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Financiële verantwoording van het concept-verkiezingsprogramma 
van D66 voor de periode 1998 - 2002 

(27 november 1997) 

Op 17 november 1997 heeft het Centraal Planbureau de middellange-
termijnverkenning 1999 - 2002 gepubliceerd. In deze uitgewerkte macro-
economische studie, getiteld 'Economische Verkenning voor de volgende 
Kabinetsperiode', is een behoedzaam en een gunstig scenario beschreven met 
de daarbij behorende relevante data en de daaruit voortvloeiende beschikbare 
financiële ruimte. Het behoedzame scenario is gebaseerd op een gemiddelde 
economische groei van 2% voor de volgende kabinetsperiode en resulteert op 
grond daarvan in een Vrij besteedbare budgettaire ruimte van 6 miljard. Het 
gunstige scenario gaat uit van een gemiddelde economische groei van 3,25% en 
in dat geval is er voor de volgende periode ruim 29 miljard financiële ruimte 
beschikbaar. 
De onderstaande financiële verantwoording van het verkiezingsprogramma is, 
mede door de gunstige ervaringen uit de periode 1994 - 1998, opnieuw 
gebaseerd op het behoedzame scenario met gemiddeld 2% economische groei 
voor de volgende kabinetsperiode. 

Wat willen we in ieder geval in de volgende periode realiseren? 

D66 kiest nadrukkelijk voor het investeren in de kwaliteit van de samenleving. 
Daarbij staat centraal het investeren in mensen. Dit komt vooral tot uitdrukking in 
het versterken van de maatschappelijke infrastructuur in de vorm van onderwijs, 
zorg, veiligheid, enz. Daarnaast wordt met grote investeringen in de economie en 
het milieu getracht de komende jaren onze samenleving op een hoogwaardiger 
niveau te brengen. 
Verder zal het beleid van lastenverlichting voor burgers en bedrijven, met 
gunstige effecten voor de werkgelegenheid, worden voortgezet. Tenslotte zullen 
de overheidsfinanciën in de komende kabinetsperiode blijvend op orde moeten 
worden gebracht met een structureel laag financieringstekort. 

VERSTERKEN MAATSCHAPPELIJKE INFRASTRUCTUUR (totaal 4,4 miljard) 

Onderwijs: 17 miljard 

Naast klassenverkleining in het basisonderwijs, te beginnen in de onderbouw, 
zullen extra middelen worden ingezet voor het verbeteren van de positie van de 
leerkracht in het onderwijs en de materiële bekostiging. Ook voor de herziening 
van de studiefinanciering zal geld worden vrijgemaakt. 
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Kinderopvang: 300 miljoen 

Hierdoor kan de combinatie van zorg en arbeid aanzienlijk worden verbeterd, 
waardoor met name de toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt een nieuwe 
impuls kan krijgen. 

Cultuur en Sport: 100 miljoen 

De budgetten van de sectoren cultuur en sport zullen worden verdubbeld. Dit 
draagt direct bij aan de kwaliteit van de samenleving en vergroot de 
mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie. 

Zorg :1,8 miljard +  p.m.  

Voor deze sector wordt gekozen voor een totale volumegroei van 2% per jaar en 
een verbetering van de systematiek van compensatie voor prijsstijgingen. De 
extra ruimte van 1,8 miljard, die dit tot gevolg heeft, zal vooral worden gebruikt om 
de kwaliteit van de zorg te verbeteren door meer handen aan het bed en door een 
effectieve inkorting van de wachtlijsten in de ziekenhuizen en in de 
gehandicaptenzorg. De ouderenzorg verdient daarbij bijzondere aandacht. 
De financiële ruimte voor de zorg kan nog verder worden vergroot door passende 
efficiency maatregelen te treffen. De extra ruimte die hierdoor ontstaat, mag in de 
sector zelf worden besteed. 

Justitie en veiligheid: 500 miljoen 

Om de veiligheid verder te verbeteren zal, naast het aantrekken van nog enkele 
duizenden agenten, ook de rechterlijke macht moeten worden versterkt. Dat 
betekent een uitbreiding met rechters en officieren van justitie, alsmede een forse 
investering in Informatie- en communicatietechnologie (ICT). 
De relatie met het grote stedenbeleid verdient hierbij extra aandacht. 

ECONOMISCHE EN MILIEUVERSTERKING: 1,7 MILJARD 

Dit betreft naast investeringen in weg, water en rail, met een zwaar accent op het 
openbaar vervoer, ook investeringen in kennis, technologie en milieu, waaronder 
energiebesparing, bodemsanering en natuurontwikkeling. Met deze 
beleidsprioriteit zal ook een directe bijdrage worden geleverd aan de 
investeringen in de grote steden middels het grote stedenbe leid. 
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LASTENVERLICHTING: 6 miljard 
(inclusief specifieke inkomensondersteuning) 

Deze lastenverlichting betekent het voortzetten van het succesvolle beleid van de 
afgelopen periode, waardoor de bruto-loonkosten worden verlaagd en de 
werkgelegenheid wordt bevorderd. Met deze extra lastenverlichting is het ook 
mogelijk een ingrijpende herziening van het belastingstelsel te realiseren, zonder 
dat iemand er in inkomen op achteruit gaat. Voorts zal via gerichte maatregelen 
de inkomenspositie van bijzondere groepen met lage inkomens moeten worden 
verbeterd. De verschuiving van belastingen, bijvoorbeeld in het kader van de 
vergroening, legt geen extra beslag op middelen en wordt daarom elders 
beschreven. 

FINANCIERINGSTEKORT: 5,5 miljard 

Het financieringstekort, zoals dat wordt gedefinieerd in het kader van de 
Economische en Monetaire Unie, moet in deze periode worden verlaagd tot het te 
realiseren structurele niveau van 1% BBP. Daarmee wordt niet alleen bereikt dat 
ook de overheidsschuld relatief in betekenis afneemt, maar ook dat door de 
vrijkomende middelen voor rente en aflossing oplopend grote bedragen 
beschikbaar komen voor belangrijke overheidsuitgaven. Dit is vooral van belang 
voor de samenhang met de toenemende uitgaven voor Zorg en AOW door de 
verdere vergrijzing. De helft van het bedrag voor tekortverlaging wil D66 storten in 
het AOW-spaarfonds om daarmee een effectieve bijdrage te leveren aan de 
financiering van de AOW op de langere termijn. 

Totaal voor Intensiveringen, Lastenverlichtinq en TekortverlaqinQ : 17,6 miliard 
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1 miljard 

8,6  miljard  + p.m. 

/ 

Waar halen we de financiële middelen vandaan? 

Door het CPB berekende beschikbare ruimte 6 miljard 

Nominale indexering van accijnzen, heffingen 
en ziekenfondspremie (blijft dus reëel constant) 

Ombuigingen in de collectieve sector 

Taakstellende onderuitputting van de ruimte 
onder het uitgavenplafond' 2 miljard 

Totaal aan beschikbare financiële ruimte 17,6  miljard  + p.m.  

Specificaties van de ombuigingen in de collectieve sector 

Marktwerkinq en efficiency: 1,2  miljard  + p.m. 

• marktwerking en concessieverlening/aanbesteding bij het openbaar vervoer; 
• efficiencywinst bij railinfrastructuur; 
• bedrijfsvoering hoger onderwijs richten op meest efficiënte schaal (medische 

opleidingen, onderzoek, alfa- en gamma-opleidingen); 
• bekostiging onderzoek in relatie tot dalende studentenaantallen aanpassen; 
• grotere doelmatigheid bij uitvoerende instanties; 
• LNV-apparaat aanpassen aan afnemende omvang sector; 
• aanbesteding/uitvoering natuurbeheer meer marktconform; 
• efficiencybesparing bij de Belastingdienst 
• verplichte  tendering  van diverse overheidsdiensten. Vooralsnog  p.m.  geraamd. 

In de huidige kabinetsperiode is bij de Rijksbegroting en de Sociale Zekerheid voortdurend 
onderuitputting van de ruimte onder het uitgavenplafond opgetreden. Deze meevallers zijn tijdens 
de kabinetsperiode vrij ad hoc ingezet voor intensiveringen. Dit is deels inherent aan de gekozen 
systematiek. Het nadeel van het optreden van onderuitputting onder het uitgavenplafond is dat er 
meer moet worden omgebogen om de doelstellingen van tekort, lastenverlichting en 
intensiveringen te kunnen financieren. Bovendien worden meevallers niet meer meegenomen bij 
een integrale afweging. Een mogelijke verbetering kan zijn om een taakstellende onderuitputting 
op te nemen. 



Efficiëntere en effectievere uitvoering sociale zekerheid: 1,8 miliard +  p.m.  

• uitvoering van de ABW verbeteren aan de hand van het rapport-Etty; 
• inkoopmodel voor de arbeidsvoorziening, stroomlijning van regelingen voor 

gesubsidieerde arbeid in de WIW, afschaffen verplichte winkelnering; 
• efficiëntere uitvoering van WW en WAO door aanbesteding; 
• terugdringen van het WAO-volume door effectievere preventie en reïntegratie 

met name te richten op psychische klachten; 
• inverdieneffecten paricipatiebevorderend beleid. Vooralsnog  p.m.  geraamd; 
• inning werknemerspremies door de Belastingdienst; 
• introduceren van het verhaalsrecht bij de AWBZ. 

Overige ombuigingen: 750 miljoen +  p.m.  

• lagere rente-uitgaven voor financiering van het tekort door looptijdverkorting 
van de leningen (circa 6 jaar i.p.v. 10 jaar); 

• verkoop deel goud- en deviezenreserves van  DNB  vanaf 1999 mogelijk door 
van start gaan  EMU.  Opbrengst aanwenden voor schuldreductie, waardoor op 
termijn sprake is van vrijvallende rentelasten. Vooralsnog  p.m.  geraamd. 

Gemeente- en Provinciefonds 

Door de geldende systematiek mag 20% van de netto-bezuinigingen op de 
rijksbegroting in mindering worden gebracht op de uitkeringen uit het Gemeente-
en Provinciefonds. Dit zou bijna 0,5 miljard extra ombuigingen betekenen. D66 zal 
van deze mogelijkheid geen gebruik maken, omdat het ten koste zou gaan van de 
middelen voor belangrijke taken van de gemeenten en de provincies. 



Besteding extra ruimte bij het gunstige scenario met 3,25% economische 
groei 

Het Centraal Planbureau schetst naast het behoedzame scenario met een 
economische groei van 2% ook een gunstig scenario met een groei van 3,25%. In 
die variant berekent het CPB een extra budgettaire ruimte van ruim 23 miljard, 
bovenop het reeds in het behoedzame beeld verwerkte bedrag van 6 miljard. 

In de mate dat uit extra groei meer ruimte ontstaat, wil D66 versneld een aantal 
prioriteiten verwezenlijken. In dat geval wordt dan vooral extra aandacht besteed 
aan Onderwijs (het versneld realiseren van de onderwijsplannen), Zorg, 
Veiligheid, Volkshuisvesting (in het bijzonder stedelijke herstructurering), Grote 
Stedenbeleid en Monumentenzorg. Ook wil D66 een deel van de ruimte uit de 
extra economische groei reserveren voor aanvullende investeringen in het milieu 
en de economie (economische en milieuversterking). Wat dit laatste betreft streeft 
D66 naar een totaalbedrag van 4 miljard per jaar (1,7 miljard bij behoedzame 
raming en 2,3 miljard aanvullend bij het gunstige scenario). 
Uiteraard wordt een groot deel van de extra opbrengst conform de 
begrotingssystematiek aangewend voor verdere verlaging van het 
financieringstekort, overeenkomstig het trendmatig begrotingsbeleid, in 
combinatie met storting in het AOW-spaarfonds, en verdere lastenverlichting ter 
stimulering van de werkgelegenheid. 
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