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Op weg naar het regeerakkoord  

• 19 februari 2010:                  
Val Kabinet Balkenende IV. 

 

• 23 februari 2010:                  
De verkiezingen vinden plaats 
op 9 juni 2010. 

 

• Verkiezingen een jaar eerder!!! 

 

• Alle voorbereidingen voor 
verkiezingen en nieuwe 
regering in hoogste versnelling. 

 

 

 

 3 31 mei 2011 
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Essentiële voorbereidingen begrotingsafspraken 

• CPB: Economische 
Verkenningen 2011-2015 (16 
maart). 

• studiegroep begrotingsruimte (1 
april) 

 

 

• De 20 heroverwegingsrapporten 
(1 april). 

• CPB: Keuzes in kaart 2011-
2015 (doorrekenen 
verkiezingsprogramma’s; 20 
mei) 

4 31 mei 2011 
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CPB: Economische Verkenningen 2011-15 (16/3) 

29 
 

 

= de nulmeting:  

 het economisch beeld 2011-
2015 bij ongewijzigd 
(bestaand) beleid 

 het begrotingstekort in 2015 
bij ongewijzigd beleid 

 het houdbaarheidstekort  

5 31 mei 2011 
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Productieniveau blijvend beïnvloed door Grote Recessie 
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Bij ongewijzigd beleid neemt overheidstekort af,  
maar blijft te groot   
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CPB: Economische Verkenningen: houdbaarheid 

Houdbaar saldo: het saldo waarop de overheidsbegroting in 2015 uit 
moet komen om (ook bij komende vergrijzing) constante 
arrangementen te kunnen handhaven zonder dat de staatsschuld op 
lange termijn explodeert.  

Houdbaarheidstekort: permanente verbetering van het 
begrotingssaldo die nodig is om de overheidsfinanciën houdbaar te 
maken. 

Constante arrangementen: toekomstige inkomsten en uitgaven, 
gecorrigeerd voor de ontwikkelingen in de demografie, meegroeien 
met de arbeidsproductiviteit. Dit impliceert dat toekomstige 
generaties dezelfde voorzieningen hebben als de huidige generaties. 

Verminderen houdbaarheidstekort kan door: 1. ombuigingen en 
lastenverhogingen die het tekort in 2015 verminderen; 2. 
maatregelen die netto uitgaven na 2015 verminderen (bijvoorbeeld 
verhoging pensioengerechtigde leeftijd). 
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Houdbaarheidstekort 4½% bbp = 29 mld euro 
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Essentiële voorbereidingen begrotingsafspraken 

• CPB: Economische 
Verkenningen 2011-2015 (16 
maart). 

• studiegroep 
begrotingsruimte (1 april) 

 

 

• De 20 heroverwegingsrapporten 
(1 april). 

• CPB: Keuzes in kaart 2011-
2015 (doorrekenen 
verkiezingsprogramma’s; 20 
mei) 

10 31 mei 2011 
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Studiegroep Begrotingsruimte (1/4) 

18 
• “acht de Studiegroep het meer 

solide om te kiezen voor een 
pakket maatregelen met een 

omvang van 18 miljard euro in 

2015.” 

• “Om de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën te  
verbeteren adviseert de 
Studiegroep een pakket  
houdbaarheidsmaatregelen met 
een omvang van zeker 1½% 
bbp. In samenhang met het 
pakket voor de middellange 
termijn wordt dan de volledige 
opgave van 29 miljard 
geadresseerd.” 

11 31 mei 2011 
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Twintig heroverwegingsrapporten (1/4) 

-20 
• Het doel van deze 

heroverwegingen is om te 
zoeken naar mogelijkheden om 
te bezuinigen op collectieve 
voorzieningen.  

• In elk rapport is tenminste één 
variant beschikbaar die leidt tot 
een besparing van 20% op de 
uitgaven. 

 

• 2258 pagina’s met 
bezuinigingssuggesties (veel 
gebruikt door politieke partijen 
en tijdens coalitie-
onderhandelingen) 
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CPB Keuzes in Kaart 2011-2015 (20 mei) 

• Doorrekening 

verkiezingsprogramma’s van 9 

politieke partijen voor 8 topics: 

 

1. overheidsbegroting (t/m 

2015 en lange termijn) 

2. werkgelegenheid lange termijn 

3. bereikbaarheid 

4. energie en klimaat 

5. landbouw en natuur 

6. onderwijs en innovatie 

7. woningmarkt 

8. zorg. 
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CPB: Keuzes in Kaart 2011-2015 

14 
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CPB: Keuzes in Kaart 2011-2015 

15 
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Tweede-Kamerverkiezingen: 9 juni 2010 

16 31 mei 2011 
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113 dagen formeren; 30 september: Regeerakkoord 

17 31 mei 2011 
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Financiële bijlage Regeer- en Gedoogakkoord 

18 
• Hoofddoelstelling 

begrotingsbeleid: 
tekortreducerende maatregelen 

van 18 mld euro in 2015.  

 

• Doorrekening door het CPB: 

 Maatregelen dempen groei. 
Daardoor (tijdelijke) uitver-
dieneffecten van 4 mld euro. 

 Nauwelijks houdbaarheids- 
maatregelen. Daardoor nog 
een houdbaarheidstekort van 
7 mld euro (duidelijk minder 
dan de 29 mld berekend in 
maart) 

19 31 mei 2011 
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Financiële bijlage uitgewerkt in Startnota (9 nov’11) 

• .. en ook in CPB Actualisatie 
Economische Verkenning 2011-
2015 (18 nov’11). 

 

• In Startnota vertaling van 
maatregelen financiële bijlage 
naar de diverse 
begrotingshoofdstukken... 

 

• ... en in een tijdpad voor het 
begrotingstekort 
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Financiële bijlage uitgewerkt: 

Geen 
backloading 

of 
frontloading 

 

Tekortreducerende 
maatregelen ieder 

jaar van de 
kabinetsperiode min 

of meer gelijk. 

 

In 2011 ook nog afloop 
stimuleringspakket 

 

 

Bron: CPB Centraal 
Economisch Plan 

2011 
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Financiële bijlage uitgewerkt: 

Bron: CPB Notitie aan 
informateur 

27 september 2010 

excl.  maatregelen al 
gepresenteerd in 

Miljoenennota 2011 
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Financiële bijlage uitgewerkt: 

 

Werkgelegenheid bij de 
totale overheid  

neemt tussen 2010 
en 2015 af met 

honderdduizend tot 
een kleine 1 mln 

arbeidsjaren. 

 

Vanaf 2014 meer 
arbeidsplaatsen in 

zorg dan bij 
overheid. 

 

 

Bron: CPB Actualisatie 
Economische 

Verkenning 2011-
2015 

November 2010 
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Begrotingsregels 

Waarom? 

 

• De overheidsbegroting zal zich 
anders ontwikkelen dan 
verwacht bij het afsluiten van 
het regeerakkoord. Partijen 
moeten het eens zijn wat dan te 
doen (vandaar de regels). 

 

• “Het doel van de begrotings-
regels is zowel een doelmatig 
allocatie van middelen, als een 
beheersing van de 
overheidfinanciën.” 

Belangrijkste? 

• Uitgavenoverschrijdingen 
moeten direct worden 
gecompenseerd door 
bezuinigingen. 

• Omvang van belastingmaat- 
regelen staat vast 
(inkomstenkader). 

• Uitgaven en inkomsten strikt 
gescheiden. 

• Inkomsten ademen mee met 
conjunctuur. 

• Maar extra maatregelen bij te 
grote afwijkingen van het 
tekorttijdpad (signaalmarge). 
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Begrotingsregels 

• De signaalmarge wordt 
overschreden wanneer de 
raming van het feitelijk EMU-
saldo op basis van het Centraal 
Economisch Plan een 
neerwaartse afwijking van meer 
dan 1%-punt ten opzichte van 
het beoogde saldopad laat zien.  

• Dan dienen maatregelen te 
worden genomen om het 
beoogde saldo aan het einde 
van de kabinetsperiode weer in 
zicht te krijgen. 

• Signaalmarge past eigenlijk niet 
in trendmatig begrotingsbeleid. 
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Begrotingsregels 

• Nieuwe begrotingsregels 
betekenen aanscherping 
garantiebeleid. 

• Regel 25: Voor nieuwe 
garanties en leningen 
(regelingen) is het “nee, tenzij 
beleid” van kracht. 

• Ministerraad beslist over nieuwe 
garantieregelingen. 

• Periodieke toets bestaande 
regelingen. 

 

• Tot nu toe aanscherping nog 
geen aanwijsbaar effect gehad. 

De begroting 2011-2015, na 230 dagen 
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Overheidsgaranties:  

 

eind 2007:   66 mld euro. 

eind 2010: 155 mld euro. 

 

Plus nog achterborgstelling: 

eind 2010: 193 mld euro. 
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Gebeurtenissen van de afgelopen 230 dagen 

• Huidige raming van 
overheidstekort in 2011 en 
2012 wijkt niet substantieel af 
van nagestreefd tijdpad. 
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Gebeurtenissen van de afgelopen 230 dagen 
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Gebeurtenissen van de afgelopen 230 dagen 

• Krantenkoppen geven de indruk dat veel bezuinigingsmaatregelen in 
de afgelopen 230 dagen gesneuveld of vertraagd zijn.  
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Gebeurtenissen van de afgelopen 230 dagen 

• Krantenkoppen geven de indruk dat veel bezuinigingsmaatregelen in 
de afgelopen 230 dagen gesneuveld of vertraagd zijn. Ten onrechte! 
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Gebeurtenissen van de afgelopen 230 dagen 

• Krantenkoppen geven de indruk dat veel bezuinigingsmaatregelen in 
de afgelopen 230 dagen gesneuveld of vertraagd zijn. Ten onrechte! 
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Gebeurtenissen van de afgelopen 230 dagen 

Rekenkamer Bezuinigingsmonitor 
(gepubliceerd 18 mei) 

Alle wijzigingen in voorgenomen 
maatregelen (t/m 15 maart): 

 

• De btw-verhoging op de 
podiumkunsten is met een half jaar 
uitgesteld.  

• De afschaffing van een aantal 
heffingskortingen in box 3 gaat niet 
per direct volledig in, maar wordt 
uitgesmeerd over een aantal jaar. 

• De verhoging van de 
assurantiebelastingen is met twee 
maanden uitgesteld. 
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• Het echte begrotingsnieuws 
over 2011: (opnieuw) een 
overschrijding van de 
zorguitgaven, van naar 
verwachting 1,1 mld euro (zie 
Voorjaarsnota). 
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Bestuursakkoord bereikt eind april; goedkeuring 
begin juni? 
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Gaat een nullijn voor ambtenaren lukken in 2011? 
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Zorgen om de zorg 

Zorguitgaven (in % bbp): 

 

 

• Hebben we dit jaar 
de laatste 
overschrijding 
gezien? 
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Zorgen over de euro 

Mogelijke gevolgen van 
aanscherping eurocrisis voor 
Nederlandse 
overheidsfinanciën: 

 

• Veel lagere uitvoer naar 
probleemlanden; bestedingen 
onder druk door onzekerheid. 
>>> lagere belastinginkomsten 

• Nieuwe kapitaalinjecties 
financiële sector. 

• Vergt tijd top-beleidsmakers 
(dus minder voor andere 
zaken). Kan politiek kapitaal 
kosten. 
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Slotopmerkingen en conclusies 

• Organisatoren Masterclass 
hebben mij gevraagd ook te 
reflecteren over de opinie van 
het CPB als het gaat om de 
overheidsfinanciën: 

 

• Het is ons inziens onvermijdelijk 
dat er maatregelen (“29 mld”) 
genomen worden om de 
begroting houdbaar te maken. 

 

 

• Maar tempo waarin is vooral 
een politieke keuze. 

• De randvoorwaarde daarbij is dat 
financiële markten het vertrouwen 
houden dat de schulden ooit worden 
afgelost. Door de sterke oploop van het 
begrotingstekort in 2009 en 2010 is 
Nederland op dit punt dichter bij de 
kritische grens gekomen. Maar onze 
positie is onvergelijkbaar met 
europrobleemlanden (Griekenland, 
Portugal, Ierland).  

 

• Verder: ons trendmatig 
begrotingsbeleid (vastgelegd in 
de begrotingsregels) is positief 
voor begroting en economie. 
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Slotopmerkingen en conclusies 

 • Kabinet nog steeds aan het 
begin van de rit (opstartfase). 

 

• Opgave (18 mld euro) is groot. 

 

• Te vroeg om al conclusies te 
trekken of het gaat lukken. 

 

• Maar niet te vroeg voor de 
observatie: er zijn naast known 
unknowns  (zorg, eurocrisis) 
ook nog unknown unknowns. 
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Dank U! 

 

 

 

• Alle publicaties genoemd in deze presentatie zijn te downloaden via 
mijn home page ( http://www.cpb.nl/medewerkers/wim-suyker ) 
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