328 296 275 278 308 326 330 355 380 

6159 6227 6373 6481 6413 6369 6401 6391 6350 6325 

          

67,9 66,6 64,0 62,6 64,8 67,3 68,3 70,0 73 75¼ 

          

          

          

7¼ 6¾ 7½ 9 6½ 3½ -¼ -2½ -6¼ -8¾ 

2¾ 2¼ 1¾ 1¼ 1¾ 2¾ 2½ 3¼ 3¾ 5 

4½ 4½ 5¾ 7¾ 4¾ ¾ -2¾ -5¾ -10 -13¾ 

          

          

          

-4½ -8 -8¾ -9 -15 -14 -17 -19 -21¾ -26 

-¾ -¾ -¼ -1¾ -5¼ -8¼ -11¾ -16¼ -21 -25¼ 

-3¾ -7¼ -8½ -7¼ -9¾ -5¾ -5¼ -2¾ -¾ -¾ 
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Bijlage 11 Belasting- en premietarieven, 2010-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 
      

 in %     

Tarieven loon- en inkomstenheffing      

AOW-premie eerste en tweede schijf (niet voor 65-plussers) 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 

ANW-premie eerste en tweede schijf 1,10 1,10 1,10 0,60 0,60 

AWBZ-premie eerste en tweede schijf 12,15 12,15 12,15 12,65 12,65 

Belastingtarief eerste schijf 2,30 1,85 1,95 5,85 5,35 

Belastingtarief tweede schijf 10,80 10,80 10,80 10,85 10,85 

Belastingtarief derde schijf 42 42 42 42 42 

Belastingtarief vierde schijf 52 52 52 52 52 

      

Overige tarieven      

AOF-basispremie werkgever 5,70 5,10 5,05 4,65 4,78 

AOK gedifferentieerde premie werkgever 0,05 0 0 0 0 

WHK-premie UWV werkgever 0,60 0,60 0,55 0,55 0,54 

WW-gemiddelde wachtgeldpremie werkgever 1,80 2,25 2,75 3,25 3,26 

WW-marginale AWF-premie werkgever 4,20 4,20 4,55 1,70 2,36 

WW-marginale AWF-premie werknemer 0 0 0 0 0 

Inkomensafhankelijke Zvw-premie  7,05 7,75 7,10 7,75 7,50 

      

  in euro     

Schijven en kortingen loon- en inkomstenheffing      

Lengte eerste belastingschijf 18218 18628 18945 19645 19999 

Lengte tweede belastingschijf (geboren op of na 1-1-1946) 14520 14808 14918 13718 13815 

Lengte tweede belastingschijf (geboren vóór 1-1-1946) 14520 14857 15110 13910 14160 

Lengte derde belastingschijf (geboren op of na 1-1-1946) 21629 22258 22628 22628 23955 

Lengte derde belastingschijf (geboren vóór 1-1-1946) 21629 22209 22436 22436 23610 

Algemene heffingskorting 1987 1987 2033 2001 2056 

Algemene heffingskorting 65-plus 925 910 934 1034 1049 

Arbeidskorting 1489 1574 1611 1723 1991 

Alleenstaande-ouderkorting 945 931 947 947 965 

Combinatiekorting 0 0 0 0 0 

Aanvullende combinatiekorting 775 780 1024 1024 1043 

Inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting 1084 1091 1109 1109 1129 

Ouderenkorting 684 739 762 1032 1051 

Ouderenkorting boven inkomensgrens 0 0 0 150 153 

Alleenstaande-ouderenkorting 418 421 429 429 437 

Aanvullende ouderenkorting 0 0 0 0 0 

      

Overige inkomensgrenzen en nominale zorgpremie      

Franchise AWF 16704 16965 17229 0 0 

Maximum premie-inkomensgrens WNVZ 48716 49297 50064 50853 51663 

Maximum premie-inkomensgrens Zvw 33189 33427 50064 50853 51663 

Nominale zorgpremie per volwassene (a) 1110 1210 1256 1250 1249 

Standaardpremie Zvw t.b.v. zorgtoeslag 1262 1374 1426 1483 1493 

      

(a) Exclusief de gemiddelde no-claimteruggave en de gemiddelde eigen betalingen. 
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Bijlage 12 Nominaal besteedbare inkomens, 2013 

 Mediaan nominaal Omvang in % totaal (a) 
 besteedbaar inkomen in euro  

   

Inkomensniveau (b)   

< 175% WML 19000 41 

175 - 350% WML 32400 37 

350 - 500% WML  48800 15 

> 500% WML 67800 7 

   

Inkomensbron (c)   

Werkenden 35800 58 

Uitkeringsgerechtigden 18100 8 

Gepensioneerden 22500 34 

   

Huishoudtype   

Tweeverdieners 39500 42 

Alleenstaanden 20500 47 

Alleenverdieners 32300 11 

   

Gezinssamenstelling (d)   

Met kinderen 39100 25 

Zonder kinderen 28600 41 

   

Alle huishoudens 28200 100 

   

(a) Omvang in 2013.   

(b) Bruto inkomen uit arbeid of uitkering op huishoudniveau; bruto minimumloon (WML) is in 2013 ongeveer 19.100 euro. 

(c) De indeling naar inkomensbron is op basis van de meest verdienende partner. 

(d) De indeling naar gezinssamenstelling is op basis van aanwezigheid van kinderen tot 18 jaar en is exclusief huishoudens van 

gepensioneerden. 
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Bijlage 13 Koopkracht, wig, lonen en sociale lasten, 2000-2014 

 2000 2001 2002 2003 2004 
      
                mutaties per jaar in %   
      
Koopkracht (statisch) (a)      

Mediaan alle huishoudens 1,1 3,3 0,5 -1,2 0,3 

Koopkracht standaardhuishoudens (b)      

Tweeverdieners met kinderen, modaal + ½ x modaal 1,0 5,7 0,3 -1,5 1,8 

Tweeverdieners met kinderen, 2x modaal + ½ x modaal 1,1 6,2 -0,1 -1,0 0,7 

Tweeverdieners zonder kinderen, modaal + modaal 0,2 4,4 -0,1 -1,4 0,4 

Tweeverdieners zonder kinderen, 2x modaal + modaal 0,4 5,2 -0,2 -0,9 0,2 

Alleenstaande, minimumloon 1,6 7,0 0,8 -0,3 0,3 

Alleenstaande, modaal 0,5 4,4 -0,1 -1,4 0,4 

Alleenstaande, 2x modaal 0,7 5,7 -0,3 -0,5 0,1 

Alleenstaande ouder, minimumloon 1,5 9,0 2,3 -0,3 0,1 

Alleenstaande ouder, modaal 1,2 5,4 0,7 -1,1 2,0 

Alleenverdiener met kinderen, modaal 0,9 5,9 0,8 -1,5 0,7 

Alleenverdiener met kinderen, 2x modaal 1,0 4,2 -0,4 -0,5 -0,6 

Minimumuitkeringsgerechtigden, paar met kinderen 1,4 4,3 2,2 -0,9 0,2 

Minimumuitkeringsgerechtigden, alleenstaande 1,2 2,9 0,8 -1,1 -0,1 

Minimumuitkeringsgerechtigden, alleenstaande ouder 1,5 4,1 2,5 0,2 0,4 

AOW alleenstaande, alleen AOW 0,8 3,4 1,3 -0,8 0,6 

AOW alleenstaande, AOW + 10.000 0,5 0,8 0,8 0,4 -0,6 

AOW paar, alleen AOW 0,8 2,8 1,3 -1,0 0,4 

AOW paar, AOW + 10.000 0,7 0,8 0,8 0,5 -0,4 

Bruto modaal inkomen (euro per jaar) 24958 27000 28000 28500 29000 

      
                niveaus in %    
Gemiddelde wig en replacement rate (markt)      

Werkgeverswig 17,3 16,9 18,0 18,7 20,2 

Werknemerswig 25,7 23,5 23,1 23,9 23,1 

Replacement rate  70,2 68,7 68,6 68,4 67,6 

      
             mld euro    
Lonen en sociale lasten bedrijven      

Brutoloon 145,8 155,9 160,9 163,5 165,6 

Loonkosten 178,8 191,6 200,5 205,3 209,8 

      
              % brutoloon    
      
Sociale lasten totaal werkgevers: 24,8 22,9 24,6 25,5 26,7 

w.v. premies wettelijke sociale verzekering 13,3 10,9 11,0 11,0 11,2 

          pensioenpremies (incl. VUT) 7,1 8,0 9,7 10,9 11,8 

          rechtstreeks betaalde sociale lasten 4,1 3,8 3,7 3,4 3,3 

Sociale lasten totaal werknemers: 21,4 20,4 20,3 21,8 21,7 

w.v. premies wettelijke sociale verzekering 18,8 17,0 16,8 17,7 17,9 

          pensioenpremies (incl. VUT) 2,5 3,3 3,3 4,0 3,7 

      
(a) De statische koopkracht houdt geen rekening met overgangen zoals promotie, baanverlies, samenwonen, scheiden en 
gezinsuitbreiding. Incidentele loonontwikkeling wordt niet meegenomen (in 2001 wel inclusief het bruteringspercentage van de 
overhevelingstoeslag). De mediaan is de middelste van de naar grootte gerangschikte koopkracht van huishoudens. Dat wil zeggen 
dat de helft van alle huishoudens een hogere koopkracht heeft en de helft een lagere koopkracht. 
b) De mogelijkheid om de algemene heffingskorting te verzilveren tegen de heffing van de partner is vanaf 2009 beperkt voor 
partners die geboren zijn in 1972 of later zonder kinderen tot 6 jaar. Deze beperking is vanaf 2011 meegenomen in de 
koopkrachtcijfers. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
          
          
          
          

-1,7 1,8 1,7 -0,1 1,7 -0,5 -1,0 -2,5 -1¼ ¾ 

          

-2,3 1,0 2,0 -1,0 2,1 -0,8 -0,8 -0,9 -1¼ 1¼ 

-2,6 4,1 2,1 -0,7 2,0 -0,9 -1,1 -1,8 -1½ ½ 

-3,0 1,4 1,9 -0,8 2,2 -0,6 -1,1 -1,0 0 1 

-2,8 0,9 2,0 -0,7 2,1 -0,7 -1,0 -1,9 -½ ½ 

-2,3 1,6 1,6 -0,5 2,2 -0,3 -0,7 -1,2 -½ 1¾ 

-3,1 1,5 1,9 -0,8 2,2 -0,6 -0,8 -1,2 -½ 1 

-2,7 0,7 2,0 -0,6 2,0 -0,8 -0,9 -2,5 -¾ ¼ 

-2,6 1,3 1,6 5,2 4,1 -0,1 -0,4 -1,8 -¼ -1 

-1,0 2,1 2,0 -0,8 3,9 -0,7 -0,7 -1,4 -1 ¼ 

-1,9 1,6 1,5 -0,8 1,8 -1,2 -1,2 -2,5 -1½ -¾ 

-3,0 6,4 1,9 -1,0 1,4 -1,0 -1,6 -3,1 -1½ -¼ 

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

-2,2 1,7 1,0 -0,5 1,8 -0,3 -1,2 -1,8 -2¼ -¼ 

-1,0 2,6 1,2 -0,3 3,3 -0,5 -0,6 -2,0 -2 -¾ 

-0,7 3,6 1,2 -0,3 2,7 -0,3 -1,2 -1,3 ¼ ¼ 

-1,5 2,6 1,2 -0,4 1,1 -0,5 -1,6 -1,3 -3½ -¾ 

-0,3 2,2 1,3 -0,5 2,4 -0,5 -1,6 -1,7 ¾ -½ 

-1,2 6,5 1,4 -0,4 1,1 -0,5 -1,6 -1,7 -3¾ -¾ 

28500 29500 30000 31500 32500 32500 33500 33000 33000 33500 

          
          
          

19,8 19,3 19,4 19,8 19,7 20,0 20,5 20,9 21,4 21,7 

23,4 23,0 22,2 23,0 22,6 23,0 22,9 22,8 22,7 22,3 

67,8 67,5 66,7 66,6 66,2 66,0 65,7 65,4 65,0 64,2 

          
          
          

169,0 176,7 188,0 196,9 197,8 197,6 202,3 202,9 205,1 209,5 

212,7 222,5 235,9 248,2 249,3 250,0 256,5 260,1 263,9 270,9 

          
          
          

25,8 25,9 25,5 26,0 26,0 26,5 26,8 28,2 28,7 29,3 

10,6 11,7 11,5 12,1 11,9 12,4 12,5 13,6 14,0 14,4 

11,3 10,9 10,9 10,8 11,0 10,8 11,2 11,6 11,8 11,8 

3,6 3,3 3,1 3,2 3,2 3,3 3,1 2,9 2,8 3,0 

22,2 21,8 19,7 21,6 19,0 19,5 20,5 21,8 22,2 22,5 

17,3 17,5 16,5 18,0 15,0 15,6 16,5 17,6 17,8 18,1 

4,7 4,3 3,2 3,6 4,0 4,0 4,0 4,2 4,3 4,3 

          
  

 
 
 

        

  
 
 

        

 

  



112 

Verklaring van afkortingen 

AEX  Amsterdam Exchange Index 

aiq  Arbeidsinkomensquote 

ANW  Algemene nabestaandenwet 

AO  Arbeidsongeschiktheid 

AOF  Arbeidsongeschiktheidsfonds 

AOK  Arbeidsongeschiktheidskas 

AOW  Algemene ouderdomswet 

AOW’ers Personen met een uitkering op basis van de Algemene ouderdomswet 

AWBZ  Algemene wet bijzondere ziektekosten 

AWF  Algemeen werkloosheidsfonds 

 

BBP  Bruto binnenlands product 

BLO  Beleidsmatige lastenontwikkeling 

btw  Belasting op de toegevoegde waarde 

 

cao  Collectieve arbeidsovereenkomst 

CBS  Centraal Bureau voor de Statistiek 

CDS  Credit default swap 

CEP  Centraal Economisch Plan 

CEPR  Center for Economic and Policy Research 

CER  Compensatie eigen risico zorgverzekeringswet 

CPB  Centraal Planbureau 

CPI  Consumentenprijsindex 

 

DGS  Depositogarantiestelsel  

DNB  De Nederlandsche Bank 

dzd  Duizend 

 

EC  Europese Commissie 

ECB  Europese Centrale Bank 

EFSF  European Financial Stability Facility 

EIU  Economic Intelligence Unit 

EMU  Economische en Monetaire Unie 

ESM  European Stability Mechanism 

ETS  Emissions Trading System 

EU  Europese Unie 

 

Fed  Federal reserve system 

 

HICP  European harmonized indices of consumer prices 

HWWI  Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut 
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i/a-ratio Inactieven/actieven ratio 

IAB  Inkomensafhankelijke bijdrage (voor de Zvw) 

iboi  Prijsmutatie bruto overheidsinvesteringen 

ILO  International Labour Organization 

IMF  Internationaal Monetair Fonds 

imoc  Prijsmutatie netto materiële overheidsconsumptie 

ING  Internationale Nederlanden Groep 

IO  Input-output 

IOAW  Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze  

  werknemers 

IOAZ  Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen  

  zelfstandigen 

IOW  Inkomensvoorziening voor oudere werklozen 

 

lpg  Liquefied petroleum gas  

LTRO  Long Term Refinancing Operations 

LTV  Loan-to-value  

 

MEOP  Macro Economische Onevenwichtigheden Procedure  

MKOB  Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen 

mld  Miljard 

Mln  Miljoen 

mrb  Motorrijtuigenbelasting 

 

NiGEM  National Institute Global Econometric Model 

nni  Netto nationaal inkomen 

 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 

OESO  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

OMT  Outright Monetary Transactions  

 

PBO  Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 

pep  Per eenheid product 

pgb  Persoonsgebonden budget 

PMI  Purchasing Manager Index  

 

QE3  Quantitative Easing 3; naam voor derde ronde van kwantitatieve verruiming 

 

SDE  Subsidieregeling duurzame energieproductie 

SNS  Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken 

SZ  Sociale zekerheid 

 

TBTF  Too-big-to-fail  
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UFO  Uitvoeringsfonds voor de overheid  

UMTS  Universal Mobile Telecommunications Systems 

UWV  Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

 

VK  Verenigd Koninkrijk 

VS  Verenigde Staten 

VUT  Vervroegde uittreding 

 

Wajong  Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 

WAO  Wet arbeidsongeschiktheid 

WAZ  Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen 

WHK  Werkhervattingskas 

WIA  Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

WKA  Wet Keten Aansprakelijkheid  

WML  Wettelijk minimumloon voor volwassenen 

WMO  Wet maatschappelijke ondersteuning 

WNVZ  Werknemersverzekeringen 

WSW  Wet sociale werkvoorziening 

WTCG  Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 

Wulbz  Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte  

WW  Werkloosheidswet 

WWB  Wet werk en bijstand 

 

Zvw  Zorgverzekeringswet 
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