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Gunstige vooruitzichten
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Werkloosheid blijft beperkt, EMU-tekort slinkt in 2022
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Vergelijking met de financiële crisis

4



Actualisatie MLT; lagere permanente schade
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Begrotingstekort neemt af, schuld loopt terug
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Budgettair beeld
novemberraming (KiK) juniraming 2022

EMU-saldo in % bbp (2025) -1,2 -0,8

EMU-schuld in % bbp (2025) 59,7 53,4

houdbaarheidssaldo in % bbp -2,4 -1,4

schuldprojectie 2060 in % bbp 47,4 27,8
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Ontwikkeling schuldquote hangt sterk af van rentestand
Overheidsschuld in 2060 (% bbp)

Basispad 27,8%

2% rente op schuld 40,7%

3% rente op schuld (rente = groei ) 52,4%

4,5% rente op schuld (=discontovoet) 78,4%
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Beleidsmatige lastenontwikkeling
2022-2025

Totaal BLO, belastingen en premies (in mld) 7,8

w.v. gezinnen 5,0

w.v. bedrijven 2,7

w.v. buitenland 0,1

• Dat is 1,6 mld meer dan basispad KiK, vooral door het wegvallen van 
tijdelijke lastenverlichting in 2021 (bv lagere btw vaccins en testen) 
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Uitgaven overheid (in mld, prijzen 2021)
2021 2025 mutatie Mutatie bij KiK

Sociale zekerheid 102,5 106,5 4,0 3,4

Zorg 86,1 95,5 9,4 7,9

Openbaar bestuur 83,4 78,8 -4,6 -1,0

Onderwijs 43,6 45,9 2,3 1,2

Overdrachten aan bedrijven 41,1 14,3 -26,8 -20,7

Internationale samenwerking 16,2 14,6 -1,6 -2,0

Veiligheid 14,0 13,7 -0,3 -0,6

Infrastructuur 12,9 13,0 0,2 2,4

Defensie 11,2 11,2 0,0 -0,4

Rente 3,7 2,0 -1,7 -2,4

Bruto collectieve uitgaven 414,8 395,6 -19,2 -12,1
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Ontwikkeling koopkracht
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Aandachtspunten komende kabinetsperiode

● Het herstelbeleid na corona zal verbonden moeten zijn met de beleidsopgaven 
voor de langere termijn

● Extra vraagstimulering is nu niet nodig

● Het huidige steunbeleid dient te worden afgebouwd, in combinatie met een 
oplossing voor schulden van in de kern levensvatbare bedrijven

● Benut vooral de incidentele ruimte die in de begroting zit (Groeifonds, RRF)

● De aanpak van beleidsopgaven op de langere termijn vraagt om keuzes met 
afruilen die gewogen moeten worden vanuit het perspectief van brede welvaart
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