
Schuid en saldo na meerjarenperiode 20 10 2021

Gevraagd is om ramingen te maken voor EMU saldo en EMU schuld tot en nnet het jaar 2035

Hiervoor is input nodig over de ontwikkeiing van de economische groei het arbeidsaanbod de

rente inflatie en het gevolg van deze parameters op de overheidsinkomsten en uitgaven Deze

input heeft het ministerie zeif niet wij zijn hiervoor afhankeiijk van het CPB

Alle saldo en schuldramingen worden gebaseerd op de MLT raming van het CPB deze loopt tot

2025 Ook de uitgaven in de begrotingen worden voor 5 jaar vooruit geboekt tot 2026 waarbij
het laatste jaar van de kabinetsperiode als structureel wordt beschouwd Voor schuldscenario s op

de lange termijn en de lasten voor toekomstige generaties wordt gebruik gemaakt van

schuldprojecties Hiervoor worden grove aannames gedaan over rente inflatie en constante

arrangementen Dat laatste wil zeggen dat alle uitgaven verondersteld worden gelijk te blijven in

percentage bbp De enige uitzondering hierop zijn vergrijzingsgevoelige uitgaven de zorg en de

AOW deze worden aangepast aan de hand van demografische ontwikkelingen Constante

arrangementen houden geen rekening met autonome trends op de uitgaven

In de praktijk groeien de zorguitgaven de laatste jaren echter nog harder Onder de aanname van

constante arrangementen wordt enkel rekening gehouden met groei in de zorgkosten als gevolg
van demografie In praktijk groeien de zorguitgaven echt ook als gevolg van nieuwe vaak

duurdere behandelmethoden Deze kosten als gevolg van kwaliteitsgroei zit voor de

meerjarenperiode wel in de MLT maar niet in de schuldprojecties We hebben dus voor de

komende 5 jaar een gedetailleerde voorspelling van saldo en schuid en voor de heel lange termijn
een grof model met veel aannames die niet allemaal overeenkomen met de huidige werkelijkheid
Het zijn dus twee verschillende dingen die in beeld gebracht worden en deze kunnen niet zomaar

op elkaar worden aangesloten

Hieronder een tabel van de schuldontwikkeling op lange termijn uit de studie Schuldscenario s

2060 van het CPB Zoals onderstaande tabel laat zien is deze langetermijnprojectie erg gevoelig
voor aannamen over de rente en de groei van de zorguitgaven

Basis rente

0 6° ol

Basis 1 hogere zorguitgaven zonder

extra dekking

Rente Rente Rente

4 5° o
Variant

2 3“ o

Schuid

2060
27 41 53 78 96 60

Bron CPB Schuldprojectie 2060 met varianten
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6a

Formatie Horizontale ontwikkeling begrotingen 10 oktober 2021

• Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de rijksuitgaven gedurende de

meerjarenperiode De bedragen betreffen de netto uitgaven uitgaven minus niet

belastingontvangsten in miijoenen euro s De standen zijn inclusief de toegevoegde middelen

bij APB motie Hermans en exclusief coronamiddelen

• Op pagina 2 t m 20 is de horizontale ontwikkeling per onderwerp verder uitgesplitst en zo

nodig toegelicht
• Dit document is niet afgestemd met departementen

Tabel 1 Horizontale ontwikkeling

^^^uitgaven in min

Algemene Zaken en De Koning 125 120 122 122 124

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ind

SG HCvS KR en BES fonds
7 647 6 602 6 556 6 696 6 789

Justitie en Veiligheid 13 560 13 129 13 019 12 919 12 949

Onderwijs Cultuur en Wetenschap 43 348 45 124 44 933 45 045 44 977

7 081 6 360 6 373 6 519 6 298Financien

Defensie incl DMF 12 320 12 059 11 924 11 875 11 668

Infrastructuur en Waterstaat incl IF en DF 10 143 10 947 9 946 10 005 10 006

Economische Zaken en Klimaat 2 211 2 194 2 090 1 871 2 173

Landbouw IMatuuren Voedselkwaliteit ind DGF 1 726 1 395 1 298 1 336 1 244

Sociale Zekerheid 86 779 87 845 89 325 90 873 92 329

87 608 89 262 91 052 93 109 95 330Zorg

Nationaal Groeifonds 2 137 3 177 4 216 4 236 3 233

Gemeentefonds ind accres 35 870 34 572 35 181 36 105 37 202

Provindefonds incl accres 2 583 2 644 2 707 2 799 2 904

Aanvullende post 4 044 3 377 2 459 1 561 1 502

Reservering loon en prijsbijstelling 6 222 12 445 19 192 26 301 33 519

Internationale samenwerking 15 027 15 385 15 824 16 427 16 795

Totaal 338 431 346 636 356 216 367 800 379 041

De reeksen Gemeentefonds Provindefonds en Internationale samenwerking zijn in lopende prijzen De

overige reeksen zijn op prijspeil 2021
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Algemene Zaken en De Koning Hoofdstuk 1 en 3j

In mm is nogere ulfgaven 202Z ZUZ3 2024 2Q2

Miljoenennotastand netto uitgaven

APB motie Hermans

125 120 122 122 124

0 0 0 0 0

Corona

Totale begrotingsstand excl Corona

w v De Koning

0 0 0 0 0

125 120 122 122 124

48 47 47 47 47

w v Algemene Zaken 76 75 7877 74
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Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties incl SG HCvS KR en BES fonds Hoofdstuk

2A 2B 4 7 64

ltLmLfli ^^hogere
MMjoenennotastand netto uitgaven

APB motie Hermans

■jrfyg •jn jK

7 670 6 604 6 556 6 696 6 789

0 0 0 0 0

Corona [

Totale begrotingsstand excl Corana

Staten Generaal

23 2

6 7897 647 6 602 6 556 6 696

180 180 178177 177

Hoge colleges van Staat 146 145 148 144 139

Koninkrijksrelaties 342 140 129 148 148

w v InvesterinspakketLanden 284 80 70 71 71

BES Fonds 42 35 35 35 35

Binnenlandse Zaken 6 937 6 105 6 067 6 189 6 289

w v Nationale veiligheid 329 332 330 330 330

w v Huurtoeslag uitgaven 4 499 4 630 4 763 4 909 5 054

w v Groningen uitgaven 1 124 832 778 761 759

w v Groningen ontvangsten 490 661 661 661 661

Toelichtina

Koninkrijksrelaties investeringspakket landen

De hogere uitgaven in 2022 komt door een aantal incidentele posten uit het investeringspakket
voor de ianden Curagao Aruba Sint Maarten en omdat Nederiand eenmalig als onderdeei van

de overeenkomst Landspakket twee leningen van Aruba geherfinancierd heeft

BES fonds

Het bedrag in 2022 iigt hoger aangezien voor het lopende en het komende jaar 2021 en 2022

reeds rekening is gehouden met wisseikoerseffecten

Binnenlandse zaken Groningen
De hogere uitgaven in 2022 worden grotendeels verklaart door hogere uitgaven en lagere
ontvangsten in 2022 voor Groningen Bij de begroting van economische zaken is een overzicht

toegevoegd van de totale beschikbare middelen voor Groningen op de begroting van EZK BZK en

de Aanvullende Post
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Justitie en Veiligheid Hoofdstuk 6

In mm is hogere ulfgaven zUzZ ZOzJ 2024 2Q2

Miljoenennotastand netto uitgaven

APB motie Hermans

13 361 12 92S 12 819 12 719 12 749

200 200 200 200 200

Corona

Totale begrotingsstand excl Corona

w v Politie

0 0 0 01

13 560 13 129 13 019 12 919 12 949

6 687 6 501 6 506 6 494 6 551

w v Rechtspleging en rechtsbijstand o a

Rechtspraak
1 671 1 649 1 612 1 531 1 529

w v Uitgaven Veiligheid en

criminaliteitsbestrijding o a OM en

ondermijning

1 470 1 387 1 347 1 283 1 280

w v Ontvangsten Veiligheid en

criminaliteitsbestrijding
1 280 1 302 1 323 1 318 1 345

w v Straffen en beschermen o a DU 3 159 3 129 3 124 3 134 3 122

w v Contraterrorisme en nationaal

veiiigheidsbeieid
288 292 292 292 292

w v Migratie o a COAen DJI 892 765 753 754 767

w v Overig o a motie Hermans 673 707 707 749 752

Toelichtina

Van 2022 naar 2026 is er sprake van een daling van ca 611 min euro Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door een daling in de budgetten bij politie rechtsbijstand bescherming en beveiliging
valt onder veiligheid en criminaliteitsbestrijding en migratie

Bij politie is het budget in 2022 incidenteel hoger vanwege de vroegpensioenregeling Inkoop Max

Voor zowel rechtsbijstand als bescherming en beveiliging geldt dat bij augustusbesluitvorming
middelen beschikbaar zijn gesteld met een dalende reeks van 154 min in 2022 naar 64 min in

2026

Migratie

Bij migratie is er sprake van een dalende reeks omdat de raming van de Meerjarige Productie

Prognose MPP waarvan in de begroting wordt uitgegaan nog een dalende bezetting laat zien In

de begroting is de gemiddelde bezetting in het COA ca 19 500 in 2022 welke afloopt naar ca

17 000 in 2026 Op basis van de laatste inzichten in de asielinstroom wordt nu verwacht dat de

bezetting veel hoger is ruim 33 000 in 2022 en gaat de MPP ook voor de latere jaren uit van een

fors hogere bezetting dan waar nu in de begroting van wordt uitgegaan In onderstaande tabel zijn
de extra uitgaven opgenomen die samenhangen met de hogere MPP raming ten opzichte van de

huidige begroting Structureel bedragen de extra uitgaven 384 min waarvan 223 min conform de

bestaande afspraken eerste jaar opvangkosten gedekt dient te worden binnen het ODA plafond

Tabel Migratie en Asiel

2026 IIn min r is hooere uitoaven 2021 2022 2023 2024 2025

Bezetting COA stand MN 2022 23 964 19 507 17 715 17 262 17 021 17 021

Bezetting COA nieuwe MPP 28 255 33 342 33 869 33 309 33 203 33 203

Extra uitgaven op basis van nieuwe MPP in min euro s

Extra uitgaven MPP 83 311 379 381 384 384

Dekking ODA 38 51 179 219 224 223

Resterend JenV 45 260 201 161 161 161
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Onderwijs Cultuur en Wetenschap CHoofdstuk 8

In mm is hogere ulfgaven zu2z 2024 20Z5

Miljoenennotastand netto uitgaven

APB motie Hermans

46 527 45 535 44 488 44 585 44 502

500 500 500 500 500

Corona

Totale begrotingsstand excl Corona

w v Primair onderwijs

3 679 912 55 40 25

43 348

12 7S5

45 124 44 933 45 045

12 700 12 661 12 692

44 977

12 626

w v Voortgezet onderwijs 9 040 9 049 9 077 9 043 8 998

w v Middeibaar beroepsonderwijs 4 728 5 167 4 879 4 824 4 804

w v Hoger onderwijs 9 858 10 051 10 207 10 366 10 441

w v Onderzoek en wetenschapsbeleid 1 235 1 214 1 210 1 207 1 204

w v Studiefinanciering 3 503 4 776 4 723 4 704 4 687

w v Cuituur 991 983 989 1 003 1 005

w v Media 907 911 914 928 933

274 276 277 284 282w v Apparaat

w v Overig 26 3 54 4

Toelichtina

De begrotingen van de onderwijsartikelen volgen de leerlingen of studentenraming

Primair onderwijs
In het primair onderwijs po daalt het ieerlingentai sinds 2009 Dit komt doordat er minder

kinderen worden geboren Hierdoor daien per saldo de uitgaven Vanaf 2021 verwacht het CBS

weer een toename in het aantai geboortes De instroom van ieerlingen zal daardoor vanaf 2026

naar verwachting toenemen In het po ioopt tot siot de reeks voor de aanpak van werkdruk verder

op naar 450 min euro structureei in 2025

Voortgezet onderwijs
Het Ieerlingentai in het voortgezet onderwijs vo voIgt het primair onderwijs De krimpende jonge

bevolking resulteert in een lagere uitstroom van het po naar het vo daardoor zal het Ieerlingentai
in het vo de komende jaren daien Dit leidt per saldo tot dalende uitgaven

Middeibaar beroepsonderwijs
In het middeibaar beroepsonderwijs mbo is de verwachting dat het aantai studenten de komende

jaren zal daien Er gaan minder leerlingen naar het vmbo en meer naar het havo en vwo

waardoor de uitstroom van het vo naar het mbo naar verwachting daalt Ook dit leidt per saldo tot

dalende uitgaven

Hoger onderwijs
Het aantai hoger onderwijs studenten stijgt naar verwachting de komende jaren In het hoger

beroepsonderwijs hbo is daarbij wel de verwachting dat het aantai studenten vanaf 2024 zal

daien

Onderzoek en wetenschapsbeleid
In het wetenschappelijk onderwijs stijgt het aantai studenten gedurende de volledige

meerjarenperiode Daarnaast worden er in het hbo en wo door de invoering van het

studievoorschot extra middelen geinvesteerd De hoogte van deze middelen Ioopt voor beide op in

de huidige meerjarenperiode tot ca 434 min euro in 2026 Vanaf 2026 is er ook een bezuiniging

ingeboekt op de bekostiging van het hbo en wo ter dekking van ICT problematiek bij DUO en de

financiele gevolgen van het intrekken van de wetswijziging op de Wet studiefinanciering Dit Ioopt
buiten de meerjarenperiode op tot ca 267 euro min

Studiefinanciering

Meerjarig volgen de uitgaven aan studiefinanciering de studentenraming De lagere uitgaven in

2022 zijn het gevolg van kasschuiven op het OV contract met vervoersbedrijven voor het
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optimaliseren van het kasritme van de Rijksoverheid De ontvangsten nemen geleidelijk toe

doordat studenten de afgelopen jaren vaker en meer zijn gaan lenen

Overig
Voor de post overig valt de stand voor het grootste deel van de jaren negatief uit omdat onder

deze post onder andere het artikel lesgelden is opgenomen Op dit artikei zijn de ontvangsten

hoger dan de uitgaven
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Financien Hoofdstuk 9B

In minr isnogere uitgavei 2022 2023 2024 2025 Z02^

Miljoenennotastand Cnetto uitgaven

APB motie Hermans

7 329 6 395 6 236 6 387 5 192

0 0 0 0 0

Corona

Totale begrotingsstand Cexcl Corona

w v Toeslagenherstel excl AP reservering en

Rijksbreed

249 36 137 132 1 106

7 081 6 360 6 373 6 519 6 298

1 088 37 0 0 0

w v Niet belastingontvangsten 947 963 978 993 1 006

w v Belastingen en Toeslagen [overig 2 925 3 091 2 899 2 850 2 830

w v TenneT 490 960 1 120 1 270

w v Invest NL 330 330 330 297 0

w v Invest International 146 146 87177 147

w v Douane 670 674 677 673 673

w v Financien overig 2 838 2 554 2 339 2 426 2 444

Toetichtina

De Financien begroting wordt meerjarig bei nvioed door de ontwikkeiing van de niet

belastingontvangsten Hiernaast zullen er in de periode 2022 en vender kapitaaistortingen
plaatsvinden voor onder andere TenneT Invest NL en Invest International

Vender zijn er tot en met 2023 incidentele middelen opgenomen voor de toeslagen hersteloperatie
In totaal is cumulatief 5 2 mid euro geraamd rijksbreed voor herstel toeslagengedupeerden In

onderstaande tabel zijn de ramingen opgenomen per regeling Dit is inclusief de reserveringen op
de Aanvullende Post

Financien overig betreft o a de uitgaven voor het btw compensatie fonds dividenden ontvangsten
en apparaatsuitgaven

Tabel Budgettaire effecten Herstel toeslagen

In min is hooere uitoaveiil 2020 2021 2022

880

2024 2025 Cum

Totaal Herstel Toeslagen

Compensatie toeslagengedupeerden

93 1 734 2 469 18 5 5 198

93 1 242 753 140 2 228

Kindregeiingen 440 220 660

Kwijtscheiden pubiieke schulden

frilksbreed
336 398 173 18 5 930

Kwijtscheiden private schulden 136 343 60 540

Commissies 19 37 37 93

Niet KOT 107 50 157

Ex pa rtnerregeling 390 200 590
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Defensie incl DMF Hoofdstuk 10 en 66

In mm is nogere ulfgaven zU2Z ZOzJ 2024 2Q2

12 027 11 759 11 624 11 575 11 368
Miljoenennotastand netto uitgaven

APB motie Hermans
300 300 300 300 300

7 0 0 0 0
Corona

12 320 12 059 11 924 11 875 11 668
Totale begrotingsstand excl Corona

w v Krijgsmachtonderdelen Marine Landmacht

Luchtmacht en Koninkliik Marechaussee

3 416 3 449 3 437 3 407 3 408

w v DM0 en DOSCO ondersteunende

orqanisaties

1 696 1 676 1 666 1 670 1 656

1 968 1 931 1 891 1 859 1 875
w v Overige defensiebegroting HIO

3 468 3 294 3 662 3 680 3 538
w v Materieel

901 873 670 664 612
w v Infrastructuur en Vastgoed

870 836 599 595 578
wv IT

DMO Defensie Materieel Organisatie DOSCO Defensie Ondersteuningscommando

Toelichtina

De uitgaven voor Defensie zijn onderverdeeld in de reguiiere uitgaven en investeringsuitgaven De

reguliere uitgaven staan op Hoofdstuk 10 van de Rijksbegroting de investeringsuitgaven zitten

sinds 2021 in het Defensiematerieelbegrotingsfonds DMF

De totale Defensie uitgaven laten een dalend verloop zien dit was voor aanvang van Rutte III al

het geval De voornaamste oorzaken zijn verder enkele kasschuiven en het verloop van het budget
voor het Nationaal Plan NAVO

label Defensie kasschuiven en Nationaai Plan NAVO

n7fil
uuusaiiidiaiiii

2022 2023 2024 2025

Kasschuif RA middelen 300 300 300

Kasschuif t b v overprogrammering 200 200

Nationaal Plan NAVO 358 406 461 344 324

Totaal 658 706 561 544 324

Sinds het RA Rutte III is een aantal kasschuiven ter hoogte van 300 min doorgevoerd om de

middelen in het juiste kasritme te zetten doordat het beoogde investedngsritme niet gerealiseerd
kon worden aan het begin van Rutte III Dit jaar is er nog 200 min geschoven van 2024 naar

2025 om te voldoen aan de afspraken over de over en onderprogrammering

De reeks voor het Nationaal Plan NAVO die is toegekend in 2019 laat een fluctuerend verloop zien

vanwege een grote incidentele investeringscomponent Samen vormen dit de belangrijkste

verklaringen voor het verioop van de begrotingsstanden van Defensie

Pagina 8 van 20

1221100 00002



Infrastructuur en Waterstaat incl IF en DF Hoofdstuk 12

In mm is nogere ulfgaven ^22 2U23 2024^ 202

Miljoenennotastand netto uitgaven

APB motie Hermans

17 591 10 975 9 946 10 005 10 006

Omvorming ProRail tot ZBO budgetneutraal 7 336

Corona

Totale begrotingsstand excl Corona

Mobiliteitsfonds

112 28

10 143 10 947 9 946 10 005 10 006

7 756 8 143 7 390 7 646 7 738

w v Spoarwegen 2 150 2 241 1 958 1 948 1 932

w v Haafdwegennet 2 982 3 494 3 116 3 182 2 853

w v Hoofdvaarwegennet 1 296 1 130 1 085 1 116 996

954w V Bijdrage vervoer Amsterdam^ Rotterdam Den Haag 954 954 954 954

w v Megaprojecten verkeeren vervoer 456 451 396 615 844

w v Overig Mobiliteitsfonds 277 211 255 285 486

w v Ontvangsten 359 337 374 455 328

1 160 1 568 1 340 1 217 1 216Deltafonds

w v Waterveillgheid 568 703 623 365 516

w V Overig Deltafonds 760 1 009 861 991 858

w v Ontvangsten 169 144 144 140 158

Beleidsbegroting lenW 1 226 1 236 1 215 1 143 1 053

w v Opparaat 341 329 322 310 310

w v Overig lenW 885 906 893 834 743

ToeUchtina

De begroting van lenW toont een redelijk stabiel beeld in de meerjarenperiode met variaties door

programmering van grote investeringsuitgaven ERTMS Zuidasdok Hoogwaterbescherming etc

M n in 2023 zijn er hogere uitgaven door pianning van uitgaven van diverse projecten

Spoorwegen
Fiuctuaties in iatere jaren door variatie in kasritmes

Hoofdwegennet
Fiuctuaties hangen samen met de pianning van uitgaven van diverse aaniegprojecten

Hoofdvaarwegennet

Uitgaven daien door iagere uitgaven op ontwikkeiingsprojecten en DBFM projecten

Megaprojecten verkeer en vervoer

Hogere uitgaven in 2025 en 2026 hangen samen met aanieg ERTMS treinbeveiiiging en

Zuidasdok

Waterveiligheid
Fiuctuaties hangen samen met de pianning van uitgaven voor het

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Overig lenW
De daiing in dit budget wordt voornameiijk veroorzaakt door de Kiimaatmiddeien op de lenW

begroting deze iopen voor een deei t m 2025
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Economische Zaken en Klimaat Hoofdstuk 13

In mm isnogere ulfgaven 202Z ZUZ3 2024 2Q2

Miljoenennotastand netto uitgaven

APB motie Hermans

2 931 2 338 2 085 1 658 2 128

0 0 0 0 0

Corona

Totale begrotingsstand excl Corona

w v Projecten NGF

720 145 5 213 46

2 211 2 194 2 090 1 871 2 173

81 56 34 13

w v Uitgaven Toekomstfonds 204 186 181 161 152

w v SDE 3 341 3 781 3 849 3 731 3 665

w v ODE 2 692 2 838 3 062 3 198 2 983

w v Overige klimaatsubsidies 817 697 645 580 546

w v Saldo ontv uitg Groningen 87 244 327 241 287

302 301 300 295 297w v Apparaatsuitgaven

w v Overig 244 232 183 47 209

De kosten voor de schadeafhandeling Groningen worden grotendeels doorbelast aan de NAM Door vertraging
in de ontvangsten van NAM voor de schadeafhandeling is sprake van een overloop in ontvangsten Daardoor is

het saldo van ontvangsten en uitgaven in 2022 negatief
De reeks overig betreft het saldo van ontvangsten en uitgaven van de overige onderdelen van de EZK

begroting In 2023 en 2024 overstijgen de ontvangsten de uitgaven wat resulteert in een negatieve stand Dit

wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door geplande onttrekkingen aan de begrotingsreserve duurzame energie en

klimaattransitie die als ontvangsten worden geboekt en hogere ETS ontvangsten

Toelichtina

Het Toekomstfonds op de EZK begroting kent een 100 eindejaarsmarge Dit leidde afgelopen

jaren tot jaarlijks ca 100 min aan doorgeschoven onderuitputting

In totaal is cumulatief 8 4 mid euro geraamd rijksbreed voor schade en versterken Groningen
In onderstaande label zijn de ramingen weergeven Dit betreffen uitgaven op de begroting van

BZK EZK en reserveringen op de Aanvullende Post

Tabe^amin^otali^costei^chad^i^ersterkei^roningen
l ntifn^^^OQer^ntaavet^^^Eo2^^^022^^02^^B
1 Raming schade 2 3

2024 2025 2026 2027 cum

1 199 929 388 248 71 70 69 2 973

2 Waarvan excl btw 1 171 907 377 244 69 68 67 2 902

3 Waarvan btw 28 22 11 4 2 2 2 71

4 Raming versterken 5 6 400 831 831 831 831 831 831 5 386

5 Waarvan excl btw 344 726 726 726 726 726 726 4 700

6 Waarvan btw 56 105 105 105 105 105 105 686

_ Totale raming schade en

versterken IIt4
Totale raming excl btw

2 5

1 599 1 760 1 219 1 079 902 901 900 8 359

8 1 515 1 633 1 103 970 795 794 793 7 602

g
Totale btw schade en

versterken 3 6
84 127 116 109 107 107 107 757

Voor verdere toellchting zie bijiage 20 2 Groningen schade en versterken van de Miljoenennota 2022
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Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit incl DGF Hoofdstuk 14

In mm isnogere ulfgaven 202Z 202S 2024 2Q2

Miljoenennotastand netto uitgaven

APB motie Hermans

1 727 1 396 1 298 1 336 1 244

0 0 0 0 0

Corona

Totale begrotingsstand excl Corona

w v Land en tuinbouw

0 0 01 1

1 726 1 395 1 298 1 336 1 244

490 146 104 146 135

w v Natuur visserij en gebiedsgericht werken 416 481 455 444 390

232 226 215 206 205w v Kennis en innovatie

w v Uitvoering en toezicht 412 400 386 387 380

w v Apparaat 145 128 126 124 124

w v Overig DGF onverdeeld 30 14 12 30 11

Toelichtina

Van 2022 naar 2026 is er sprake van een daling van ca 483 min euro Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door een daling in de budgetten voor stikstof binnen het artikel land en tuinbouw

Land en tuinbouw

Binnen de land en tuinbouw is het budget in 2022 incidenteel hoger vanwege de maatregel

gerichte opkoop 250 min en saneringsregeling varkenshouderijen 71 min

Natuur visserij en gebiedsgericht werken

Binnen het artikel Natuur visserij en gebiedsgericht werken zijn er twee ontwikkeiingen het

Programma Natuur loopt na 2022 op met 50 min en tegelijkertijd lopen de subsidies voor natuur

van 2024 tot en met 2026 af met 40 min

Uitvoering en toezicht

De daling binnen uitvoering en toezicht wordt veroorzaakt doordat de demping van de NVWA

retributies voor het bedrijfsleven incidenteel gefinancierd is tot en met 2023
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Sociale Zekerheid Hoofdstuk 15 en 40

In mm is hogere ulfgaven 2022 z023 Z024

Miljoenennotastand netto uitgaven

APB Motie Hermans

S9 703 88 151 89 188 90 773 92 260

0 0 0 0 0

Corona

Totale begrotingsstand excl Corona

w v AOW

2 924 306 137 100 69

86 779 87 845 89 325 90 873 92 329

42 412 42 686 43 181 44 153 45 185

w v Overige oudedagsvoorziening 1 049 1 058 1 071 1 096 1 122

3 731 4 018 4 297 4 536 4 745w v IVA

w v WGA 3 497 3 672 3 838 3 989 4 114

3 471 3 487 3 506 3 571 3 588w v Wajong

w v Overige arbeidsongeschiktheid 3 797 3 600 3 371 3 129 2 895

w v Bijstand 6 447 6 500 6 715 6 875 6 974

w v WW 4 229 4 369 4 672 4 906 4 964

w v Overige werkloosheid bijstand en

participatie
820 843 874 906 909

w v Kindregelingen 8 562 8 482 8 471 8 473 8 516

w v Ziektewet 1 958 1 981 2 006 2 031 2 049

w v Verlofregelingen en overige ziekte 1 715 2 004 2 049 2 087 2 125

w v Uitvoeringskosten 2 605 2 637 2 679 2 697 2 704

w v Overig 2 485 2 510 2 594 2 423 2 438

Exclusief icon en prijsbijsteiling

Toelichtina

AOW en overige oudedagsvoorziening
De stijgende levensverwachting en de vergrijzing leiden de komende jaren tot een toename van

het aantal AOW gerechtigden en daarmee tot een stijging van de verwachte uitgaven aan de AOW

De toename van de uitgaven wordt de komende jaren gedempt door de stapsgewijze verhoging
van de AOW gerechtige leeftijd naar 67 jaar

Arbeidsongeschiktheid
De geleidelijke verhoging van de AOW leeftijd en de hogere arbeidsparticipatie bij ouderen zorgt
voor een stijging van de uitgaven aan arbeidsongeschiktheid

Bijstand en WW

De stijging van uitgaven aan de WW en bijstand is met name het gevolg van de conjuncturele

ontwikkeling Het CPB verwacht een stijging van de werkloosheid vanaf 2021 naar het

evenwichtsniveau in 2026 Dit leidt tot een stijging van het budget Daarnaast zorgen eerdere

beleidswijzigingen voor een stijging zoals de invoering van de Participatiewet de verhoging van

de AOW leeftijd en de WW duurverkortlng

Kindregelingen
De grootste posten zijn de kinderbijslag AKW en het kindgebonden budget WKB De uitgaven
AKW dalen licht tot en met 2024 In de jaren daarna nemen de uitgaven AKW licht toe Dit komt

door demografische ontwikkelingen Voor de Kinderopvangtoeslag geldt dat na een daling in 2023

die vooral samenhangt met een opiopende werkloosheid de uitgaven in latere jaren naar

verwachting geleidelijk toenemen Dit komt met name door een stijging van het aantal kinderen

op de dagopvang als gevolg van de demografische ontwikkeling

Ziektewet verlofregelingen en overig ziekte

De uitgaven aan artikel 6 nemen vanaf 2022 toe als gevolg van de invoering van een financiele

tegemoetkoming voor slachtoffers van beroepsziekten veroorzaakt door blootstelling aan

gevaarlijke stoffen TSB Het streven is dat de regeling per juli 2022 van start gaat Hierdoor

komen de uitgaven vanaf 2023 hoger uit dan in 2022 Daarnaast wordt de stijging van de uitgaven
verklaard door de invoering van betaald ouderschapsverlof per augustus 2022
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Uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten nemen vanaf 2022 met name toe door de middelen die worden ingezet ter

verbetering van de dienstverlening en de informatiehuishouding van het UWV in kader van de

kabinetsreactie op het eindrapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie

Kinderopvangtoesiag Naast deze beieidsmatige ontwikkeiingen volgen de uitvoeringskosten de

ontwikkelingen in de moederwetten die de uitvoeringsorganisaties uitvoeren Dit betekent dat de

stijgingen en dalingen van onder andere de WW ZW WGA Anw en AOW doorwerken in de

uitvoeringskosten

Overig
Onder overig vallen onder andere de uitgaven aan de Algemene Nabestaandenwet Anw aan

Integratie en maatschappelijke samenhang en de apparaatskosten De uitgaven aan Integrate en

maatschappelijke samenhang nemen af vanwege de verwachte afnemende asielinstroom Dat is

van invioed op de uitgaven voor voorinburgering het leenstelsel en inburgeringsvoorzieningen bij

gemeenten evenals op kleinere posten zoals uitvoeringskosten DUO Daarnaast nemen de

uitgaven aan de Remigratieregeiing meerjarig af doordat de aanscherping van de Remigratiewet
in 2014 nu zichtbaar begint te worden en omdat de regeling vanaf 2025 sluit voor nieuwe

aanvragen
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Zorg Hoofdstuk 16 en 41

fHfIn mm is hogere ulfgaven

Miljoenennotastand netto uitgaven

APB motie Hermans Verhoging zorgsalarissen incl

zorqtoeslaq f

89 097 89 035 90 339 92 357 94 542

665 693 723 754 787

Corona C

Totals begrotingsstand excl Corona

w v Zvw

2 153 466 10

87 608 89 262 91 052 93 109 95 330

52 926 52 373 52 346 52 346 52 335

2 0

0 1 248 2 333 3 380 4 471w v Zvw groeiruimte

w v Eigen risico Zvw 3 237 3 379 3 530 3 682 3 836

w v WIz 29 345 29 325 29 341 29 339 29 362

w v WIz en Wmo groeiruimte 1 817 1 738 2 665 3 641

w v Eigen betalingen WIz 2 073 2 113 2 181 2 245 2 313

w v Verhoging zorgsalarissen excl zorgtoeslag 594 621 649 679 711

5 618 6 024 6 359 6 731 7 091w v Zorgtoeslag

w v Overig VWS begroting 4 434 4 346 3 997 3 895 3 868

Exclusief loon en prijsbijstelling inclusief zorgtoeslag
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Nationaal Groeifonds Hoofdstuk 19

In mm is hogere ulfgaven zUzZ ZOzJ 2024 2Q2

Miljoenennotastand netto uitgaven

APB motie Hermans

2 137 3 177 4 216 4 236 3 233

0 0 0 0 0

Corona

Totale begrotingsstand excl Corona

w v Voorwaardelijke toegekende projecten

0 0 0 0 0

2 137 3 177 4 216 4 236 3 233

49 S5 108 102 42

w v Nog onverdeeld 2 050 3 038 4 038 4 064 3 143

w v Apparaatsbudget 6 6 6 6 6

w v Toegekend loon en prijscompensatie 32 48 65 65 43

Toelichtina

Voor het Nationaal Groeifonds NGF is cumulatief 20 mid exclusief loon en prijscompensatie
beschikbaar tot en met 2028 Het betreft een niet structureel budget

Op de NGF begroting staan kasreeksen geraamd voor projecten waaraan voorwaardelijk middelen

zijn toegekend De bestuurlijke afspraak is dat zij deze middelen tot hun beschikking krijgen
wanneer projecten aan de gestelde voorwaarden kunnen voldoen
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Gemeentefonds incl accres Hoofdstuk 50 en 60

12024In mm is hogere ulfgaven 2022 2023 2025 2U2

Miljoenennotastand netto uitgaven

APB motie Hermans

35 S93 34 492 35 101 36 025 37 122

SO 80 SO so so

Corona

Totale begrotingsstand excl Corona

w v Algemene Uitkering^ overig

103 0 0 0 0

35 870 34 572

2S 617 28 515

35 181 36 105 37 202

28 377 28 236 28 232

w v Algemene Uitkering aanvullende

jeugdzorgmiddelen
1 605

w v Algemene Uitkering^ incidenteel

schrappen opioop opschalingskorting
270

w v Decentralisatle en Integratle
uitkerlngen

5 080 4 934 4 881 4 815 4 763

w v Geraamd accres 741 1 452 2 463 3 489

w v Reservering BCF 296 379 468 590 715

w v Kosten financiele verhoudingswet 2 2 2 2 2

Toelichtina

Aanvullende jeugdzorgmiddelen
In de GF projecties zijn vanaf 2023 nog aeen extra middelen opgenomen voor de

jeugdzorgproblematiek Er ligt een zwaarwegend advies van de Commissie van Wijzen om een set

maatregelen te nemen en vanuit het Rijk het resterende tekort aan te vullen Tenzij aanvullende

maatregelen worden genomen gaat het om een bedrag van 1 45 mid in 2023 aflopend tot ca 800

min structureel wat nog zou moeten worden toegevoegd aan het Gemeentefonds

label Tekorten Jeugdzorg op basis van oordeel CvW

1022 ^2023^ 2024 ^025
1 314 1 454 1 365 1 258

I
811

In min i2026 S|^
867 IResterend tekort jeugdzorg

Het tekort in de tabel is in constante prijzen 2022

Opschalingskorting
Het GF is bij formatie Rutte II gekort vanwege veronderstelde opschaling minder gemeenten
Onderstaand reeks betreft de actueel ingeboekte besparingsreeks

Tabel Opschalingskorting gemeentefonds

2Q2flIn min is hooere uitaaven 2022 2023 2024 ^Q25

Actuele reeks inci bevriezing 2020 2021 2022 300 700 835 975 975

Geraamd accres

Het bedrag dat nog op hoofdstuk 60 Accres gemeentefonds staat is het geraamde bedrag op

basis van de normeringssystematiek voor toekomstige jaren De normeringssystematiek houdt in

dat het gemeentefonds actueel meegroeit met de ontwikkeling van de Rijksuitgaven zowel

volume als prijs dit wordt de zogenoemde trap op trap af genoemd

Afgelopen jaar zijn er twee uitzonderingen op deze systematiek gemaakt afgezien van de

uitgaven voor de steunpakketten De verhoging van de SDE reservering is buiten het

uitgavenplafond geboekt en heeft daarmee geen accreseffect Daarnaast heeft het kabinet

besloten geen accres toe te kennen aan het gemeente en provinciefonds voor het aanvullende

pakket aan uitgaven n a v motie Hermans
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Provinciefonds incl accres Hoofdstuk 51 en 61

In mTn fsnogere uitgaven 2022 2023 2024 2025 2026|

Miljoenennotastand netto uitgaven^

APB motie Hermans

Corona

Totale begrotingsstand excl Corona

w v Algemene Uitkering

w v Decentralisatie uitkeringen

2 583 2 644 2 707 2 799 2 904

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 583

2 488

2 644

2 479

2 707

2 469

2 799

2 460

2 904

2 461

53 53 53 51 51

2970 60 121 208
w v Geraamd accres

w v Reservering BCF

w v Kosten Financiele verhoudingswet

42 53 64 80 95

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Toelichtina

Decentralisatie uitkeringen
De aflopende reeks Decentralisatie uitkeringen wordt grotendeels verklaard door diverse

decentralisatie uitkeringen die tijdelijk van aard zijn en aflopen

Opschalingskorting
Het PF is bij formatie Rutte II gekort vanwege veronderstelde opschaling minder gemeenten
Onderstaand reeks betreft de actueel ingeboekte besparingsreeks

Tabel Opschalingskorting provinciefonds

1
I ymiYi 2022 7072 2024 2025 2Q26 Ql rii

75 75Totale korting 45 55 65 75

Geraamd accres

Het bedrag dat nog op hoofdstuk 61 Accres provinciefonds staat is het geraamde bedrag op basis

van de normeringssystematiek voor toekomstige jaren De normeringssystematiek houdt in dat

het gemeentefonds actueel meegroeit met de ontwikkeling van de Rijksuitgaven zowel volume als

prijs dit wordt de zogenoemde trap op trap af genoemd
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Aanvullende post Hoofdstuk 86

In min is hoaere uitaaven 2022 2023 2024 2025 2S121

Miljoenennotastand netto uitgaven

APB Cmotie Hermans 1

5 330 3 759 2 463 1 561 1 502

0 0 0 0 0

Corona

Totals begrotingsstand excl Corona

w v Reservering middelen Klimaat

1 285 381 0 04

4 044 3 377 2 459 1 561 1 502

1 411 1 051 1 132 449 448

w v Reservering middelen Stikstof 389 528 395 202 298

w v Reservering middelen Toeslagen 1 145 750 0 0 0

w v Reservering middelen Groningen
beleidsmatig 470 466 316 177 77

w v Reservering middelen Groningen ombouw

laagcalorisch naar hoogcalorisch 20 55 0 0 0

w v Reservering middelen Informatiehuishouding
en dienstverleninq fPOK 133 141 256 264 267

w v Reservering middelen woningbouw 100 100 100 100 100

w v Reservering middelen IPCEI 40 70 85 105 0

w v Overige reserveringen 338 217 176 266 313

Bij de toeslagenhersteloperatie wordt gewerkt aan een herijking van de aanpak en oplossingen voor andere

gedupeerden ex partners kinderen en gedupeerden bij andere toeslagen Hierna zullen de middelen in het

juiste ritme worden gezet en worden overgemaakt naar de begroting

Toelichtina

Klimaat

Voor Klimaat betreft dit grotendeels de reserveringen die dit kabinet deze augustusbesluitvorming
heeft uitgetrokken voor de aanpak van de Klimaatcrisis in afwachting van verdere uitwerking

Stikstof

Voor stikstof gaat dit om reserveringen die vorig jaar zijn gedaan voor de aanpak van stikstof en

een reservering voor de commissie Hordijk
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Reservering loon en prijsbijstelling en afrondingsverschillen Hoofdstuk 80 81 83 en

deels hoofdstuk 40 en 41

6 222 12 445 19 192 26 301 33 519

In^mln ^ i^is hogere

Miljoenennotastand netto uitgaven

APB motie Hermans

as 1023

0 0 0 0 0

Corona [

Totale begrotingsstand excl Corona

w v Prijsbijstelling

0 0 0 0 0

6 222 12 445 19 192 26 301 33 519

865 1 579 2 257 2 915 3 540

w v Arbeidsvoorwaarden 1 513 3 055 4 799 6 585 8 286

w v Koppeling uitkeringen 249 579 995 1 448 1 907

w v Loon en prijsbijstelling zorg 2 348 4 452 6 693 9 067 11 589

w v Loon en prijsbijstelling sociale zekerheid 1 247 2 779 4 448 6 285 8 196

Toelichtina

Prijsbijstelling

Op de aanvullende post Prijsbijstelling worden de middelen gereserveerd die worden gebruikt om

de prijsgevoelige uitgaven op de diverse begrotingen te compenseren voor de prijsontwikkeling
Deze compensatie wordt jaarlijks van deze aanvullende post overgeboekt naar de departementale

begrotingen De opioop in de cijfers ontstaat doordat voor elk jaar een tranche wordt gereserveerd
om de begrotingsuitgaven zoals deze op de afzonderlijke begrotingen zijn opgenomen van

constante naar lopende prijzen te brengen

Arbeidsvoorwaarden

Op de aanvullende post Arbeidsvoorwaarden worden middelen gereserveerd die nodig zijn om de

loongevoelige uitgaven op de Rijksbegroting Sociale Zekerheid en Zorg op het uitgavenpeil van

het desbetreffende jaar te brengen De opioop in de cijfers ontstaat doordat jaarlijks een

structurele reservering wordt opgenomen om de begrotingsuitgaven zoals deze op de

afzonderlijke begrotingen zijn opgenomen van constante naar lopende prijzen te brengen

Koppeling uitkeringen

Op hoofdstuk 83 Koppeling Uitkeringen staan de ramingen van de uitgaven voor de indexer ng van

de begrotingsgefinancierde sociale zekerheidsuitgaven De uitgaven op de artikelen worden

geactualiseerd naar aanleiding van aanpassingen van de WKA index Wet koppeling met

afwijkingsmogelijkheden door wijzigingen in prijsontwikkeling en door grondslageffecten bij de

uitkeringen en programma uitgaven Aanpassingen van de WKA index en prijsontwikkeling zijn

gebaseerd op de economische raming van het CPB De uitgaven betreffen jaarlijkse tranches voor

de komende vijf jaar dit verklaart de opioop op de verschillende artikelen

Loon en prijsbijstelling zorg en sociale zekerheid

Dit betreft de loon en prijsbijstelling van hoofdstuk 40 en 41
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Internationale samenwerking Hoofdstuk 5 en 17

In mtn isnogere uitgavei Z0Z3 Z0Z4 Z0Z5 ZDzei

Miljoenennotastand Cnetto uitgaven

APB motie Hermans

15 027 15 385 15 824 16 427 16 795

0 0 0 0 0

Corona

Totale begrotingsstand Cexcl Corona

w v EU afdrachten

0 0 0 0 0

15 027 15 385 15 824 16 427 16 795

8 892 8 906 9 182 9 527 9 660

w v ODA HGIS 4 777 5 057 5 236 5 464 5 674

w v non ODA HGIS 1 357 1 421 1 405 1 436 1 462

Toelichtina

De reeks Internationale Samenwerking bestaat uit de EU afdrachten en HGIS uitgaven Homogene

Groep Internationale Samenwerking De EU afdrachten worden verantwoord op de BZ begroting
de HGIS uitgaven bestaat uit Official Development Assistance ODA en non ODA en staan

verspreid over meerdere begrotingen voornamelijk op die van BZ en BHOS

EU afdrachten

De omvang van EU afdrachten voIgt uit het MFK akkoord tussen EU lidstaten en het Europees
Parlement Dit akkoord loopt tot en met 2027 De uitgaven kennen een stijgend verloop en volgen

grosso modo de reeie economische groei en de ontwikkeling van het prijspeii De omvang van de

EU afdrachten is enigszins onzeker omdat ontwikkelingen rond het EU klimaatbeleid Fit for 55

en douaneheffingen Traditionele Eigen Middelen voor hogere afdrachten kunnen zorgen Ook

leiden verschillen in groei tussen lidstaten onderling tot doorgaans relatief beperkte bijstellingen

HGIS ODA

In het RA Rutte III is afgesproken dat de uitgaven aan Official Development Assistance ODA 0 7

procent van het bruto nationaal inkomen bni minus 1 4 mid euro bedragen Hierdoor volgen de

ODA uitgaven het geraamde bni en lopen de uitgaven in de tijd op

HGIS non ODA

De HGIS non ODA uitgaven bestaan onder andere uit de uitgaven voor het postennetwerk budget
voor Internationale veiligheid BIV en uitgaven voor het versterken van de Nederlandse handels

en investeringspositie De non ODA uitgaven binnen de HGIS volgen de geraamde

prijsontwikkeling van het bbp wat de gehele opioop verklaart m u v een incidentele reservering
van 53 min in 2023 t b v renovatie Vredespaleis
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Geachte heer Koolmees 8

U heeft op 25 oktober via de minister van Financien advies gevraagd aan De Nederlandsche Bank

het Centraai Pianbureau en bet ministerie van Financien over hoe om te gaan met grote
onvoorziene omstandigheden en calamiteiten zoals de Corona crisis waarbij een baians gevonden
moet worden tussen flexibiiiteit en verantwoord en ordenteiijk begrotingsbeleid

Kern van het advies

Het verieden ieert dat zich zeer exceptioneie situaties kunnen voordoen buiten de normaie

conjuncturele schommelingen waarbij het verstandig is om bepaalde uitgaven of

inkomstenmaatregelen uit te zonderen van de reguliere begrotingskaders en besluitvorming Ook

in uitzonderiijke situaties zou het reguliere trendmatig begrotingsbeieid het uitgangspunt moeten

blijven We adviseren uitzonderingen op dit beleid alleen toe te passen in acute onvoorziene

situaties die een tijdelijk karakter hebben en tot zeer omvangrijke schade aan de economie en of

het financiele stelsel kunnen leiden Flierbij is een parallel te leggen bij het inwerking laten treden

van de algemene ontsnappingsclausule in EU verband Het uitzonderen van specifieke

noodmaatregelen van het reguliere budgettaire kader zou tijdelijk van aard moeten zijn en onder

stringente voorwaarden te gebeuren

Omdat een dergelijke omstandigheid niet voorzienbaar is en iedere crisis anders is adviseren we

niet op voorhand inhoudelijk vast te leggen wanneer en zo ja hoe gereageerd moet worden binnen

of buiten de financiele kaders

Qua proces kan wel vastgelegd worden dat de minister van Financien in uitzonderiijke
crisissituaties zoals het geval bij de coronacrisis een voorstel kan doen aan de Ministerraad om

bepaalde noodmaatregelen buiten de begrotingskaders te laten vallen Deze zouden te alien tijde

tijdelijk van karakter moeten zijn en kennen een apart besluitvormingsproces waarbij
betrokkenheid van het parlement geborgd is Op alle reguliere posten zouden de begrotingsregels
en het begrotingsproces van kracht moeten blijven

Het belang van trendmatig begrotingsbeleid
Om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk keuzemogelijkheden in het begrotingsproces tegen
elkaar afgewogen kunnen worden is een belangrijk uitgangspunt dat er een

hoofd besluitvormingsmoment is in het voorjaar waarop besloten wordt over de beleidsmatige

prioriteiten en de vertaling daarvan in de uitgaven Er kan voor worden gekozen om de

inkomstenbesluiten naar het voorjaar te halen Dat betekent echter dat het koopkrachtbeeld niet

in augustus alsnog kan worden bijgesteld via inkomstenbesluiten Een

hoofd besluitvormingsmoment zorgt voor stabiliteit en voorkomt dat de begroting continu wordt

bijgesteld Bovendien is er zo voldoende tijd voor een goede voorbereiding en invoering van

maatregelen

Ongeacht het economisch tij is beheersing van de begroting belangrijk Beheersing van de

overheidsfinancien betekent dat een kabinet de ontwikkeling van inkomsten en uitgaven zelf in de

hand houdt Dat kan door aan het begin van een kabinetsperiode duidelijke afspraken te maken

over hoeveel er per jaar maximaal mag worden uitgegeven het uitgavenplafond en hoe hoog de

lastenontwikkeling per jaar moet zijn het inkomstenkader Dit dwingttot keuzes die bijdragen
aan doelmatig beleid

De begrotingsregels houden rekening met reguliere conjuncturele schommelingen
De huidige begrotingsregels zijn zo ingericht dat de gevolgen van conjuncturele schommelingen in

de economie kunnen worden geaccommodeerd binnen de begroting Deze automatische

stabilisatie verloopt vooral via de inkomstenkant van de begroting De automatische stabilisatoren

zijn effectief gebleken in het dempen van economische schokken Meer nog dan specifieke

noodmaatregelen zijn de effecten van automatische stabilisatoren direct tijdig doelgericht en

tijdelijk Naar aanleiding van crisisbestrijding zijn conjunctuurgevoelige uitgaven zoals

werkloosheidsuitkeringen bijstand en loon en prijsontwikkeling daarom buiten het

uitgavenplafond gezet Hierdoor kunnen deze uitgaven net als de belastinginkomsten mee

ademen met de economie en dragen ze bij aan stabiliserend begrotingsbeleid De begrotingsregels
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bieden daarmee flexibiliteit om ook een reguliere neergang in de economische conjunctuur te

kunnen absorberen

In uitzonderlijke situaties is dat niet voldoende gebleken

Tegelijk leert het recente verleden dat zich crisissituaties kunnen voordoen buiten de normale

conjuncturele schommelingen waarbij het verstandig is om bepaalde posten buiten de reguiiere

regeis van dekking te laten vaiien en besiuitvorming anders te organiseren Zo zijn tijdens de

Kredietcrisis van 2008 2009 aiie kosten en opbrengsten van interventies in de financieie sector die

ais doel hadden om het financieie systeem stabiei te houden ais niet reievant voor het

uitgavenplafond aangemerkt Bij de daaropvoigende Eurocrisis zijn ook de kosten en opbrengsten
van maatregelen gericht op de financieie stabiliteit van het Eurogebied aangemerkt ais niet

relevant voor het uitgavenplafond Ten slotte gold gedurende de coronacrisis voor de steun en

herstelmaatregelen dat deze ten laste van het saldo liepen en besiuitvorming hierover niet

gebonden was aan een hoofdbesluitvormingsmoment

Wanneer zijn er uitzonderingen op de reguliere begrotingsregels

Wij adviseren om uitzonderingen op de gangbare begrotingsregels alleen in extreme situaties met

een tijdelijk karakter toe te passen zoals bij de bovengenoemde crises Daarbij is het van belang
dat uitzonderingen zo een zo kort mogelijke duur hebben Complicerende factor hierbij is dat

crises een fundamenteel divers karakter hebben Het medicijn voor de ene crisis kan het

omgekeerde effect hebben op een andere Een publieke schuldencrisis vraagt om andere

maatregelen dan de coronacrisis Het bij voorbaat vaststellen van kaders voor uitzonderingen is

dus ingewikkeld

Het is daarom belangrijk om uitzonderingen te beperken tot een onvoorziene externe

omstandigheid waarbij risico s bestaan voor het economische of financieie systeem waarbij direct

en fors ingrijpen van de Staat noodzakelijk is en waarbij de uitgaven redelijkerwijs niet binnen de

bestaande begroting kunnen worden opgevangen Uitdagingen die meer te voorzien zijn en een

lange termijn karakter hebben zoals bijvoorbeeld stikstof klimaat en woningmarkt passen niet in

deze categorie Middelen ten aanzien van deze opgaven dienen in de reguliere begrotingskaders
die het kabinet vaststelt te worden ingepast

Indien op een ad hoc basis bij een onvoorziene omstandigheid de wens voor een uitzondering
bestaat kunnen de Europese begrotingsregels en diens algehele ontsnappingsclausule ais

richtsnoer dienen ten tijde van de coronacrisis heeft de Europese Commissie samen met de

Raad de algemene ontsnappingsclausule geactiveerd om rekening te houden met de ernstige
economische omstandigheden en daarmee ruimte te bieden aan ondersteunend begrotingsbeleid
In geval van een ernstige economische recessie kan dan tijdelijk afgeweken worden van de

grenswaarden van de Europese begrotingsregels Zulke besluiten kunnen aanleiding zijn voor de

nationale budgettaire besiuitvorming om uitzonderingen te maken ten behoeve van

crisisbestrijding

Tot slot

De mogelijkheden om discretionaire maatregelen in buitengewone omstandigheden te kunnen

nemen zijn mede afhankelijk van de schokbestendigheid van de begroting Het opnemen van een

degelijk financieel kader bij het regeerakkoord en het vervolgens handhaven van die afspraken

zorgt ervoor dat er buffers voorhanden zijn om ook toekomstige crises op te kunnen vangen

Hoogachtend

Mede namens Klaas Knot President Nederlandsche Bank en Pieter Hasekamp Directeur Centraal

Planbureau

Bas van den Dungen Secretaris Generaal ministerie van Financien voorzitter Studiegroep

Begrotingsruimte
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Financieel kader kabinetsformatie 7 oktober 2022

Verzocht is om scenario s voor de overheidsfinancien en incidentele opgaven in beeld te brengen

Advies StudiearoeD Bearotinasruimte

• De Studiegroep Begrotingsruimte adviseert dat er per saldo geen ruimte is voor extra uitgaven
of lastenverlichting Structurele uitgavenverhogingen of belastingverlagingen zijn aileen

mogelijk als daar structurele uitgavenverlagingen of belastingverhogingen tegenover staan

• De Studiegroep adviseert ook om alle uitgaven integraal tegen elkaar af te wegen Dit betekent

dat alle incidentele en structurele uitgaven onder het uitgavenplafond vallen zodat onvoorziene

meevallers tegenvallers of wensen ook worden afgewogen tegen andere uitgaven

Kerngegevens overheidsfinancien na pakket APB 2022 2023 2024 2025

EMU schuld 57 8 57 2 56 3 55 6

EMU saldo 2 5 1 3 0 8 0 8

Structuree saldo 2 8 1 6 1 0 0 8

Financigle ruimte in mid euro s in scenario s 2022 2023 2024 2025 Strue

SBR advies 0

Incidentele ruimte in RRF 1 5 1 5 1 5 1 5

Incidentele ruimte in NGF 2 3 4 4

Incidenteel ingroeien naarde 60 grens in 2025 5 10 13 15

Schuld structureel stabiliseren op 60 2 5 8 10 10

Schuld structureel stabiliseren op 60 met 1 rente 3 5 51 4

Op MTO 0 5 in 2025 0 0

Op MTO 1 0 in 2025 2 2 A2
In de periode 2022 2025 is er cumulatief 43 mid ruimte tot 60

Om de staatsschuid ook op large termijn te stabiliseren kan de voigende vuistregel gehanteerd worden

Het saldo waarop de staatsschuid stabiliseert Staatsschuid nominale groei rentebetalingen Bij huidige

ramingen is dat 60 3 1 S Hiervan is 0 7 al belast door het structureel saldo dus is nog 1 1 extra

ruimte over Dit komt ongeveer op 10 miljard de komende jaren Hierbij is aangenomen dat het rentetarief 0

is bij 1 is er ongeveer 5 miljard ruimte Kanttekening is ook dat autonome groei in de uitgaven bijv zorg

en rentestijgingen niet in deze berekening zitten Inverdieneffecten zijn hier niet meegenomen Deze optie

staat op gespannen voet met de preventieve arm van het SGP

Om te voldoen aan preventieve arm SGP zou de MTO komend voorjaar wel moeten worden aangepast

Europese Reaels

• Nederland bevindt zich onder de 3 en 60 norm voor de komende jaren dus valt niet onder

de correctieve arm Voor wat betreft de preventieve arm gelden de MTO norm en de

uitgavenregel Nederland zit de komende jaren met het structureel saldo nog boven het MTO

maar beweegt daar wel met een voldoende hoge snelheid naar toe

• De Commissie hanteert wel een marge van 0 25 punt bij de handhaving van de MTO norm

Bovendien zou de MTO komend voorjaar aangepast kunnen worden naar 1 Dit biedt in

2025 2 2 miljard budgettaire ruimte

Moaeliikheden voor financiele ruimte tiidens kabinetsoeriode

De Studiegroep Begrotingsruimte adviseert een besluitvormingsenveloppe Er moet dan aan

het begin van de kabinetsperiode budgettaire ruimte worden gereserveerd bij voorkeur

gekoppeld aan specifieke doelen aan de lasten of uitgavenkant
• Ook adviseert de Studiegroep Begrotingsruimte flexibele jaargrenzen in te stellen voor

investeringen zodat ruimte ontstaat om investeringsgelden tussen jaren te schuiven

Bearotinasfondsen ziin EMU ssIdorelevant

• Voor het EMU saldo maakt het niet uit of uitgaven via de reguliere manier plaatsvinden of via

een fonds De uitgaven van een fonds zijn namelijk ook EMU saldorelevant op het moment dat

er uitgaven uit het fonds voortvloeien Daarnaast verhoogt het op de voorhand lenen van geld
voor een fonds wel direct de EMU schuld voor nu en komende jaren
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• De berichtgeving over fondsen suggereert dat de overheid door het lenen van grote sommen

geld vooraf profiteert van de huidige lage rentestand Hierbij moet worden bedacht dat het

aanhouden van financiele middelen in een fonds geld kost DNB rekent momenteel een

negatieve rente van 0 5 Voor fondsen zoals het Nationaal Groeifonds wordt mede daardoor

het geld pas geleend op het moment dat het ook daadwerkelljk wordt ultgegeven
• Op uitgaven via begrotingsfondsen zijn dan ook de begrotingsregels van toepassing zowel

nationale als Europese Een fonds kan daarom ook niet buiten de begroting worden geplaatst
• Een fonds is slechts een instrument en draagt deze uit zlchzelf niet bij aan het halen van

beleidsdoelen De effectiviteit hangt daarom altijd af van de onderliggende maatregelen

Appreciatie incidentele middelen

Structurele uitdagingen vragen om structurele middelen Alleen bij uitzonderingen is incidenteel

beleid mogelijk zie CPB Daarnaast is het vaak lastig om o a door een krappe arbeidsmarkt

uitgaven op korte termijn weg te zetten Dit bleek ook in de vorige kabinetsperiode

In hoeverre kan Stikstof worden aezien als incidentele opaave

• Het terugbrengen van de stikstofuitstoot om te voldoen aan de doelen uit de stikstofwet vereist

een langjarige aanpak Kernelementen zijn gerichte en verplichte opkoop van boerenbedrijven
met op termijn een normering stikstofheffing als stok achter de deur Om de precieze

benodigde bedragen te weten zijn nieuwe doorrekeningen nodig indicates zijn dat er

cumulatief minimaal 9 mid nodig t m 2035

• Naast het verminderen van de stikstofdepositie zijn naar verwachting gerichte

natuurmaatregelen nodig om te voldoen aan de eisen van de Vogel en Habitatrichtlijn Het is

daarom essentieel om met de planbureaus het natuurdoel te operationaliseren voor efficiente

natuurmaatregelen Dit zijn mogelijk structurele kosten e g natuurbeheer

In hoeverre kan Infrastructuur worden aezien als incidentele opaave

• Het achterstallig onderhoud bij RWS en Prorail bedroeg 22 miljoen euro eind 2020 ^ Het beeld

van grootschalig achterstallig onderhoud behoeft daarom nuancering
• Onderhoud wordt wel vaker uitgesteld binnen de geldende prestatieafspraken Dat gebeurt op

basis van de werkelijke staat van onderhoud in plaats van de generieke standaardtermijnen
voor onderhoudswerkzaamheden Dit voorkomt ondoelmatige uitgaven lenW geeft aan dat

voor incidenteel 1 2 miljard euro werkzaamheden zijn uitgesteld
• RWS en ProRail vragen structureel ruim 1 miljard euro extra voor stijgende onderhoudskosten

Dit bedrag is nog niet gevalideerd Dit zijn structurele uitgaven en geen incidentele opgave

In hoeverre kan Klimaat worden aezien als incidentele opaave
• De maatregelen betreffen hier structurele kosten Uitgaande van de definitie van het CPB

moeten de meeste maatregelen bij klimaat structureel worden geboekt
• Uitgaande van onder meer het rapport van de commissie van Geest kan een zeer ruwe eerste

inschatting worden gemaakt van de cumulatieve uitgaven die richting 2030 gemaakt moeten

worden om de klimaatdoelen te halen Met de kanttekening dat richting 2050 meer nodig is

wanneer er uiteindelijk geen uitstoot meer kan zijn
• Hier gaat het voor het halen van 49 reductie in 2030 om zo n 20 25 miljard euro cumulatief

aan investeringen in energie infrastructuur verduurzaming gebouwde omgeving en stimulering
van nieuwe energiebronnen NB vanuit gegaan is dat de krimp veestapel belangrijk om het

doel te halen meeloopt in stikstof Het halen van 55 vraagt nog ca 10 miljard euro extra

• Bij deze inschatting is rekening gehouden dat onder meer normering beprijzingsmaatregelen
worden genomen Dat is noodzakelijk voor gedragsverandering Alleen investeringen zijn niet

voldoende voor het behalen van de klimaatdoelen

CPB liin op incidentele uitaaven

Maatregelen worden door CPB in beginsel structureel ingeboekt Uitzondering zijn maatregelen die

naar hun aard niet anders dan incidenteel kunnen zijn zoals sluiten kolencentrales of terugdringen

veestapel Deze uitzondering geldt niet voor maatregelen die weliswaar afgebakend zijn maar deel

uitmaken van structureel beleid zoals een infrastructuurproject of verduurzaming van gebouwen

^
]aarverslag 2020 lenW
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Formatie Beleidsmatige lastenontwikkeling 2Q22 2025 10 oktober 2021

• Onderstaande tabel geeft de jaarlijkse beleidsmatige lastenontwikkeling bio weer voor

burgers en bedrijven tussen 2022 en 2025 tabel 1 DIt Is de meest actuele stand en incluslef

de lastenmaatregelen waartoe tijdens Algemene Politieke Beschouwingen is besloten

• Sinds de Miljoenennota 2021 rapporteren het kabinet en het CPB de bio met een

geharmoniseerde definitie De bio geeft de jaarlijks ontwikkeling weer van beleidswijzigingen
In belastingen en wettelljke premies Ook veranderingen In de zorgpremies en

beleidswijzigingen van fiscale regelingen worden meegenomen in de blo De definitie van de

blo wijkt op enkele punten af van de in de begrotingsregels vastgelegde inkomstenkader Zo

worden wijzigingen in de zorgtoesiag wel meegenomen in het inkomstenkader maar maken

toeslagen geen onderdeel uit van de blo

• Omdat het CPB en het kabinet dezeifde definitie van de blo hanteren is het verschil in de

gerapporteerde ontwikkeling van de blo beperkt Wel wijkt de blo in onderstaande tabel af van

de MEV stand van het CPB omdat in tabei 1 de lastenmaatregelen genomen bij de APB zijn

toegevoegd Daarnaast heeft het CPB een andere inschatting van de ontwikkeling van de

zorgpremies wat ook tot een verschil kan leiden

• In 2022 stijgen de beleidsmatige lasten met €4 6 miljard Deze stijging komt onder meer door

het aflopen van fiscaie coronamaatregelen en grondsiagverbredingen in de

vennootschapsbelasting vpb en een verhoging van het hoge vpb tarief tabel 2 Tussen

2023 en 2025 stijgen de lasten jaarlijks verder onder meer door opiopende zorgpremies

nominale premies en lAB premies als gevolg van verwachte hogere Zvw uitgaven
• In totaal stijgen de beleidsmatige lasten tussen 2022 en 2025 met €9 4 mid waarvan €4 6

mid bij burgers en €4 8 mid bij bedrijven
• NB De exacte onderverdeling tussen burgers bedrijven en waar relevant buitenland is

grofmazig en onzeker omdat de betalende groep niet altijd evident is Onderstaande cijfers
moeten daarom als een indicatie worden gezien

Tabel 1 lastenontwikkeling uitgesplitst naar burgers en bedrijven
In € mid is lastenverlichting in

mutaties

2022 2023 2024 2025 cum

2022

2025

Totale beleidsmatige

Jastenontwikkeling
w v burgers

4 6 2 0 1 2 1 7 9 4

0 9 0 8 1 2 4 61 7

W v bedrijven 3 7 0 3 0 3 0 5 4 8

Tabel 2 lastenontwikkeling uitgesplitst naar categorie
Inf mid is lastenverlichting in mutaties 2022 2023 2024 2025 cum

2022

2025

Totaal 4 6 2 0 1 2 9 41 7

w v vervailen fiscale coronamaatregelen

w v maatregelen vennootschapsbelasting

0 0 0 0 0 0 1 21 1

2 5 0 2 0 2 0 0 2 1

0 6 1 3 0 9 1 0 2 5w v Zvw zorgpremies

1 6 0 9 0 5 0 8 3 7w v overig

NB door afronding op 0 1 mid kunnen bedragen in sommige jaren niet volledig optellen
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Formatie besparingsopties 10 oktober 2021

• Tabel 1 geeft een selectie van mogelijke besparingsopties in de zorg Onderstaande

besparingsopties zijn toegelicht in de bijgevoegde ombuigingslijst Voor zover dat niet het

gevai is of er nader informatie beschikbaar is zijn ze onder de tabei toegevoegd
• Bijiage 1 bevat de ombuigingsiijst met besparingsopties voor andere departementen De iijst

dateert van 31 maart 2021 De bedragen zijn op basis van de MLT cijfers van het CPB van

2020 en dienen nog geactualiseerd te worden Voor de ingangsdatum van de maatregelen is

uitgegaan dat er bij Prinsjesdag een nieuw kabinet zou zijn waar er bijvoorbeeid

wetswijzigingen nodig zijn zal deze naar achteren schuiven

Tabel 1 Besparingsopties Zo

Tw in In If

Curatieve zorg

Doelmatige organisatie

Afschaffen verplichte vergoeding niet gecontracteerde
zorg

300 300 3001

2 Allocatieve normstelling via tarieven 25 50 75 100

3 Normatieve elementen in tariefstelling 147 147 147 147

4 Medisch specialisten in loondienst 10 10 2 000 330 340

Afsiuiten van nieuwe hoofdlijnenakkoorden

Groei hoofdlijnen sectoren naar demografische
ontwikkelinq plus loon en priisbiistellinq

5a 205 436 670 876

Volumegroei gelijk aan het laatste jaar van de huidige
hoofdlilnenakkoorden

5b 281 604 916 1 207

Groei hoofdlijnen sectoren naar nominale bbp
ontwikkelinq

5c 198 575 1 034 1 477

6 Intensiveren prijsonderhandelingen dure geneesmiddelen 15 30 45 110

7 Standaardisatie inkoop en verantwoordingseisen Zvw 44 44 44

Nationaie aanpak ziekenhuislandschap variant 1

herinrichtinq ziekenhuislandschap
8 380 380 280 rPM 180 PM 300

9 Pubiieke en integrale bekostiging acute zorg 20 20 55 38 105

10 Gegevensuitwisseling in de zorg standaardiseren 200 400 200 200 340

Pakketbeheer

11 Onafhankeiijke pakketautoriteit 120 150 450 750 750

Bewezen effectiviteit van zorg als voorwaarde voor

opname in het basispakket
12 40 50 60 60 30 1 140

13 Opzetten sluis voor medische technologie 5 10 15 20

14 Verkieining basispakket op basis van ziekteiast 55 10 726

15 Pakketmaatregel geneesmiddelen 250 250 250 250

16 Hulpmiddelen uit basispakket 600 600 600 600

Langdurige zorg

17 IBO Ouderenzorg PM PM PM PM PM PM

Doelmatige organisatie

18 Object verdeeimodei gehandicaptenzorg 40 40 40 40 150 150

19 Overheveiing Ouderenzorg naar Zvw 260 260 90 90 170 PM 170 PM

20 Overheveiing extramurale Ouderenzorg naar Zvw 10 10 10 10 PM PM

21 Langdurige ggz terug naar Wmo en Zvw 0 0 0 890 890 890
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22 Tariefkorting langdurige ggz 10 0 180 180 180 180 180

Opheffen pakketverschillen behandeling voorclienten met

een WIz indicatie
23 0 0 213 PM 213 PM 213 PM 213 PM

Pakketbeheer

24 Geen toegang tot de WIz voor lichtere zzps 85 260 740 740 740

25 Scheiden van wonen en zorg 450 560 660 780 PM 1 900 PM

26 WIz wordt een voorziening 100 100 100 5 320

27 Schrappen aanspraak dagbesteding 605 605 605

28 Schrappen aanspraak huishoudelijke hulp 500 500 500

Eigen betalingen

29 Eigen risico verhogen met € 100 1 400 1 400 1 400 1 400

30 Invoeren procentueel eigen risico 50 tot 480 euro 1 000 1 000 1 000

Eigen bijdrage € 150 per DBG met verpllcht eigen risico

van € 885
31 4 500 4 500 4 500

32 Huisartsenzorg onder eigen risico 810 810 810 810

Invoeren eigen bijdrage voor bezoek aan de

huisartsenpost
33 95 95 95 95

34 Invoeren eigen betalingen hulpmiddelen 290 290 290 290

35 Invoeren eigen betaling extramurale geneesmiddelen 580 580 580 580

36 Invoeren eigen bijdrage wijkverpleging 450 450 450 450

Effect van vermogen op eigen betalingen WIz en Wmo

meetellen
37 60 55 55 310

Hoge eigen bijdrage eerste vier maanden intramurale zorg
in WIz en Wmo beschermd wonen

38 90 90 90 90 90

Totaal 350 1 285 4 634 12 344 16 681 24 025

Een bezuiniging op de bruto uitgaven kan een weerslag kan hebben op eigen risico lagere
opbrengst waardoor de bezuiniging netto lager uitvalt

Toelichting besparingsopties

Bovenstaande besparingsopties zijn toegeiicht in de bijgevoegde ombuigingslijst Voorzover dat

niet het geval is of er nader informatie beschikbaar is zijn ze hieronder nader toegeiicht

Maatreget 4 Medisch speciaiisten in loondienst

Finanden en VWS onderzoeken momenteel de juridische uitvoerbaarheid van de maatregel naar

aanleiding van recent gepubliceerde adviesrapporten Dit kan ook gevolgen hebben voor de

raming Het huidige beeld van Finanden is dat de raming voor de afkoop van goodwill 2 mid in

mid in 2024 waarschijnlijk een overschatting is maar ook dat juridisch een versterking van de

onderbouwing gewenst is

Maatregel 7 Standaardisatie inkoop en verantwoordingselsen Zvvj

Finanden VWS en CPB werken aan een nieuwe raming naar aanleiding een rekenfout in de

berekening in ZIK De inschatting van Financien is dat 44 vanaf 2024 zal resteren maar deze

reeks staat nog niet stil

Maatregel 11 Onafhankelijke pakketautoriteit
Het CPB heeft in KiK aangedragen dat een onafhankelijke pakketautoriteit de wettelijke opdracht
kan krijgen het pakket te beperken bij overschrijding van een maximaal groeipercentage De

raming zoals opgenomen in tabel gaat ervan uit dat hiermee de groei in de Zvw wordt beperkt
tot demografie lonen en prijzen plus een optionele intensivering van 120 min voor onderzoek

naar doelmatigheid van zorg De juridische uitvoerbaarheid van de maatregel staat momenteel

nog niet vast Finanden en VWS brengen daarom twee alternatieve opties voor de Onafhankelijke
pakketautoriteit in kaart a een optie waarbij het mandaat wordt beperkt door een vooraf
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vastgestelde lijst van behandelingen en b een puur adviserende autoriteit De geraamde
opbrengst van deze alternatieven is mogelijk lager

Maatrege 17 IBO Ouderenzorg
In bet ibo ouderenzorg worden opties uitgewerkt om de houdbaarheid van de ouderenzorg te

vergroten Het ibo is naar verwachting in het voorjaar van 2022 gereed

Maatrege 20 Langdurige ggz terug naar Wmo en Zvw

Vanaf 2021 is de WIz opengesteld voor mensen met een psychische grondslag Dit heeft tot een

onvoorzien grote instroom van clienten geleid daarnaast bleek in de nacalculatie het verschil in

tarieven per client tussen Wmo en WIz groter dan vooraf voorzien Er worden meer tegenvallers in

de toekomst verwacht Met deze maatregel wordt deze openstelling teruggedraaid

Maatrege 21 Tariefkorting langdurige ggz 10

Vanaf 2021 is de WIz opengesteld voor mensen met een psychische grondslag Dit heeft tot een

onvoorzien grote instroom van clienten geleid daarnaast bleek in de nacalculatie het verschil in

tarieven per client tussen Wmo en WIz groter dan vooraf voorzien Er worden meer tegenvallers in

de toekomst verwacht Met deze maatregel wordt via een algemene tariefkorting vooruitlopend op
een kostprijsonderzoek vast een gedeelte van deze tegenvaller gecompenseerd

Maatrege 22 Opheffen pakketverschiUen behandeiing voor clienten met een W z indicatie

Voor WIz dienten inclusief behandeiing wordt medisch generalistische zorg en farmaceutische zorg

vanuit de WIz aangeboden Voor WIz dienten exclusief behandeiing wordt deze zorg aangeboden
vanuit de Zvw Dit creeert rechtsongelijkheid Met de maatregel wordt ook mondzorg als

aanspraak geschrapt binnen de WIz
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Technische vragen 12 oktober 2021

Finandeet Kader kabinetsformatie

1 Voetnoot Hiervan is 0 7 a belast door het structureel saldo dus is nog 1 1 extra ruimte

over Dit komt ongeveer op 10 miljard de komende jaren
Kunnen we deze redenering kort uitschrijven Hoe is systematiek struc saldo hoe raakt dat ruimte

bij stabilisering op 60

Antwoord De som geeft een benadering van het tekort dat je mag hebben om de schuld te

stabiliseren op een bepaald niveau in dit geval 60

Daaronder liggen aannames van de structurele groei en inflatie Die zijn afgeleid van het CPB

Om de ruimte te bepalen die dit tekort opievert dient het gesaldeerd te worden met het tekort dat

al wordt gerealiseerd In 2026 is bij een output gap van 0 een tekort van 0 7 bbp daarom gaat
dit af van de vrije ruimte

Voor de volledigheid deze optie staat op gespannen voet met de preventieve arm van het MTO

omdat we daarvoor een structureel EMU saldo van maximaal 0 5 en evt 1 bij mogelijke
herziening van MTO moeten hebben en niet 1 8

Naast een schuldprojectie publiceert het CPB ook een houdbaarheidssaldo waarbij niet met een

rentevoorspelling maar met een discontovoet wordt gerekend Het CPB heeft bij de MEV berekend

dat het huidige basispad leidt tot een houdbaarheidstekort van 1 5

Pagina Ivan 3
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Beleidsmatige lastenontwikkeling
2 Kunnen we tabel 1 basispad noemen Zijn de miljarden hierin om te zetten in percentages bbp

Antwoord

Kunnen we tabel 1 bet basispad noemen

Indien er voor de start van een nieuw kabinet geen verdere fiscale maatregelen worden

genomen die gevolgen hebben voor de beleidsmatige lastenontwikkeling dan kan de bio zoals

weergegeven in tabel 1 worden gezien als bet basispad
• Het CPB maakt in bun weergave van de ontwikkeling van de beleidsmatige lasten geen

standaard onderscheid tussen de doorwerking van een basispad en een nieuw Regeerakkoord

Zijn de miljarden hierin om te zetten in percentages bbp
• Tabel 1 toont de beleidsmatige lastenontwikkeling uitgesplitst naar burgers en bedrijven

buidige presentatiewijze Technisch is het mogelijk om de jaarlijkse beleidsmatige
lastenmutatie uit te drukken in het percentage van het bbp in marktprijzen van het

betreffende jaar Ter indicatie is deze weergegeven in tabel 2

• Bij het presenteren van de beleidsmatige lastenontwikkeling als percentage van het bbp zien

wij echter wel een aantal bezwaren De afgelopen jaren is er namelijk discussie geweest over

verschillende definities rondom de beleidsmatige lasten Onder meer de Raad van State heeft

daarom ook het kabinet verzocht om meer duidelijkheid te scheppen rond de weergave van de

bio

• Het kabinet heeft daarom sinds de Miljoenennota 2021 samen met het CPB een nieuwe

gezamenlijke definitie van de beleidsmatige lasten ontwikkeld Deze wordt weergegeven in

miljarden euro s conform tabel 1

• De ontwikkeling van de beleidsmatige lasten weergeven als percentage van het bbp zou

opnieuw leiden tot een discrepantie tussen de weergave van de bio door het kabinet en het

CPB Vanuit het oogpunt van transparantie en begrijpelijkheid is een weergave als percentage

bbp dan ook af te raden

• Conceptueel lijkt een weergave van de jaarlijkse lastenontwikkeling van burgers en bedrijven
als percentage van de economie ook niet voor de hand te liggen Aangezien het hier gaat om

jaarlijkse mutatie als gevolg van beleid en niet van economische ontwikkelingen lijkt het niet

logisch om de lastenontwikkeling relateren aan de omvang van de economie Beleidsmatige en

endogene effecten gaan dan door elkaar lopen De betekenis van de indicator wordt daarmee

anders

Tabel 1 beleidsmatige lastenontwikkeling uitgesplitst naar burgers en bedrijven
In € mid is iastenverlichting in mutaties 2022 2023 2024 2025 cum

2022

2025

Totale beleidsmatige lastenontwikkeling

w v burgers

w v bedrijven

4 6 2 0 1 2 1 7 9 4

0 9 1 7 0 8 1 2 4 6

3 7 0 3 0 3 0 5 4 8

Tabel 2 beleidsmatige lastenontwikkeling uitgedrukt als percentage bbp

Als bbp j o j mutatie bbp in

marktprijzen betreffende jaar

2022 2023 2024 2025 cum

2022

2025

Totale beleidsmatige lastenontwikkeling

w v burgers

w v bedrijven

0 5 0 2 0 1 0 2 1 0

0 1 0 2 0 1 0 1 0 5

0 4 0 0 0 0 0 1 0 5

Pagina 2 van 3
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Horizontale ontwtkkeling begroting
3 Bij de eerste tabel en GF en PF tabellen de vraag hoe de GF en PF reeksen trap op trap af erin

hebben zitten Gegeven stijgingen elders in de uitgaven verwachtte men meer stijging ook in de

fondsen m a w ze verwachtten meeraccres Kan dat kort toegellcht

Antwoord

In de reeksen van het Gemeentefonds en Provinciefonds is het nog uit te keren accres verwerkt

voigens de reguliere systematiek Dit accres voigt de procentueie ontwikkeiing van de

rijksuitgaven In de reeks van het Gemeentefonds zit een accres dat ten opzichte van 2022

opioopt tot grofweg 3 5 mid in 2026 De totaie ontwikkeiing 2022 2026 is iager dan het accres

vanwege de afioop van incidenteie middelen in 2022 jeugd 1 6 mid en corona 103 min en

vanwege de vanaf 2023 opiopende opschalingskorting 675 min Dit verklaart het verschil tussen

de totaie stijging en het accres 3 5 mid totaie accres 1 6 mid afioop jeugd 0 1 mid

afioop corona 0 675 mid opschalingskorting 1 125 mid stijging GF De voiledige reeks

vindt u op pagina 16 van de horizontaie ontwikkeiing Bij het PF is de opioop iager dan het accres

door de opschaiingskorting

Op twee relatlef kleine posten geldt ook een uitzondering De verhoging van de SDE reservering
bij MN Is vooralsnog buiten het uitgavenplafond geboekt en later wordt bezien hoe deze meeloopt
in het accres Het aanvuiiende pakket aan uitgaven n a v motie Hermans ioopt ook niet mee in

het accres Het geschatte effect op het accres voor gemeenten is 17 resp 175 min Aangezien de

gemeenten geen accres ontvangen over het aanvuiiende pakket maar wei te maken zuiien krijgen
met toename van saiarissen in hun zorgdomein zai het Rijk structureei €80 min per jaar

toevoegen aan het gemeentefonds en ontvangen gemeenten voor Beschermd Wonen € 14 min

additionele loon en prijsbijstelling

Pagina 3 van 3
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Wat is de ontwikkeling van de collectieve lastendruk

• Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van de collectieve lastendruk zien tussen 2021 en

2025 zoals gepubliceerd bij de MEV2022 van het CPB De collectieve lastendruk geeft de totale

belastingontvangsten op EMU basis weer als percentage van het bbp
• De collectieve lastendruk blijft volgens de huidige verwachting van het CPB tussen 2021 en

2025 redelijk gelljk 38 8 in 2021 38 7 in 2025 In deze cijfers zijn de lastenmaatregelen
zoals besloten bij de APB nog niet verwerkt Een exacte doorwerking hiervan is niet te geven

maar de verwachting is dat dit pakket grofweg tot 0 1 punt hogere collectieve lasten zou

leiden vanaf 2022

• Belangrijk om te vermelden dat de ontwikkeling van de collectieve lastendruk zowel wordt

bepaald door beleidseffecten als door economische ontwikkelingen Zo is de daling van de

lastendruk tussen 2021 en 2022 volledig het gevolg van een hogere economische groei
• De collectieve lastendruk is dan ook met name voor de lange termijn een mogelijk bruikbare

indicator om de omvang van de lasten als aandeel van de economie vast te stellen

• Het is echter geen indicator waar beleidsmatig op gestuurd kan worden Ten eerste omdat

zoals gezegd economische ontwikkelingen ook een belangrijk onderdeel zijn van de

ontwikkeling van de lastendruk Dit betekent dat de indicator afhangt van factoren die buiten

de directe invioed van het kabinet liggen Het sturen op de deze indicator gaat daarom niet

samen met het uitgangspunt van automatische stabilisatie en is om die reden dan ook niet

wenselijk
• Ten tweede is de lastendefinitie zelf bij de collectieve lastendruk de EMU ontvangsten niet

een definitie die aansluit bij de door burgers en bedrijven ervaren lastenontwikkeling Zo

kunnen bijvoorbeeld technische boekingen die volgend de geldende definities relevant zijn
voor het EMU saldo leiden tot miljarden aan lastenverzwaring terwiji dit geen directe gevolgen
heeft voor de ervaren lasten van burgers en bedrijven Een concreet voorbeeld is de

voorgenomen omvorming van ProRail van B V tot zelfstandig bestuursorgaan zbo Deze

omvorming leidt eenmalig tot een fiscale afrekening van miljarden euro s Dit leidt

boekhoudkundig tot additionele EMU inkomsten en daarmee een tijdelijk hogere collectieve

lastendruk maar niet tot een daadwerkelijke lastenverzwaring voor burgers of bedrijven
• De beleidsmatige lastenontwikkeling bio zoals gehanteerd door het kabinet en het CPB is

daarom een geschiktere indicator om te kijken naarde ervaren lastenontwikkeling voor

burgers en bedrijven op de kortere termijn

Tabel 1 Collectieve lastendruk MEV2022 CPB

2021 2022 2023 2024 2025

Collectieve lastendruk

bbp

38 8 38 3 38 4 38 7 38 7
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update budgettaire kerngegevens 20 10 2021

Tabel 1 Basispad overheidsfinancien

Kerngegevens overheidsfinanci6n stand 20 10 2022 2023 2024 2025

EMU schuld 58 0 57 4 56 5 55 7

EMU saldO 2 8 1 2 0 8 0 7

Structureel saldo 3 1 1 6 1 0 0 8

• In het basispad is geen rekening gehouden met het incidentele bedrag van circa 6 miljard euro

uit de Recovery and resiiience faciiity RRF

• Voor het Nationaal Groeifonds NGF is in totaal eenmalig 20 miljard euro exclusief loon en

prijscompensatie beschikbaar tot en met 2028 In de ontwerpbegroting voor het Groeifonds

2022 is tot en met 2025 een bedrag van 13 8 miljard euro begroot Dit is in het basispad
verwerkt De resterende uitgaven tot het totaal van 20 miljard euro vinden plaats na 2025

Tabel 2 Nationaal Groeifonds

Nationaal Groeifonds in min euro 2022 2023 2024 2025

Stand ontwerpbegroting 2022 2 136 3 177 4 216 4 236

Tabel 3 Verticale toelichtinq EMU saldo

VT EMU saldo in bbp 2022 2023 2024 2025

Stand MN 2 4 1 2 0 8 0 7

Na pakket APB 0 1 0 0 0 0 0 0

Na pakket energierekening 0 3 0 0 0 0 0 0

stand 20 10 2 8 1 2 0 8 0 7

Na het APB pakket is het EMU saldo verslechterd met 0 1 in 2022 Uit het totaalpakket is ca

500 miljoen euro niet gedekt en ten laste van het saldo gebracht
• Na de besluitvorming over het energiepakket is het EMU saldo in 2022 met 0 3 verslechterd

Voor circa 3 miljard euro is lastenverlichting gegeven via de energiebelasting
• De besluitvorming sinds MN is niet doorgerekend door het CPB De effecten zijn ex ante

Tabel 4 Budgettaire ruimte onder verschillende scenario s

Financiele ruimte in mid euro s in scenario s 2022 2023 2024 2025 Struc

SBR advies 0

Incidentele ruimte in RRF 1 5 1 5 1 5 1 5

Incidentele ruimte in NGF 2 3 4 4

Incidenteel ingroeien naarde 60 qrens in 2025 5 10 13 14

Schuld structureel stabiliseren op 60 2 6 8 10 10

Schuld structureel stabiliseren op 60 met 1 rente 3 5 51 4

Op MTO 0 5 in 2025 0 0

Op MTO 1 0 in 2025 2 2

In de periode 2022 2025 is er cumulatief 42 mid ruimte tot 60

Om de staatsschuld ook op lange termijn te stabiliseren kan de volgende vuistregel gehanteerd worden

Het saldo waarop de staatsschuld stabiliseert Staatsschuld nominale groei rentebetalingen Bij huidige

ramingen is dat 60 3 1 8 Hiervan is 0 8 al belast door het structureel saldo dus is nog 1 extra

ruimte over Dit komt ongeveer op 10 miljard de komende jaren Hierbij is aangenomen dat het rentetarief 0

is bij 1 is er ongeveer 5 miljard ruimte Kanttekening is ook dat autonome groei in de uitgaven bijv zorg

en rentestijgingen niet in deze berekening zitten Inverdieneffecten zijn hier niet meegenomen Deze optie

staat op gespannen voet met de preventieve arm van het SGP

Om te voldoen aan preventieve arm SGP zou de MTO komend voorjaar wel moeten worden aangepast
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Verschillen in saldo en schuld tussen het kabinet en de MEV van het CPB 20 oktober 2021

laoei 1 verscnii tMU saiao en tMu scnum in “
o DDp 2021 2022 2023 2024 202B

1 EMU saldo bij MN 2022

2 Huidig EMU saldo kabinet

3 EMU saldo CPB

Verschil 2 3

a g v besluitvorming sinds MN 2022 ex ante

Ramingsbijstelling corona

Mode Hermans APB

Pakket energierekening

6 0 2 4

5 9 2 8

5 4 2 3

0 5“ o 0 5° o

1 2

1 2

1 5

0 3“ o

0 8 0 7

0 8 0 7

0 9 0 9

0 l“ o 0 2“ o
I

0 1

0 1

0 3

I

I EMU schuld kabinet

EMU schuld CPB

Verschil

57 7 58 0 57 4

57 5 56 5 55 7

_0 2 o l 6° o l 7‘ o

56 5 55 7

54 6 53 7

l 9° o 2 0° o

Na doorrekening van de MEV en de aanvullende besluitvorming sinds Prinsjesdag zoals de

motie Hermans het energiepakket en een aantai coronamaatregeien komt de kabinetsraming
uit op een EMU saldo van 5 9 procent bbp in 2021 en van 2 8 procent bbp in 2022 zie tabel

1 In iatere jaren ioopt het tekort terug naar 0 7 procent bbp De EMU schuid komt uit op

57 7 procent bbp in 2021 en 55 7 procent bbp in 2025

De MEV raming van het CPB is gebaseerd op het beleid zoals gepresenteerd in de

Miljoenennota De aanvuliende besiuitvorming sindsdien is niet verwerkt in de CPB cijfers
Het CPB raamt in de MEV een EMU saldo van 5 4 procent bbp in 2021 en van 2 3 procent bbp
in 2022 In iatere jaren ioopt het tekort terug tot een EMU saldo van 0 9 procent bbp in 2025

De EMU schuld is deze raming op tot 57 5 procent bbp in 2021 en daait vervoigens naar 53 7

procent bbp in 2025

Het EMU saido in de kabinetsraming is in 2021 en 2022 0 5 procent bbp negatiever dan de

CPB raming In iatere jaren is de kabinetsraming 0 1 tot 0 3 procent bbp positiever dan de

CPB raming
Het saidoverschii in 2021 wordt voorai verkiaard door verschiliende corona uitgaven die door

het CPB iager worden geraamd In 2022 wordt het verschii grotendeeis verkiaard door de

aanvullende besluitvorming sinds de publicatie van de MEV op Prinsjesdag
Daarnaast gaat het CPB ervanuit dat een groot deei van de uitgaven aan het Nationaai

Programma Onderwijs die voor 2021 en 2022 in de begroting staan pas in iatere jaren

uitgegeven worden Dit is saldoverbeterend bij het CPB in eerdere jaren en verslechterend in

latere jaren ten opzichte van de kabinetsraming Ook raamt het CPB meerjarig iagere

belasting en premie inkomsten De verklaring hiervoor is dat in de raming van Financien

recente positieve realisaties zwaarder wegen dan bij het CPB Dit leidt voorai in iatere jaren tot

een slechter saldo in de CPB raming
De schuld in de CPB raming daait sneller dan in de kabinetsraming In eerdere jaren komt dit

voorai door het positievere saldo van het CPB In alle jaren tot 2025 raamt het CPB hogere

terugontvangsten van eerder verleend belastinguitstel Dit werkt conform de regels van

Eurostat niet door in het saldo van deze jaren maar wel in de schuld Ook raamt het CPB dat

ABN AMRO voor 2 4 mid verkocht wordt tussen 2022 en 2025 wat schuldverlagend werkt in

de CPB raming
De ramingsverschillen zijn vanwege de verschiliende aannames met onzekerheid omgeven

♦

♦
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11c Uitvraag

Welke budgettaire ruimte is er bij de volgende scenario s

1 Schuld incidenteel laten opiopen tot 60 en daarna structureel stabiliseren op 60

2 Schuld incidenteel laten opiopen tot 65 en daarna structureel stabiliseren op 65

3 Schuld Incidenteel laten opiopen tot 65 en daarna laten aflopen naar en stabiliseren op 60

4 Schuld laten opiopen tot 70 en daarna laten aflopen naar en stabiliseren op 60

5 Schuld incidenteel laten opiopen tot 65 en daarna laten aflopen naar dalend pad

Maak hierbij steeds onderscheid tussen incidentele en structurele ruimte

Verwerk de ruimte onder het RRF in de scenario s

Maak duidelijk of er overlap zit in de pijplijn van projecten van het Groeifonds en wensen

ambities van de coalitie ergo zijn we mogelijk aan het overshooten

Werk in alle 4 de scenario s met een reeel inverdieneffect en geef aan wat dit reele effect is en

werk scenario s uit met inverdieneffecten van 30 40 en 50

Maak bij alle 4 de scenario s inzichtelijk wat de ruimte wordt bij een rentestijging naar 1 en

naar 3

Geef aan wat de impact van een externe schok kan zijn bv Corona

Geef voor elk scenario de ontwikkeling van het EMU saldo aan

Hanteer waar mogelijk een horizon van 10 jaar

Leeswijzer
Hieronder staat een uitleg van de berekeningen hoe er wordt omgegaan met de inverdieneffecten

en of er overlap zit met Groeifonds en bestaande ambities Op de volgende pagina s vindt u voor

elk van de scenario s een berekening Aan het einde staan een aantal scenario s woordelijk
beschreven met de impact van externe schokken

Uitleg berekeningen
• Voor de berekeningen is uitgegaan van de budgettaire kerngegevens op moment van uitvraag

na pakket energierekening en pakket APB voor verwerking van Najaarsnota mutaties ^

• Het basisscenario gaat uit van 0 rente en 2025 wordt gezien als structureel

• Ook zit in het basisscenario de ruimte van het RRF verdeeid over de jaren 2022 t m 2024

deze middelen lopen in werkelijkheid tot 2026 Deze ruimte is er alleen als er voor wordt

gekozen reeds gedekte investeringen op te nemen in het RRP Daarnaast hoort bij het RRP ook

een hervormingsinspanning
• Voor de jaren 2022 tot en met 2024 rekenen we uit wat de budgettaire ruimte is tot de x

schuid We rekenen dit cumuiatief uit en gaan uit van een ingroeipad waarbij het cumuiatieve

bedrag verdeeid wordt door 25 van de cumuiatieve ruimte in 2022 35 in 2023 en 40 in

2024 te zetten Dit levert veel incidentele ruimte op die waarschijnlijk niet in 3 jaar weggezet
kan worden en die ook flinke verslechteringen van het EMU saldo tot gevolg heeft boven de

3 tekort Maar hiervoor zou ook een ander langer ingroeipad gekozen kunnen worden We

hebben hiervoor gekozen omdat we 2025 apart ais structureel laten zien

• Voor 2025 begrenzen we de structurele ruimte middels de volgende grove som de schuld blijft
stabiel als het EMU saldo even groot is als de nominale bbp groei Een deel van de

uitgavengroei halen we hier al vanaf middels het structureel saldo omdat we wel weten dat

bepaalde uitgaven endogeen doorgroeien na 2025 Deze staan nog niet in de boeken omdat we

de bedragen nog niet kennen

• Dit betekent dat de schuld alleen op dat niveau stabiliseert als tot in lengte van dagen het

EMU saldo ook gestabiliseerd wordt op dat niveau Het is daarom belangrijk om op te merken

dat deze som onzekerder wordt als de periode na 2025 langer wordt omdat een versnelling
van de groei van bepaalde uitgaven zoals vergrijzingsgevoelige uitgaven als de zorg nog niet

verwerkt zit in het structureel saldo 2025 Hiervoor kan beter gekeken worden naar het

houdbaarheidssaldo

• We gaan ervan uit dat de inverdieneffecten langzaam uitfaseren na de initiele

bestedingsimpuls In 2025 gaan we nog uit van 50 van het initiele inverdieneffect

• Het ministerie heeft geen volledig evenwichtsmodel we houden ook geen rekening met rente

op rente effecten in de saldoberekeningen
• We kunnen ook geen rekening houden met een tijdhorizon van 10 jaar Onze uitgaven en

daarmee berekeningen gaan tot 2025 en daarnaast kunnen we op basis van aannamen lets

zeggen over een structureel niveau Het pad naar dat structurele niveau en hoe lang dat zal

duren valt op basis van onze cijfers niet te modelleren

^
Dit is de bijstelling van de taming voor 2021
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• Volgens de huidige normeringssystematiek geldt dat voor veel uitgaven hier ook Accres over

berekend wordt Dit betekent dat conform de huidige systematiek voor elke euro van vrijwel
alle uitgavenintensiveringen ook zo n 13 cent naar provincies en gemeentes gaat Het

Nationaal groeifonds zit op dit moment niet in het accres op het moment dat het advies van de

SBR opgevolgd wordt om het NGF weer binnen de budgettaire kaders onder te brengen zal dit

wel een accreseffect genereren Dat belast ook de ruimte

• Daarnaast wordt er ook jaarlijks LPO uitgekeerd ook dit eet een deel van de ruimte op Bij

hogere inflatie zal dit een groter effect hebben

Toelichting inverdieneffecten

• Er is gevraagd om in alle vier de scenario s met een reeel inverdieneffect te rekenen en met

inverdieneffecten van 30 40 en 50

• Het is niet te zeggen wat een reeel inverdieneffect is Dit komt doordat dit sterk afhangt van de

gekozen bestedlngen en het voor heel veel bestedingen onduidelijkheid is wat de

inverdieneffecten zijn Bovendien zijn multipliers van beleid sterk afhankelijk zijn van de stand

van de conjunctuur
• We hebben de doorrekening van het CPB nodig die voIgt na het Regeerakkoord voor een goede

inschatting van de inverdieneffecten

• We hebben daarom gezien de uitvraag met inverdieneffecten van 30 50 gewerkt Dit

betekent echter niet dat we dit als reeel inverdieneffect zien Wat een reeel inverdieneffect is

kunnen we niet zeggen zonder de maatregelen te kennen

• We gaan er wel vanuit dat de inverdieneffecten langzaam uitfaseren na de initiele

bestedingsimpuls omdat inverdieneffecten slechts beperkt structureel zijn In 2025 gaan we

daarom uit van 50 van het initiele inverdieneffect

Groeifonds en overlap met andere wensen

De eerste ronde van het Groeifonds is afgerond Hieronder staat een overzicht van de tien

projecten die in deze ronde een toekenning 646 miljoen euro of een reservering 3 471 miljoen
euro hebben gekregen De ruimte van het Groeifonds zit verwerkt in het saldo en de

berekeningen Dit betekent dat ervanuit wordt gegaan dat de projecten uit de eerste ronde

doorgaan en er ook nieuwe projecten uit de volgende rondes aan toe worden gevoegd De tweede

ronde van het Groeifonds is nu gestart De indiening sluit 1 november en de toetsing advisering
en besluitvorming vindt in het voorjaar plaats

Behalve het Groeifonds zijn er geen andere wensen uit de coalitie die nu in het saldo en de

berekeningen verwerkt zijn De besluitvorming in het demissionaire kabinet is natuurlijk wel

verwerkt in het saldo Dit betekent bijvoorbeeld dat ook het pakket voor de energierekening
verwerkt is

Tabel Nationaal Groeifonds

In miljoenen euro 2022 2023 2024 2025

Stand ontwerpbegrotinq 2022 2 136 3 177 4 216 4 236

w v 10 projecten eerste ronde 48 85 108 102

2 088 3 092 4 108 4 134w v vrije ruimte en reserverinqen

Projecten uit eerste ronde Groeifonds met fvoorwaardeliike toekenning en reserverina

• Het voorstel Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen LLO investeert in i het

personaliseren van een digltaal scholingsoverzicht ii een pilot met ontwikkeladviezen en iii

flexibilisering van het bekostigde post initieel onderwijs in het mbo en ho

• Het voorstel Transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs investeert in i een

Nationaal Onderwijslab en regionale onderwijslabs die prototypes ontwikkelen en valideren ii

een subsidieregeling voor marktontwikkeling op basis van de prototypes iii het versterken

van landelijke kennisinfrastructuur en iv het verlenen van subsidies aan onderwijsinstellingen
om de inzet van dlgitale leer en hulpmiddelen te versnellen

• Het voorstel AiNed is een breed investedngsprogramma dat beoogt het potentieel van

kunstmatige intelligence AI voor de Nederlands economie en samenleving te benutten en

stelt daartoe twaalf instrumenten voor die bestaande knelpunten aanpakken
• Het voorstel Groenvermogen van de Nederlandse economie investeert in een groene waterstof

ecosysteem bestaande uit i klein en grootschalige demonstratieprojecten ii een R D

programma en iii een human capital programme
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Het voorstel Health RI investeert in i de ontwikkeling van een geintegreerde nationale

gezondheidsdata en onderzoeksinfrastructuur ii het wegnemen van sociale en

organisatorische belemmeringen door middel van een afsprakenstelsel iii een centraal punt
voor data uitgifte
Het voorstel kwantumDeltaNL richt zich op het versterken van Nederlands kwantum

ecosysteem door te investeren in 1 kwantumcomputing 2 kwantumnetwerken en 3

kwantumsensing
Het voorstel RegMed XB investeert in de bouw van vier pilotfabrieken voor de verdere

ontwikkeling van regeneratieve gezondheidszorg

Proiecten uit eerste ronde Groeifonds met alleen reserverlna

• Het voorstel Schaaisprong MetropoUtaan OV en Verstedefijking Zuldelljke Randstad Investeert

in hoogwaardig OV in de regio s Den Haag Rotterdam en Zoetermeer aanleggen van bus

tram metro en lightrailinfrastructuur capaciteitsuitbreiding van het hoofdspoor Leiden

Dordrecht en de bouw van nieuwe stations

• Het voorstel Schaalsprong MetropoUtaan OV systeem MRA en verstedelijking investeert in het

doortrekken van het Noord Zuidlijn metrotrace van Amsterdam Zuid naar Schiphol en

Hoofddorp en het sluiten van de Amsterdamse metroring van Isolatorweg naar Amsterdam

Centraal

• Het voorstel Brainporttijn Eindhoven investeert in een vrijiiggende busbaan voor een

vervoersconcessie met emissieloos zelfrijdend collectief personenvervoer

Belangrijk aandachtspunt is dat het Nationaal Groeifonds nu niet in de berekeningen van het accres

wordt meegenomen maar als we de aanbevelingen van Studiegroep Begrotingsruimte volgen moet

dit in de toekomst wel gaan gebeuren

RRF

Vanuit het RRF is circa 5 8 miljard euro beschikbaar In de aannames hebben we dit opgeteld

bij de incidentele ruimte Dit is gedaan door voor 2022 2023 en 2024 1 3^ van het totale

bedrag bij de ruimte bij te tellen 1 9 miljard euro per jaar In werkelijkheid lopen de

middelen tot 2026

Deze ruimte is er alleen als er voor wordt gekozen reeds gedekte investeringen op te nemen in

het RRP Daarnaast hoort bij het RRP ook een hervormingsinspanning
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Basisscenario 1 Ingroeien naar 60 stabiel op 60 inclusief ruimte RRF die wordt

verdeeid over 2022 2024

De label geeft de totale ruimte voor elk scenario weer dus niet optellen

Cumulatief

2022 2024
Basisscenario 1 ingroeien naar 60

2022 2023 2024 2025 struc

Rente 0 geen inverdieneffecten 40 10 14 16 10

EMU saldo 3 9 2 7 2 5 1 8

Gevoeligheidsanalyses

Rente 0 30 inverdieneffecten 56 14 20 23 12

Rente 0 40 inverdieneffecten 66 16 23 26 13

Rente 0 50 inverdieneffecten 79 20 28 32 14

Rente 1 geen inverdieneffecten 38 9 13 15 4

Rente 1 30 inverdieneffecten 54 13 19 21 5

Rente 3 geen inverdieneffecten 34 8 12 13 7

Rente 3 30 inverdieneffecten 48 12 17 19 9
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Basisscenario 2 Ingroeien naar 65 stabiel op 65 inclusief ruimte RRF die wordt

verdeeid over 2022 2024

Cumuiatief

2022 2024
Basisscenario 1 ingroeien naar 65

2022 2023 2024 2025 struc

Rente 0 geen inverdieneffecten 87 22 31 35 12

EMU saldo 5 2 4 5 4 5 1 9

Gevoeligheidsanalyses

Rente 0 30 inverdieneffecten 125 31 44 50 14

Rente 0 40 inverdieneffecten 145 36 51 58 15

Rente 0 50 inverdieneffecten 174 44 61 70 16

Rente 1 geen inverdieneffecten 85 21 30 34 5

Rente 1 30 inverdieneffecten 122 30 43 49 6

Rente 3 geen inverdieneffecten 81 20 28 33 7

Rente 3 30 inverdieneffecten 116 29 41 46 9
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Uitvraag formatie scenario s budgettaire ruimte 28 10 2021

Basisscenario 3 Ingroeien naar 65 stabiel op 60 inclusief ruimte RRF die wordt

verdeeid over 2022 2024

Voor dit scenario geldt dat de uitgaven inclusief rentebetalingen in 2025 struc lager moeten zijn
dan de groei van het bbp De tabel is dus een combinatie van Basisscenario 1 en 2 Tot 2025 kan

het ingroeipad worden aangehouden uit scenario 2 als maximum het structurele bedrag uit

scenario 1 worden aangehouden om weer op 60 uit te komen Bij deze variant duurt het wel een

heel aantal jaren voordat de schuld weer op 60 zit

Om een voorbeeld te schetsen in 2025 is het bbp geraamd op circa 1000 miljard Om de

staatsschuld af te laten nemen met 5 bbp moet er bij een rentestand van 0 dus 50 miljard
minder uitgegeven worden dan het pad waarop de schuld stabiel blijft Als dit wordt uitgesmeerd
over een periode van 10 jaar betekent dat dat er in plaats van 10 miljard 5 miljard structurele

ruimte per jaar is Bij een rente van 1 moet de structurele ruimte dan naar 0 en bij een rente

van 3 moet er bezuinigd worden

In de kolom voor 2025 is nu een negatief EMU saldo te zien maar wel kleiner dan de economische

groei Onder die aannamen neemt de staatsschuld weer af

Cumulatief

2022 2024
Basisscenario 3 ingroeien naar 65

2022 2023 2024 2025 struc

Rente 0 geen inverdieneffecten 87 22 31 35 10

EMU saldo 5 2 4 5 4 5 1 8

Gevoeligheidsanalyses

Rente 0 30 inverdieneffecten 125 31 44 50 12

Rente 0 40 inverdieneffecten 145 36 51 58 13

Rente 0 50 inverdieneffecten 174 44 61 70 14

Rente 1 geen inverdieneffecten 85 21 30 34 4

Rente 1 30 inverdieneffecten 122 30 43 49 5

Rente 3 geen inverdieneffecten 81 20 28 33 7

Rente 3 30 inverdieneffecten 116 29 41 46 9

1220997 00011



Uitvraag formatie scenario s budgettaire ruimte 28 10 2021

Basisscenario 4 Ingroeien naar 70 stabiel op 60 inclusief ruimte RRF die wordt

verdeeid over 2022 2024

Voor dit scenario geldt hetzelfde als voor scenario 3 de incidentele ruimte is berekend op een

schuldniveau van 70 en de cijfers voor 2025 komen uit scenario 1

Cumuiatief

2022 2024
Basisscenario 1 ingroeien naar 65 ^

2022 2023 2024 2025 struc

Rente 0 geen inverdieneffecten 135 34 47 54 10

EMU saldo 6 5 6 3 6 5 l S

Gevoeligheidsanalyses

Rente 0 30 inverdieneffecten 193 48 67 77 12

Rente 0 40 inverdieneffecten 225 56 79 90 13

Rente 0 50 inverdieneffecten 270 67 94 108 14

Rente 1 geen inverdieneffecten 133 33 47 53 4

Rente 1 30 inverdieneffecten 190 47 66 76 5

Rente 3 geen inverdieneffecten 129 32 45 52 7

Rente 3 30 inverdieneffecten 184 46 65 74 9
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Uitvraag formatie scenario s budgettaire ruimte 28 10 2021

Basisscenario 5 Schuld incidenteel laten opiopen tot 65 en daarna laten afiopen naar

dalend pad
Voor dit scenario geldt dat hetzelfde ingroeipad als in Basisscenario 3 kan worden gehanteerd Voor

2025 en verdere jaren zullen de uitgaven in ieder geval kleiner moeten zijn dan de uitgaven
waarop de schuld stabiel blijft zoals deze in tabel 3 staan

Om een voorbeeld te schetsen in 2025 is het bbp geraamd op circa 1000 miljard Om de

staatsschuld af te laten nemen met 5 bbp moet er bij een rentestand van 0 dus 50 miljard
minder uitgegeven worden dan het pad waarop de schuld stabiel blijft Als dit wordt uitgesmeerd
over een periode van 10 jaar betekent dat dat er in plaats van 10 miljard 5 miljard structurele

rulmte per jaar Is BIj een rente van 1 moet de structurele ruimte dan naar 0 en bIj een rente

van 3 moet er bezulnigd worden
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Uitvraag formatie scenario s budgettaire ruimte 28 10 2021

Schokken

Zoals blijkt uit de figuren hierboven is de ontwikkeling van de staatsschuld op middellange termijn
vooral gevoelig voor de rentestanden Een eenmalige schok zoals de coronacrisis en de eerdere

financiele crisis zorgt voor een grote impuls op de staatsschuld van soms wel 20 punt Zie

bijvoorbeeld ook hieronder de ontwikkeling van de schuld en de effecten van de financiele crises en

corona

Firandila

crisis CoronsWOl won
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1J0

80

fiO
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mo laoQ 1QM mo idso loan iofio 2020

Zolang de groei van het bbp hoger is dan de groei van de overheidsuitgaven stabiliseert dit vanzelf

weer Een eenmalige schok is dus beter te verteren dan een structurele schok De Miljoenennota
Net zien dat de sociale zekerheids en zorguitgaven in de periode 2008 tot en met 2025 structureel

harder groeiden dan het bbp Zonder interventies blijven de zorguitgaven doorstijgen

Berekeningen van CPB laten zien dat wanneer de zorguitgaven tot en met 2060 met 1 procent per

jaar meer groeien dan verondersteld de staatsschuld circa 70 bbp hoger zal uitvallen Dit is

echter een scenario waarbij er geen hogere belastingen of zorg premies zouden volgen Volgens
de huidige systematiek van lastendekkende premies zou de hogere groei van de Zvw uitgaven

zorgverzekeringswet worden gedekt door extra premies Dan zou de staatsschuld uitkomen op 70

procent bbp en zou de belastingdruk bijna 3 procent bbp hoger liggen

Projectie overheidsschuld 2060 bbp zonder extra beleid Bron CPB^

Schuld in

2060

Basispad 26 8

Pad bij 1 hogere groei zorguitgaven zonder extra

dekking

96 6

Pad bij 1 hogere groei zorguitgaven extra groei
ZWV uitgaven gedekt door belastingen premies

70

Pad bij 1 hogere groei zorguitgaven extra groei
alle zorguitgaven gedekt door belastingen premies

41 9

CPB heeft verschillende gevoeiigheidsanalyses gedaan voor de mogelijke ontwikkeling van de

staatsschuld In het basispad dus zonder extra uitgaven neemt de staatsschuld tot 2060 gestaag
af tot circa 27 Er is echter grote onzekerheid omtrent dit basispad Met 90 zekerheid valt te

zeggen dat de staatsschuld zonder extra beleid in 2060 tussen de 30 en 80 bbp zal uitvallen

Hierbij geldt dat de houdbaarheidsindicator op een andere manier de intergenerationele

^
https www cpb nl sites default files omnidownload CPB Achtergronddocument Schuldprojectie 2060

met varianten pdf
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herverdeling inzichtelijk maakt door het daadwerkelijk bephjzen van de risico s uit de toekomst

met een discontovoet

Figuur 3 2 1 Ontwikkeling zorguitgaven in procent van het bbp
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12 27 oktober 2021

Is het mogelijk en uitvoerbaar de HRA met eerbiedigende werking af te bouwen

Intern FIN afgestemd met DG FZ AV SPA Analyse DGBD FJZ DGBD UHB AFEP

Extern BZK

Geef hieronder aan of het een inkomsten en of uitgavenmaatregel is

□ Uitgaven
0 Inkomsten

Korte toelichting maatrege en budgettaire ranting
• De vraag is zo opgevat dat de afbouw van de HRA alleen voor nieuwe gevallen geldt dus voor

starters op de koopmarkt en voor nieuwe hypotheken voor de huidige eigenwoningbezitters
De eerbiedigende werking voor de huidige woningbezitters geldt alleen voor het

hypotheekbedrag van voor de inwerkingtreding van de hier beschreven maatregel
• Daardoor ligt een verdergaande afbouw van het maximale tarief waartegen de HRA kan

worden verzilverd overeenkomstig de huidige systematiek niet voor de hand Een

eerbiedigende werking is dan lastiger vorm te geven en lijkt op voorhand complexer voor de

uitvoering Meer voor de hand ligt dan een grondslagversmalling die stapsgewijs kan worden

ingevoerd
• Nog afgezien van de vormgeving eerbiedigende werking brengt met zich dat een hypotheek

die voor de geplande inwerkingtreding stel 2025 is afgesloten nog de voile dertig jaar de

volledige HRA geniet lemand die stel vijf jaar na de inwerkingtreding start wordt vanaf dag
1 geconfronteerd met een lagere HRA die bovendien in de daaropvolgende jaren nog verder

wordt beperkt Het tempo waarin die afbouw plaatsvindt is daarbij een keuze

• Onderstaande grafiek illustreert de werking aan de hand van verschillende ingangsjaren van

de hypotheek waarbij wordt aangenomen dat het fiscale voordeel voor nieuwe gevallen in 15

jaar wordt afgebouwd De grafiek toont zowel de hoogte als de duur in jaren van het fiscale

voordeel afhankelijk van het jaar waarin de hypotheek is afgesloten

Fiscaal voordeel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

^^Afgesloten in 2024 ■ Afgesloten in 2025 Afgesloten in 2035

• Afbouw van de aftrek met eerbiedigende werking creeert mogelijk abrupte schommelingen op

de huizenmarkt Een huishouden dat een lening aangaat onder de huidige systematiek geniet
namelijk een fors groter fiscaal voordeel dan huishoudens die onder de nieuwe systematiek
vallen Dit betekent dat aankopen mogelijk naar voren worden gehaald met een piek in

transacties prijzen in aanloop naar wijziging in deze fiscale regeling en een dal in de

daaropvolgende periode
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• In vergelijking met een generieke afbouw zonder eerbiedigende werking verslechtert het

systeem van eerbiedigende werking de relatieve positie van starters ten opzichte van

doorstromers

• Een grondslagversmalling kan op twee manieren worden vormgegeven In de toelichting aan

het siot van dit fiche worden beide manieren nader toegelicht
1 Slechts een deel van de kosten eigen woning waaronder betaaide rente is aftrekbaar dus

van de betaaide kwalificerende rente is stel slechts 90 aftrekbaar een percentage dat

in een aantai jaren stapsgewijs verder kan worden afgebouwd
of

2 Beperking van de hoogte van de schuid waarover renteaftrek mag piaatsvinden dus van

de totaie eigenwoningschuid kan siechts de rente die betrekking heeft op stel 90 van

die schuid worden afgetrokken een percentage dat in een aantai jaren stapsgewijs kan

worden afgebouwd
• Qua compiexiteit en uitvoerbaarheid verdient optie 1 de voorkeur Deze variant vereist wei een

aanvuiiende uitvraag van gegevens moment van aangaan schuid bij beiastingpiichtigen en of

renseignering van ban ken etc Optie 2 vereist een nadere bepaiing om uit te sluiten dat het

deei van de schuid dat niet kwaiificeert voor HRA niet terechtkomt in box 3 omdat aisdan voor

die schuid via box 3 aisnog een fiscale tegemoetkoming wordt gereaiiseerd Daarnaast heeft

deze variant gevoigen voor toepassing van de bijieenregeling
• Opgemerkt wordt dat beide opties doorwerken in de inkomensafhankelijke regelingen

onder andere Toeslagen omdat het verzameiinkomen als gevolg van de lagere aftrek

hoger wordt

• Omdat de HRA als zodanig wordt beperkt ontstaat er sneller een financieel gevolg van de

afbouw van de aftrek Hillen Het effect is dat men een lager fiscaal voordeel heeft van de

renteaftrek en daardoor ook sneller belasting gaat betalen over het eigenwoningforfalt
• De eigenwoningregeling in de huidige vorm is complex zowel voor de belastingplichtige als de

Belastingdienst Genoemde maatregelen verhogen die compiexiteit met name vanwege het

als gevolg van de voorziene eerbiedigende werking in te voeren overgangsrecht vergelijkbaar
met de invoering van de aflossingseis per 2013 Hierbij past de kanttekening dat elke afbouw

met eerbiedigende werking voor bestaande gevallen hoe dan ook vormgegeven de

compiexiteit zal verhogen

Wet en uitvoeringseffecten
Korte toelichting wet en uitvoeringsaspecten

Wet en uitvoeringseffecten

Korte toelichting wet en uitvoeringsaspecten

Het betreft hierbij een aanpassing van de Wet IB 2001 met implementatie in de keten

Inkomensheffing IH

Het voorstel is nog onvoldoende uitgewerkt om een definitief oordeel te geven over de

uitvoerbaarheid Hierbij is de definitie van producten waarvoor de eerbiedigende werking

geldt van groot belang Deze moet duidelijk zijn De compiexiteit van de uitvoering zal

zeker toenemen Het begrip starters is een lastig te definieren begrip en daarom lastig te

handhaven Dit is eerder ook al door de Belastingdienst aangegeven in de toets

differentiatle overdrachtsbelasting
In de formatie kunnen meerdere grote hervormingen in de IH op tafel komen die ieder

voor zich een grote druk kunnen leggen op het IV portfolio van de Belastingdienst Er is

dan ook een nadere beoordeling nodig op de haalbaarheid van voorstellen apart en waar

aan de orde in onderlinge samenhang Een definitief oordeel over uitvoerbaarheid

respectlevelijk de inpasbaarheid kan pas gegeven worden als het totaal aan maatregelen
bekend is

Op basis van eerste inschattingen wordt het volgende meegeven t a v uitvoerbaarheid

Qua doenvermogen voor de belastingplichtige moet een onderscheid worden gemaakt
tussen de begrijpelijkheid en de gevoigen voor de aangifte De regeling zal mogelijk
moeilijk uit te leggen zijn en weerstand oproepen Hierdoor ontstaat het risico dat er meer

onjuiste aangiften worden gedaan en er meer capaclteit voor toezicht benodigd is

Toezicht op de eigenwoningregelingen is al complex dit voorstel maakt dat nog

complexer De benodigde historische gegevens ontbreken

Indien hypotheekverstrekkers niet de benodigde gegevens verstrekken is de

Belastingdienst voor het toezicht volledig afhankelijk van hetgeen de belastingplichtige
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aanlevert Dat betekent dat een deel niet vooringevuld kan worden in de VIA

vooringevulde aangifte
• In de praktijk zal het aangifteprogramma IH de berekening van de uiteindelijke HRA

uitvoeren Dit laatste geldt uiteraard niet voor de papieren aangifte waardoor de

papieren aangifte zeer ingewikkeld wordt

• In het kader van de formatie wordt ook gesproken over de hervorming box 3 In

samenioop met box 3 is een afbouw van de HRA met eerbiedigende werking niet te

impiementeren in de volgende kabinetsperiode Tussen deze voorstellen is goede
prioritering noodzakeiijk waarbij de impiementatie gedeeiteiijk in een voigende
regeerperiode kan vaiien Ook bij het uitvoeren van een of twee van deze wensen is

prioritering in de tijd noodzakeiijk
• Voor de vormgeving is het goed om aansiuiting te zoeken bij het bestaande

afbouwpercentage

Kerninformatle impact Belastingdienst

Type aan passing systemen

Meervoudige structuuraanpassing indicatief 1 2 jaar

Geraakte ketenportfolio s

□ Autolieffingen

□ Overige middalen □ Schenk Erf

S Gegevens

Ingeschat beslag portfolio

1000 2500 IV dagen

□ Douane 0 Inkomenshefflng

0 Toeslagen

□ Innen en

Betalingsverkeer

Geraakt DG

Belastingdienst en Toeslagen

Voor een definitief oordeel over de uitvoerbaarheid en de uitvoeringskosten
waaronder ook koaten voor toezicht en dienstverlening is een

uitvoeringstoets nodig Daarbij wordt ook beoordeeld of de noodzakelijke
aanpassingen in de geautomatiseerde systemen realiseerbaarzijn in

samenioop met andere aanpassingen die gelijktijdig moeten plaatsvinden

□ Loonheffingen

□ Vennoolschapsbel

□ Interactie

□ Omzetbelasting

□ Bedrijfsvoering

H IT voor IV□ Generlek Kantooren

Toezicht

Kosten

Incidenteel € 0 5 min tot € 1 0 min

Structureel

inschatting met grote mate van onzekerheid

Toelichting

Zoals al eerder gememoreerd is de eigenwoningregeiing compiex en bovenal technisch net ais

eventuele wijzigingen complex en technisch zijn Om die reden zijn de genoemde opties hierna

nader toegeiicht

• Een verdergaande afbouw van het maximale tarief overeenkomstig de huidige systematiek

ligt niet voor de hand De bestaande afbouw maakt immers geen onderscheid tussen nieuwe

en bestaande gevallen Een verdere afbouw zou in lijn daarmee potentieel alle

belastingplichtigen met HRA raken de huidige afbouw is beperkttot personen die in de

hoogste schijf vaiien en een eventuele eerbiedigende werking voor bij invoering bestaande

hypotheken is dan lastiger vorm te geven en lijkt op voorhand complexer voor de uitvoering
• Bij een grondslagversmalling zijn in beginsel twee routes denkbaar de hiervoor genoemde

optie 1 via de betaalde rente en optie 2 via de schuld

• Bij optie 1 de optie die qua complexiteit en uitvoerbaarheid de voorkeur heeft worden de in

een jaar betaalde kosten eigen woning rente van schulden HRA kosten van geldleningen en

periodieke termijnen van erfpacht opstal en beklemming vastgesteld Ais gevolg van de hier

bedoelde maatregel komt slechts een deel daarvan voor daadwerkelijke aftrek in aanmerking
Dat deel wordt binnen een bepaalde termijn stapsgewijs afgebouwd waarbij de duur van de

afbouw uiteraard een politieke keuze is Ter illustratie de afbouw van de aftrek Hillen vindt

plaats in 30 jaar met stappen van telkens 3 33 punt
• Bij optie 2 wordt de omvang van de elgenwoningschuld waarover rente aftrekbaar is binnen

een bepaalde termijn afgebouwd Ook dit zou kunnen met een systematiek die vergelijkbaar is

met de afbouw van de aftrek Hillen het deel van de schuld dat buiten aanmerking wordt

gelaten en waarover de rente niet langer aftrekbaar wordt jaarlijks met x punt verhoogd
Een andere mogelijkheid is via een absolute aftopping van de hoogte van de schuld

Bijvoorbeeld de rente over schulden die hoger zijn dan x bedrag is niet aftrekbaar Met deze

laatste variant worden personen met een lagere elgenwoningschuld ontzien

1220998 00012



• Optie 2 vereist ook dat het deel van de schuld dat niet langer in aanmerking komt voor HRA

niet automatisch naar box 3 verhuist Dit om te voorkomen dat alsnog in box 3 een fiscale

tegemoetkoming voor deze schuid ontstaan hetgeen niet in lijn is met het beoogde doel van

deze maatregel Feitelijk wordt daarmee dit deel van de schuld gedefiscaliseerd Dat moet

wettelijk worden vastgelegd omdat dit eigenlijk haaks staat op de rangorderegelingi In de

praktijk kan dit tot discussie leiden

Uitgangspunl van deze rangorderegeling ie dal inkomsten die worden belast in een box of daarzijn vrijgesteld niet kunnen

worden beiast in een volgende box Inkomsten worden beiast volgens de eerste bepaling van de Wet IB 2001 waaronder het

kan worden gerangschikt
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13 Wat zijn verstorende maatregelen aan de vraagkant van de koopv\roningmarkt en in

welke mate verstoren deze maatregelen

• Diverse elementen in het fiscale stelsel verstoren de vraagzijde van de koopwoningmarkt
doordat het netto vermogen in de eigen woning per saido niet iwordt belast maar het gevoerd
beieid feitelijk leidt tot een fiscale subsidie

o Eiaenwoninaforfait is laaa CEWF1 stimuleert huishoudens relatief veel vermogen op te

bouwen in de illiquide eigen woning doordat de belasting op het forfaitaire rendement dat

aan een eigen woning wordt toegerekend via het EWF veel lager is dan de belasting op het

rendement op vermogen dat in andere vormen wordt opgebouwd
o Hvpotheekrenteaftrek fHRA l stimuleert huishoudens hoge schulden aan te gaan ten be

hoeve van de aankoop van een eigen woning Vereist 100 aflossing ten minste annu

itair van het betreffende leningdeel Opgemerkt wordt dat het maximale aftrektarief van

de HRA momenteel al wordt afgebouwd tot circa 37 procent tarief eerste schijf in box 1

in 2023 Overigens wordt door de lage rente het belang van de HRA steeds kleiner wat

het een relatief gunstig moment maakt om de HRA af te bouwen

o Hillenaftrek deze aftrek voorkomt dat huishoudens met geen of een geringe eigenwoning
schuld belasting betalen over het EWF Ook hier is reeds beieid op ingezet deze aftrekpost
wordt tot 2048 geleidelijk uitgefaseerd maar verlaagt tot die tijd voor deze huishoudens

de belastingdruk op netto vermogen in de eigen woning
• Andere verstorende elementen zijn onder meer

o Verruimde schenkinavriistellina eiaen wonina stelt ontvangende huishoudens in staat om

meer aan de aankoop van een woning uit te geven dan ze anders zouden hebben gedaan
o Overdrachtsbelastina fOVB^ verstoort de beslissing van huishoudens om te verhuizen

m u v huishoudens die vallen onder de startersvrijstelling
• Tezamen bevorderen deze maatregelen het eigenwoningbezit hetgeen ook vele jaren staand

overheidsbeleid is geweest maar leiden ze ook tot hogere huizenprijzen hogere initiele

schulden een beknelde vrije huursector en budgettaire derving Ook verstoren ze de vermo

gensopbouw over de levensloop en vergroten ze de tegenstelling tussen insiders en outsiders

waaronder starters Bovendien is de huidige fiscale eigenwoningregeling met zijn verschillende

deelregelingen w o de 30 jaarstermijn en bijieenregeling erg complex geworden
• Vooral HRA en de relatief lage EWF hebben een grote verstorende werking Het afbouwen

van de fiscale subsidie op de eigen woning wordt al jarenlang bepleit door diverse economisch

beleidsadviseurs IMF OECD EC ESRB DNB Overigens is het voordeel van de HRA voor

huishoudens geringer nu de rente laag is maar dat geldt niet voor het voordeel volgend uit

het lage EWF
• De verstorende effecten van de schenkingsvrijstelling zijn beperkt gelet op het relatief be

perkte budgettaire beslag Wei draagt de schenkingsvrijstelling bij aan vermogensongelijkheid
doordat deze vooral gebruikt wordt door een relatief kleine groep die al een goede financiele

uitgangspositie heeft De OVB remt verhuisbewegingen maar biedt op macroniveau tegelijk

enig tegenwicht aan de fiscale stimulering van de koopwoningmarkt
• De koop en huurmarkt kunnen niet los van elkaar worden gezien Zo is de verwachting dat

een afbouw van de fiscaal gunstige behandeling van de eigen woning bijdraagt aan een gro

tere vrije huurmarkt En fiscale elementen die ver huurders of beleggers in onroerend goed
raken werken door op de koop en huurmarkt Zo ontmoedigt het hoge OVB tarief beleggers
om te investeren in woningen voor de verhuur terwiji het niet of relatief laag belasten van

huurinkomsten juist in tegengestelde richting werkt i

Opties om de fiscaal gunstige behandeling van de eigen woning te verkleinen

Erzijn diverse manieren om de fiscaal gunstige behandeling van de eigen woning te verkleinen

• Verhooen van het eiaenwoninaforfait Verhoging van het eigenwoningforfait verkleint de impli
ciete subsidie die uitgaat van het felt dat de eigen woning onbelast is in box 3 in tegenstelling
tot veel andere vormen van vermogen Dit raakt alle eigenwoningbezitters ongeacht of ze hun

woning met eigen of vreemd vermogen hebben gefinancierd Een verhoging kan op relatief

eenvoudige wijze worden gerealiseerd

^
Op 21 oktober is een vraag van de formatle beantwoord over Inkomsten van verhuurders te belasten

1220999 00013



• Overhevelen van de eiaen wonina en eiaenwoninaschuld naar box 3 Dit is de meest ver

gaande maatregel Binnen box 3 gelden geen eisen ten aanzien van aflossingseis bijleenrege

ling of dertigjaarstermijn De maatregel vereist een keuze voor de bepaling wat het rende

ment vgl EWF op de eigen woning in box 3 is en het maakt de schuiden weer voiiedig aftrek

baar Bij de juiste vormgeving wordt de eigen woning vrijwel voiiedig fiscaai neutraal behan

deld en worden veei verstoringen weggenomen De reiatieve positie van starters verbetert

mogeiijk afhankeiijk van de vormgeving van de terugsluis Deze maatregel kent een com

plexe transitie waarbij nog onderzoek gedaan moet worden in hoeverre dit past op het mo-

ment dat wordt overgegaan naar een box 3 stelsel op basis van werkelijke rendementen dit

moet goed in samenhang worden bezien en kan niet op korte termijn worden doorgevoerd
• Voiiedig afbouwen van de HRA Afbouwen van de HRA verkleint de stimulans tot schuldfinan

ciering van de eigen woning al kunnen zonder aanvullende maatregelen huishoudens met een

vermogen boven de box 3 vrijstelling een aftrek in box 3 realiseren Afschaffen van de HRA is

geen logische stap in de richting van het evenwichtiger belasten van netto vermogens of als

tussenstap voor overheveling naar box 3 Bij afschaffing van de HRA zijn verschillende keuzes

zijn mogeiijk waaronder het tempo van de afbouw en de vormgeving via tarief of grond

slag
2

o Verlagen maximale aftrektarief voor alle lopende en toekomstige hypotheken Het maxi-

male tarief neemt in stappen van 3 punt af tot 37 in 2023 Dit afbouwpad kan bij
voorbeeld worden voortgezet tot het maximale aftrekpercentage 0 bereikt in 2036

Wei neemt de uitvoeringscomplexiteit toe wanneer het aftrekpercentage HRA lager
wordt dan dat op andere persoonlijke aftrekposten te weten tarief eerste schijf

^

o Verkleinen aftrekbare deel rentebetalingen voor alle lopende en toekomstige hypothe-
ken Rentebetalingen zijn bijvoorbeeld voor 90 aftrekbaar in 2024 tegen 37 voor

80 in 2025 etc totdat 0 wordt bereikt in 2033 Deze aanpak is minder complex in

de uitvoering dan een verlaging van het maximale aftrektarief maar raakt i t t het

verder afbouwen van het aftrektarief ook direct AOW ers met een laag inkomen onder

de eerste schijfgrens
• Hillenaftrek versneld afbouwen Bovenstaande opties om EWF te verhogen of aftrek HRA te

beperken werken als Hillen is afgebouwd ook voor deze belastingplichtigen met een positief
saldo van EWF en hypotheekaftrek direct voiiedig door

• Defiscaliseren van de eigen wonina Afbouwen van HRA en EWF verkleint de stimulans tot

schuldfinanciering maar betekent ook dat de eigen woning als vermogenscomponent nog min-

der belast wordt dan nu reeds het geval is Verschillende keuzes zijn mogeiijk zoals het wel of

niet instandhouden van het hoge EWF tarief voor woningen boven de circa 1 miljoen EUR en

het voiiedig buiten de fiscaliteit houden van de eigenwoningschuld of deze overhevelen naar

box 3 vanwege uitvoeringsaspecten Defiscaliseren is geen logische stap in de richting van

het evenwichtiger belasten van netto vermogens of als tussenstap voor overheveling naar

box 3 De uitvoeringscomplexiteit neemt toe wanneer het aftrekpercentage HRA lager wordt

dan dat op andere persoonlijke aftrekposten te weten tarief eerste schijf
Aftopoen van de maximale hvootheekschuld waarover men recht oo HRA heeft De fiscale sti

mulering van eigenwoningbezit neemt per saldo licht af De gemiddelde starter heeft een rela

tief goedkope woning waardoor deze niet of relatief beperkt wordt geraakt door de beperking
van de maximale schuld Deze maatregel is geen logische stap in de richting van het even-

wichtiger belasten van netto vermogens of als tussenstap voor overheveling naar box 3 om

dat eerst een deel van de schuld buiten de fiscaliteit wordt geplaatst om deze daar bij verdere

stappen wel weer in te betrekken

• Verlagen van het maximale aftrektarief naar 30 Dit verkleint de stimulans tot schuldfinan-

ciering enigszins De uitvoeringscomplexiteit neemt toe wanneer het aftrekpercentage HRA la-

ger wordt dan dat op andere persoonlijke aftrekposten te weten tarief eerste schijf

^
Beide opties vergen aanpassingen in de systemen van de Belastingdienst Het portfolio van de IH zit erg vol Dit betekent dat

er geprioriteerd moet worden

^
Tot nu toe volgen de andere persoonsgebonden aftrekposten de verlaging van het aftrekpercentage HRA Het ligt niet voor de

hand om deze samenloop te handhaven bij het verder verlagen van het aftrekpercentage van de HRA Ditverschil tussen de

HRA en de andere persoonsgebonden aftrekposten verhoogt zowel de complexiteit van de uitvoering voor de Belastingdienst als

de begrijpelijkheid van de maatregel De tariefmaatregel waarmee de huidige verlaging van het aftrekpercentage is vorm gege

ven wordt fors ingewikkelder
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• Afechaffen verlaaen verruimde schenkinQsvriistellina eiaen wonino Dit verkleint de verschillen

in kansen op de woningmarkt tussen kopers die wei een schenking zouden kunnen ontvangen

zij gaan erop achteruit en kopers die geen schenking zouden krijgen zij gaan er reiatief ge

zien op vooruit Een afschaffing van de regeiing is op zijn vroegst met ingang van 2024 mo

gelijk Een veriaging van het bedrag is mogeiijk met ingang van 2023

• NB de fiscale aflossingsels zal op termijn aan belang inboeten of zelfs helemaal vervallen in

varianten waarin de HRA sterk wordt beperkt of volledig wordt afgeschaft of als de eigen wa-

ning naar box 3 wordt overgeheveid Dit vraagt om een keuze tussen niets doen er is reeds

een niet fiscale aflossingseis in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen of het borgen
van een niet fiscale aflossingseis van bijvoorbeeld 50 of 70 in de Wet op het financieel

toezicht Wft Een wetteiijke niet fiscaie aflossingseis voorkomt afhankelijkheid van zelfregu

lering geldt voor alle kredietverstrekkers is afdwingbaar en geeft de overheid de mogelijk
heid om het percentage aan te passen

Maatregel Opbrengst structureel

Verhogen van het EWF percentage naar 3 05 nu 0 45 ^ 13 mid

Eigen woning en eigenwfoningschuid naar box 3^ 13 mid

Volledige afbouw HRA^ 6 6 mid

Versnelde afbouw Hillenaftrek^ 0 mid

Defiscaliseren® 3 1 mid

Aftoppen maxi male hypotheekschuld waarover men recht op HRA

heeft op €300 000

1 2 mid

Maxi male aftrektarief naar 30 1 3 mid

Afschaffen verruimde schenkingsvrijstelling EW 160 min

^ Om de eigen woning fiscaal grosso modo vergetijkbaar met andere vormen van vermogen te behandelen

zal het EWF fors moeten warden verhoogd Budgettaire effecten zijn dan niet zander meer schaalbaar Hier

is aangegeven een verhoging naar 3 05 om budgettair vergeiijkbaar te zijn met overheveling naar box 3

^
Uitgaande van het huidige box 3 steisei met korfaitaire rendementen waarbij nader onderzocht moet war-

den wat voor het rendement dat toegekend wordt aan de eigen woning en eigen woning schuld een eigen

goede parameter zou zijn

Aangenomen is dat de eigenwoningschuld naar box 3 verhuist

“Omdat de Hilienaftrek reeds wordt afgebouwd tot 0 in 2048 heeft een versneide afbouw geen structureie

opbrengst Als de hilienaftrek per 2023 dubbel zo snel wordt uitgefaseerd dat wit zeggen met jaarlijkse

stappen van 6 66 procentpunt in plaats van 3 3 procentpunt dan ievert dit een incidenteel bedrag op van

circa 0 1 mid euro in de periode 2023 2025 en 3 3 miijard euro over de gehele periode 2023 2048

^Aangenomen dat de viiiabeiasting behouden blijft en de eigenwoningschuld naar box 3 verhuist Indien de

schuld volledig buiten de fiscale behandeling blijft is de opbrengst € 4 4 miijard

Opties om opbrengsten terug te sluizen

• Om de verstorende werking van het fiscale stelsel op de woningmarkt daadwerkelijk te ver

kleinen dient een terugsluis generiek plaats te vinden en niet gekoppeld te zijn aan eigenwo

ningbezit
• Er zijn verschillende terugsluisopties die in meer of mindere mate gericht zijn op de huidige

eigenwoningbezitters
o VerlaainQ van het basistarief in box 1 Omdat verdere afbouw van de HRA dan het tot

nu geldende basispad tot 37 in 2023 impliceert dat niet langer alleen huishoudens in

de hoogste schijf worden geraakt kan ervoor worden gekozen het basistarief te verla

gen Dit compenseert woningbezitters gedeeltelijk Huurders waaronder toekomstige

koopstarters gaan erop vooruit

o Verlaaina van het tootarief in box 1 Compenseert alleen huishoudens met hoge inko

mens terwiji afbouw van de HRA alle huiseigenaren raakt Huiseigenaren die geen be

lasting betalen in de hoogste schijf gaan er persaldo op achteruit

o VerlaainQ van het EWF Dit komt gericht bij eigenwoningbezitters terecht Nadeel is dat

hierdoor verstoringen op de woningmarkt in stand blijven en de eigen woning als inves

teringsgoed juist lichter belast wordt Veriaging van het EWF past niet goed in een eind

beeld waarin de eigen woning zwaarder wordt belast zoals in box 3 of bij een verhoging
van het EWF
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o Verhoaen heffinasyril vermoaen box 3 Indian da aigan waning an aiganwoningschuid
warden overgeheveid naar box 3 neemt het netto vermogen in box 3 fors toe Een ver

hoging van het heffingsvrije varmogen in box 3 compenseart huishoudens hiar voor

voor zover er sprake is van overwaarde in de eigen woning Huurders met een ver

mogen hoger dan het huidige heffingsvrije vermogen gaan er per saldo op vooruit In

daze optie is geen verhoging van de vermogensgrenzen bij toesiagen meegenomen Dit

beperkt het budgettaire besiag maar een hogere vermogensgrens in box 3 dan bij toe-

siagen is uitvoeringstechnisch erg iastig Overwogen kan worden ook vermogensgrenzen

in de toesiagen te verhogen NB verhogen van het heffingsvrij vermogen a s optie ligt
niet voor de hand gelet op het feit dat voor box 3 de beweging ingezet wordt om naar

een stetset van werirelijk rendement te gaan waarin dus niet de hoogte van het ver-

mogen maar het rendement wordt belast

o Afschaffen OZB Woninoen eioenarendeei beiastingen op vastgoed behoren tot de

minst verstorende manieren om beiastingopbrengsten te genereren en de OZB is iastig
te ontwijken afschaffen van de OZB woningen gaat hier tegenin Het afschaffen van de

OZB Woningen is daarnaast een steiseiwijziging gaat in tegen de beieidsmatige wens

van de afgeiopen jaren om het beiastinggebied van gemeenten te verruimen en heeft

forse gevolgen voor de financieie positie van gemeenten De VNG zai dan ook tegen

zijn

Toelichting De OZB is de beiangrijkste inkomstenbron voor gemeenten uit het eigen

beiastinggebied Afschaffing ieidt tot een forse beperking van financieie autonomie van

gemeenten en vraagt bovendien herziening van het gemeentefonds De uitkering voor

een gemeente uit het gemeentefonds is afhankeiijk van de OZB belastingcapaciteit

Aangezien de OZB beiastingcapaciteit per gemeente verschiit is de impact op de uitke-

ring uit het gemeentefonds voor gemeenten ook verschillend Technisch is het dan ook

zeer ingewikkeld om te verwerken Dit geeft veei financieie onzekerheid voor gemeen-

ten Daarnaast vraagt het aanpassing van de Gemeentewet en de Financieie Verhou

dingswet met een dooriooptijd van minimaai drie jaar en waarschijnlijk ianger Het af-

schaffen van de OZB voor woningeigenaren heeft een deniveiierend effect

• Invoeren ingezetenenheffing ter compensatie een ingezetenenheffing is een vast

bedrag dat wordt geheven per voiwassen inwoner of per huishouden Deze zou

kunnen worden ingevoerd ter compensatie van het afschaffen van de OZB wo

ningen Deze ingreep zou ieiden tot wijzigingen in uitkeringen aan gemeenten uit

het gemeentefonds herverdeeleffecten en uitwerking duurt gezien impact op

gemeentefonds minimaai drie jaar en waarschijnlijk ianger Dit geeft financieie

onrust en weerstand onder gemeenten Een ingezetenenheffing heeft een deni

veiierende werking en is reiatief weinig verstorend maar kan de armoedevai ver

groten
• De meest passende compensatie hangt af van de gekozen maatregel Het bredere koopkracht

instrumentarium kan ingezet worden om bepaaide groepen gerichterte compenseren

Maatregel Sleutel

Veriaging basistarief box 1 4 0 mid EUR per punt veriaging

Veriaging toptarief box 1 0 3 mid EUR per punt veriaging

Veriaging EWF 0 25 mid EUR per 0 05 punt veriaging

Verhogen heffingsvrij vermogen box 3^ 13 min EUR per 1000 EUR verhoging
Afschaffen OZB Woningen eigenarendeei

^’ 2 4 mid EUR totaai

® Deze sleutel is niet bruikbaar in combinatie met varianten waarbij de eigenwoningschuid naar box III wordt

overgeheveid
^

Bij het invoeren van een ingezetenhefhng om gemeenten te compenseren voor het afschaffen van de OZB

woningen zou een heffing van circa 180 EUR per stemgerechtigde nodig zijn

Is het mogelijk de ozb zodanig af te schaffen dat de gevolgen voor gemeenten gecom

penseerd kunnen worden

Achterorond OZB
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• In de OZB wordt onderscheid gemaakt tussen woningen en niet woningen o a bedrijfspanden
winkelcentra fabrieken De OZB kent voorts twee onderdelen het eigenarendeel en bet ge
bruikersdeel Het gebruikersdeel voor woningen is in 2006 afschaft Gemeenten zijn via het Ge

meentefonds hiervoor gecompenseerd
• OZB vormen de grootste eigen inkomstenbron van gemeenten 8 van de totale inkomsten

• De bovenste regel in onderstaande tabel iaat de opbrengsten zien vanuit de OZB het eigena-
rendeel voor woningen

Effecten afschaffen OZB

Het afschaffen van de OZB Woningen kent een aantal effecten

1 Afschaffing OZB Woningen grijpt in hoge mate in op de financiele autonomie van gemeenten
De VNG zal dan ook vermoedeiijk zeer afwijzend reageren

2 Impact gemeentefonds de Financiele Verhoudingswet en de Gemeentewet moeten worden

aangepast want de OZB regelgeving is geregeid in de Gemeentewet en de belastingcapaciteit
van de OZB Woningen maakt onderdeel uit van de uitkering uit het gemeentefonds Financiele

verhoudingswet Daarom vraagt dit ook aanpassing van de berekening van de uitkering van

het gemeentefonds met herverdeeieffecten tussen gemeenten en financiele onzekerheid voor

gemeenten tot gevolg Geschatte verwerkingstijd minimaal 3 jaar en waarschijnlijk langer
3 Impact eigen opbrengsten gemeenten Het verkleint de eigen inkomsten van gemeenten en

maakt ze meer afhankelijk van het Rijk Van belang is dan ook dat het gemeentefonds met ge

iijke omvang toeneemt ais dat de OZB opbrengsten afnemen Dit is technisch ingewikkeld
omdat de inkomsten uit de OZB sterk verschillen per gemeente omdat gemeenten verschil

iende percentages hanteren en de gemiddelde WOZ waarde per gemeente varieert Het effect

zal dan ook per gemeente verschillen

4 Effecten afschaffen OZB voor de burger De inkomensverschillen nemen door de afschaffing
van de OZB toe Burgers uit de bovenste inkomenscategorieen hebben vaak ook woningen met

een hoge WOZ waarde Afschaffen van de OZB levert deze groep een direct belastingvoordeel
op Burgers uit de lagere inkomensgroepen wonen relatief vaak in sociale huurwoningen of

woningen met een lage re WOZ waarde Zij hebben dus minder of geen belastingvoordeel in

tegenstelling tot burgers uit hogere inkomensgroepen

Invoeren inaezetenenheffina

• De ingezetenenheffing is een vast bedrag dat wordt geheven per volwassen inwoner of per
huishouden waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen eenpersoons en meerper

soonshuishoudens De onderste regel in onderstaande tabel toont het geschatte tarief dat no-

dig is om gemeenten te compenseren voor afschaffen van het eigenarendeel woningen in de

OZB Deze cijfers zijn een eerste indicatie voor de invoering Wanneer wordt besloten tot in

voering moet een betere berekening worden gemaakt

OZB Woningen opbrengsten fin tnin

019 020 021 022 023 2024 025 026

Eigenarendeel gebruikersdeel Is in 2006 afge
schaft

2098 2168 2212 2258 2305 2352 2401 2451

Tarief inqezetenenenheffinq in euro s per stemqerechtiqde

2019 2020 021 2022 023 2024 025 026

Geschatte tarief Ingezetenenheffing ter compen

satie voor OZB Woningen uitgaande van stem

gerechtigden

WT WT WT 169 173 176 180 183

Bran IV3

2019 en 2020 zijn de gereaiieeerde cijfers Vanaf2021 en vender is er sprake van 2 Wo jaariijkse stijging van inkomsten gebaseerd op

de trend tussen 2017 2020

Formuie opbrengsten OZB Woningen perjaar 13 293 186 stemgerechtigden peitdatum 17 3 2021

Effecten invoeren Inaezetenheffino

Naast de OZB kan wel worden overwogen om de ingezetenenheffing in te voeren ais uitbrei

ding van het gemeentelijk belastinggebied
De opbrengsten van de ingezetenenheffing zijn stabiel en voorspelbaar en de

uitvoering is eenvoudig en goedkoop
De waterschappen werken al geruime tijd en zonder problemen met een ingezetenenheffing
op huishoudensniveau

Vervanging van de OZB door een ingezetenenheffing zal ertoe leiden dat sommige gemeenten
er op achteruit gaan en andere er op vooruit gaan aangezien de OZB inkomsten niet evenre

dig zijn verdeeid over de gemeenten Dit zal dan ook tot financiele onrust en weerstand onder

gemeenten leiden
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Zowel het CPB de ROB en de commissie Rinnooy Kan noemen de ingezetenenheffing een

geschikte heffing om het gemeentelijk belastinggebied te verruimen Maar aanvullend op de

OZB en niet als vervanging van de OZB

Zonder nadere maatregelen werkt deze heffing denivellerend de heffing is hetzelfde voor

lage en hoge inkomens Wanneer de terugsluis plaatsvindt door verhoging van de algemene
heffingskorting kan dit effect weer grotendeels worden geelimineerd daarvan profiteren lage
inkomens meer dan hoge inkomens

Invoering zou de armoedeval kunnen vergroten afhankelijk van de wijze waarop het

kwijtscheldingsbeleid wordt vormgegeven
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14 Formatievragen BOR 2910

Hierbij de antwoorden op de vier gestelde vragen over de BOR Enkele opmerkingen
vooraf

• Van de vier vragen leidt enkel vraag vier tot een positief effect op de duidelijkheid

van de BOR minder discussies en minder juridische procedures De vragen 1 2

en 3 maken de BOR verfijnder en daarmee nog complexer Dit zal de

uitvoerbaarheid van de BOR in negatieve zin beTnvIoeden

• In de lopende evaluatie van de fiscale regelingen voor bedrijfsoverdrachten wordt

geanalyseerd in hoeverre de vormgeving van de BOR respectievelijk de

doorschuifregeling in de IB DSR aansluit op de doelstelling namelijk dat

belastingheffing op reele bedrijfsoverdrachten de continuTteit van de onderneming
niet in gevaar mag brengen Voorwaarden als de bezitseis en de

voortzettingstermijn worden nadrukkelijk betrokken als ookandere voorwaarden

zoals het onderscheid dat dient te worden gemaakt tussen ondernemings en

beleggingsvermogen Daarbij wordt ook de internationale context bezien De

evaluatie is naar verwachting begin 2022 gereed

1 Oudere familiebedrijven die al generates bestaan kunnen problemen

ondervinden met toegang tot de BORf omdat het aandelenbezit over teveel

famHieleden verspreid raakt terwiji het bedrijf binnen de familie blijft

Vraag Welke opiossingen zijn hiervoor te bedenken zoals introductie van

een familiedefinitie of aansluiting bij de Europese familiedefinitie om de

regeling toegankelijk te houden voor familiebedrijven

• Voor het recht op de BOR^ wordt aangesloten bij de IB onderneming en bij het

aanmerkelijk belang in box 2 ab Thans wordt het aanmerkelijkbelangcriterium

beoordeeld op het ondernemingsvermogen van de erflater of schenker Het ab

begrip is een formeel criterium dat duidelijkheid geeft voor de toepassing van de

BOR

• Van een ab is in principe sprake als iemand minimaal 5 van een bepaalde soort

aandelen van de bv houdt waardoor al sprake kan zijn van een ab bij een

economisch belang dat veel kleiner is dan 5 Daarnaast bestaat er nog een

verruiming voor gevallen waarin het aandelenbezit o a door vererving of

schenking verwaterd is tot minimaal 0 5 ^ Deze verruiming per 2010 is

speciaal met het oog op familiebedrijven opgenomen Dus de BOR is al

toegankelijk voor familiebedrijven ook als die al generates bestaan

• Het is dus niet duidelijk of en in welke mate hier sprake is van een probleem dat

door wijziging van fiscale wetgeving kan worden opgelost In dat geval moet dit

worden getoetst aan onder andere EU recht staatssteun en het

gelijkheidsbeginsel Zo is een dragende motivering nodig voor het wel onder de

^ De bedrijfsopvolgingsregeling is een vrijstelling van erf en schenkbelasting van 100 van de waarde van

het ondernemingsvermogen tot een bedrag van € 1 119 845 bedrag 2021 en 83 van de overige waarde

mits is voidaan aan de voorwaarden
^
Art 35c lid 5 Successiewet 1956 Daarbij gelden voorwaarden
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BOR brengen van dit type aandelen en niet voor andere beleggingen waaronder

aandelen Een generieke versoepeling ten aanzien van het ab vereiste

verdergaand dan de huidige verwateringsregeling in combinatie met een

criterium meerderheid van zeggenschap zoals in de definitie van de Europese

Commissie^ kan ertoe ieiden dat ook kieine beleggers die geheel ios staan van de

famiiie toegang zouden krijgen tot de BOR Dat kan voor famiiiebedrijven een

mogeiijk ongeoorioofd voordeei ten opzichte van niet famiiiebedrijven

meebrengen
• Indien de BOR toegankelijk zou moeten worden gemaakt voor aandelen in een

famiiiebedrijf die nu niet ais een ab worden aangemerkt is een juridische definitie

van famiiiebedrijf nodig Gedacht zou kunnen worden aan een juridische definitie

met de voorwaarde dat de zeggenschap middeis eigendom is in handen van een

of enkeie families en dat de famiiie actief is vertegenwoordigd in het

ondernemingsbestuur Daarbij is een famiiiebegrip nodig en een definitie van

actief vertegenwoordigd in het ondernemingsbestuur Een opiossing waarbij

gekeken wordt naar een heie famiiie zai zorgvuidig getoetst moeten worden op

uitvoerbaarheid en zai een verzwaring voor de uitvoering inhouden omdat de

vraag of de BOR van toepassing is daarmee niet beoordeeid wordt op het

ondernemingsbezit van een persoon maar op het ondernemingsbezit van een

groep van personen mogeiijk een zeer grote groep van personen die met elkaar

een bepaaide famiiieband hebben

2 In de praktijk komen regelmatig gevallen voor waarin famiiiebedrijven reele

bedrijfseconomische beslissingen zoals het afstoten uitbreiden van

onderdelen van het bedrijf somsjaren uitstellen om hun recht op de

BOR DSR niet te verliezen en met een hoge claim te worden geconfronteerd

Vraag welke opiossingen zijn te bedenken om zo met de bezits en

voortzettingseis om te gaan dat deze reele bedrijfseconomische beslissingen

niet doorkruist metals uitgangspunt continuYteit van de bedrijfsvoering

We zien bijvoorbeeld graag de optie van een tegenbewijsregeling

uitgewerkt en de optie om de termijn van vijfjaar te verkorten

• De bezits en voortzettingseis zijn bij de totstandkoming van de BOR bewust

robuust opgezet met een duideiijke termijn voor beide eisen Een beiangrijke
reden voor het opnemen van deze termijnen is dat daarmee op een zo objectief

mogeiijke wijze uitvoering is gegeven aan het uitgangspunt dat de BOR alieen

van toepassing moet zijn op reeie bedrijfsoverdrachten Voor het objectiveren

van dit uitgangspunt is zekerheid voor belanghebbenden en de uitvoerbaarheid

van de BOR door de Beiastingdienst een beiangrijke reden geweest
• De bezitseis beioopt 1 jaar voorafgaand aan een overlijden en 5 jaar voorafgaand

aan een schenking Voor overiijdens is die dus ai kort Bij schenking is die ianger
omdat het om een pianbare gebeurtenis gaat en om misbruik van de regeling te

voorkomen Voor de voortzettingseis geidt een termijn van vijfjaar Hoe korter

^
I Rapportage Famiiiebedrijven in Nederland 2015 2018 | oktober 2020 Het CBS neemt de definitie van

famiiiebedrijven van de Europese Commissie 2009 als uitgangspunt

Een famiiiebedrijf is een bedrijf waarbij een famiiie direct of indirect een meerderheid van zeggenschap heeft

bij beursgenoteerde bedrijven 25 procent De famiiie moet fbrmeet betrokken zijn bij het bestuur en het

bedrijf moet ook juridisch overdraagbaar zijn
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deze termijnen hoe meer misbruik oneigenlijk gebruik van de regeling gemaakt

kan worden

• ledere afwijking daarvan verhoogt de complexiteit van de regeling Introductie

van uitzonderingen voor afstotingen of uitbreidingen op grond van reele

bedrijfseconomische beslissingen zou een nieuw discussiepunt opieveren Het

introduceren van een tegenbewijsregeling vereist op zijn beurt nauwgezette

regelgeving over de vraag wanneer een belanghebbende slaagt in het

tegenbewijs Wanneer is er sprake van een reeie bedrijfseconomische beslissing
voor afstoting of uitbreiding

• De vraag naar mogeiijkheden dient te worden bezien in een bredere herorientatie

op de BOR Het gaat hier om een ingrijpende uitzondering op de robuuste bezits

en voortzettingseis Daarnaast zuilen de gevoigen voor de uitvoerbaarheid van de

BOR zorgvuidig bekeken moeten worden

3 Het komt voor dat een ouder de onderneming van zijn haar kinderen

terugkoopt om die vervolgens opnieuw te kunnen schenken via de BOR Vraag

weike opiossingen zijn hiervoor te bedenken om dit te voorkomen bijvoorbeeld

per generatie en per onderneming een eenmalige vrijstelling verlenen

• Deze situatie bedrijfsopvoigingscarrousei is een voorbeeld van misbruik van de

BOR

• Misbruik of onbedoeid gebruik van de BOR siuit vaak niet aan bij of staat geheei ios

van de bedrijfseconomische reaiiteit zoais dat bij een reeie bedrijfsoverdracht wei

het geval is

• Deze situatie kan weliicht worden tegen gegaan door een wetteiijke opiossing maar

er resteren nog veei mogeiijkheden tot misbruik en onbedoeid gebruik van de BOR in

andere situaties

• Uitgangspunt voor een opiossing is te voorkomen dat bijvoorbeeid een ouder de

onderneming die hij eerder ai met toepassing van de BOR aan zijn kind eren heeft

geschonken weer terugkoopt om vervoigens na het uitzitten van de

voortzettingstermijn die onderneming wederom met toepassing van de BOR aan zijn

kind eren kan schenken Hetzeifde geldt ais een ouder op hoge leeftijd een 5

aandeienbezit terugkoopt van zijn eerder geschonken onderneming om zodoende

verhuurd onroerend goed dat hij nog bezit en dat niet kwaiificeert als

ondernemingsvermogen toch als ondernemingsvermogen mee te laten tellen bijv

bij zijn overiijden Economisch gezien is in beide gevaiien geen sprake van reeie

bedrijfsopvolgingssituaties waarvoor de BOR bedoeid is Er is duideiijk sprake van

oneigeniijk gebruik
• Lastige vragen voor een opiossing zijn ten eerste de afbakening van familie of

verbonden personen lichamen en ten tweede de bepaling van hetzeifde

ondernemingsvermogen
• De Natuurschoonwet kent zo n antimisbruikbepaling maar een landgoed wijzigt niet

en kan niet makkeiijk worden vervangen door een ander iandgoed Dit is bij aandeien

in een BV wei het gevai
• Stei dat de bedrijfsopvoiger vijf jaar geieden de bv autohandel met toepassing BOR

heeft gekregen en de aandeien in de bv aan bijvoorbeeid de ouder worden verkocht

Antimisbruikbepaling van artikel 7 vierde lid NSW
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