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Inhoud

april 2021

● Korte historie

● Spelregels: de startnotitie

● Het KiK-proces

● Algemene beeld

● Decentrale overheden

● Discussie/vragen
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Keuzes in Kaart – een korte historie

april 2021

● Sinds 1986, toen 3 partijen

● Nu de 10e editie:

 10 partijen

 Bijna 2000 maatregelen

 Meer aandacht voor decentrale 
overheden

● In 2017: 75% regeerakkoord
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Spelregels

april 2021

● Startnotitie: helder en gelijk speelveld

● Basisregels

 Afdwingbaar

 Komende kabinetsperiode

 >100 mln euro

 Structureel

 Uitvoerbaar
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Spelregels: decentrale overheden

april 2021

● Generieke kortingen GF/PF: max. 0,4 mld in 2025
o Overheidsapparaat: max. 0,5% p.j.

o Wmo/Jeugd: o.b.v. decompositie groeicomponenten

● Generieke korting niet te combineren met intensiveringen GF/PF

● Stelselwijzigingen mogelijk, maar:
o transitiekosten

o alleen doelmatigheidswinst als empirisch bewijs voor

● Oormerken van middelen GF kan, maar 10% hogere kosten van verantwoording en 
verminderde doelmatigheidsprikkel
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Het basispad

● Basispad = ontwikkeling o.b.v. staand beleid

● Volgt in beginsel bestuurlijk akkoord Rutte-III

o dus accres volgt huidige ‘brede mand’ 
Rijksuitgaven t/m 2025

● Politieke keuze of nieuw beleid doorwerkt in 
hoger/lager accres
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Het KiK-proces
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10 partijen
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Uitgaven

Budgettaire keuzes 2022-2025
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Sociale zekerheid
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Sociale zekerheid
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Zorg
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Zorg
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Milieu en klimaat
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Onderwijs
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Inkomsten

Beleidsmatige lasten 2022-2025
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Lasten voor huishoudens
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Lasten voor bedrijven
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Economische effecten
2022-2025

Effecten van verkiezingsprogramma’s
op de middellange termijn
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Economische groei

april 2021 20



Werkloosheid
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Begrotingssaldo
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Lange termijn

Economische effecten
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structurele 
werkgelegenheid inkomensgelijkheid

VVD ↑ ↓
CDA ↔ ↑
D66 ↔ ⇈
GL ↓ ⇈
SP ⇊ ⇈
PvdA ↔ ⇈
CU ↓ ⇈
SGP ↔ ↔
DENK ↔ ⇈
50PLUS ↓ ↑

↑ = toename

↓ = afname
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↑ = toename

↓ = afname

financiële lasten voor
toekomstige generaties

VVD ↔
CDA ↑
D66 ⇈
GL ↑
SP ⇈
PvdA ↑
CU ↔
SGP ↔
DENK ↑
50PLUS ↑
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Decentrale Overheden

april 2021

Generieke intensiveringen gemeentefonds
Nieuwe / duurdere taken

Vervallen taken
Oormerken van middelen
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Gemeente- en provinciefonds
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Nieuwe of duurdere taken

• Uitgangspunt: voldoende middelen toegevoegd aan GF

• Diverse kleine(re) maatregelen

• Vooral in de Wmo: valpreventie, aanpassing eigen bijdragen

• Maar ook: verhoging lonen in de zorg

• Beperkt aantal grotere

• CU: opvang asielmigranten zonder verblijfsstatus

• 50PLUS, CDA, D66, DENK, GL, PvdA, SP, VVD: extra beschut werk 
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Vervallen taken

• Uitgangspunt: middelen kunnen uit GF worden gehaald

• Mits geen indirecte korting GF

• Verschuiving jeugd-ggz

• CU: (vrijwel) alle ggz in nieuwe wet

• D66: jeugd-ggz naar Zorgverzekeringswet

• Lager beroep op Wmo

• SP: verruiming toegang Wlz

• D66: maatregelen wijkverpleging  verschuiving naar Wlz
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Oormerken van middelen

• Uitgangspunt: kan, maar 10% kostenopslag

• D66: specifieke uitkering bibliotheekvoorzieningen

• 0,4 mld huidige uitgaven uit algemene uitkering

• 0,1 mld intensivering, dekt deels de extra kosten van een SPUK
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Aandachtspunten
• Milieu-/klimaatbeleid: nog niet altijd in detail uitgewerkt en doorgerekend

• Bijv. GL: planten van bomen

• GL, SP: verhoging afvalstoffenbelasting

• Normeringssystematiek: geen van partijen heeft extra rijksuitgaven laten 
doorwerken in accres gemeentefonds

• Wel generieke intensiveringen m.h.o.o. bestaande gemeentelijke taken

• Ons basispad is 0,3 mld euro hoger in 2025 (opschalingskorting)

• Verdelingsvraagstukken buiten beschouwing

• Bijv. PvdA: extra geld GF voor regio-/krimp-/waddengemeenten
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Na KiK

• Kiezers, partijen en informateur aan zet

• Ministeries treffen eigen voorbereidingen op formatie

• CPB komt weer in actie voor doorrekening regeerakkoord



www.cpb.nl  | @CPBnl

Centraal 
Planbureau
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