
Q & A Begrotingsakkoord 

Waarover is in de afgelopen weken onderhandeld? 

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet van PvdA en VVD de begroting voor het komende jaar, 

inclusief een pakket van 6 miljard aan besparingen en stimulering waarover beide partijen in de 

maanden daarvoor gesproken hadden. Die begroting kan op voldoende steun in de Tweede Kamer 

rekenen, maar nog niet in de Eerste Kamer. Daarom is het verbreden van de steun voor de begroting 

in de Tweede Kamer nodig om de kans te vergroten dat ook in de Eerste Kamer steun voor de 

plannen ontstaat en zo de plannen uitgevoerd kunnen worden. Een belangrijk onderdeel van die 

plannen is het belastingplan, waarin alle fiscale regelingen voor het komende jaar geregeld worden. 

Daarin zitten ook veel van de maatregelen die zorgen voor een evenwichtige koopkrachtverdeling, 

ofwel: het eerlijk delen van de lasten van de bezuinigingen. 

 

Wat was daarbij de inzet van de Partij van de Arbeid? 

De inzet van de PvdA was en is helder: werk, werk en nog eens werk. Alle wijzigingen van de 

begroting zoals die op Prinsjesdag gepresenteerd is, moesten in dat teken staan, waarbij de 

handtekening van werkgevers en werknemers onder het sociaal akkoord zou blijven staan. Absolute 

randvoorwaarde was dat een belangrijke afspraak in het regeerakkoord staande zou blijven: de 

lasten eerlijk verdelen. Dat betekent dat lage inkomens zoveel mogelijk ontzien worden. Aan beide 

uitgangspunten is in het uiteindelijke pakket voldaan. 

 

Het leek heel lang te duren. Waardoor komt dat? 

Er is bijna twee weken onderhandeld. Dat lijkt lang, maar gelet op een aantal omstandigheden is dit 

nog alleszins redelijk. Allereerst: de onderhandelingen gingen om grote zaken en om veel geld. 

Gesprekken daarover kosten per definitie veel tijd. Ook werd er gezocht naar zo breed mogelijk 

draagvlak in de Tweede Kamer en werd er aanvankelijk met een groot aantal partijen om tafel 

gesproken. Tenslotte vielen er gaandeweg partijen af. Dit kost ook altijd wat meer tijd. 

Wat zijn de hoofdpunten van het akkoord? 

De partijen hebben elkaar gevonden in een focus op werk. Daarom zijn afspraken gemaakt om de 

werkgelegenheid te bevorderen en de belasting op arbeid te verlagen. Daarnaast komt er fors extra 

geld voor het onderwijs, verbetering van de koopkracht voor iedereen, gefinancierd door verdere 

vergroening van het belastingstelsel, extra ondersteuning voor gezinnen met kinderen en tenslotte 

een focus op het behoud van werk in de regio, vooral in kwetsbare regio’s waar de werkgelegenheid 

onder druk staat. 

Op welke manier zorgt het pakket voor extra werkgelegenheid? 

Belastingen op arbeid worden verlaagd, waardoor het goedkoper wordt om iemand in dienst te 

nemen. Er komt extra geld voor werk in de regio en er wordt geïnvesteerd in de toekomst door veel 

extra geld voor het onderwijs en kindregelingen. Ook komen er sneller meer banen bij voor 

arbeidsgehandicapten. Voor de bouw wordt de lage BTW voor renovaties verlengd t/m eind 2014. 

Tenslotte worden ook maatregelen genomen om werken na het pensioen te vereenvoudigen, zodat 

mensen die willen en kunnen werken na hun pensioen ook de mogelijkheid hebben. 

 

  



 

Wordt het sociaal akkoord aangepast? Zo ja, waarop en hoe? 

Er is gesproken over de uitwerking van het sociaal akkoord. Daarbij is gezocht naar onderdelen die 

werkgelegenheid bevorderen en de arbeidsmarkt beter laten functioneren. Het sociaal akkoord staat 

dus. Wel komen er eerder en meer banen bij voor arbeidsgehandicapten, biedt het pakket mensen 

met flexibele contracten sneller meer zekerheid en worden de verbeteringen van het ontslagrecht 

een half jaar eerder ingevoerd. Aan de afspraken in het sociaal akkoord over de WW verandert 

vrijwel niets. Alleen de afspraak dat mensen gestimuleerd worden om sneller een baan te accepteren 

vanuit hun WW-uitkering gaat een jaar eerder in. 

Voldoet het pakket aan ons uitgangspunt “eerlijk delen”? 

Ja. Door de vergroening van het belastingstelsel is er extra ruimte voor koopkrachtondersteuning 

gekomen. Vrijwel iedereen ondervindt van dit pakket daarom positieve koopkrachteffecten ten 

opzichte van wat er bij Prinsjesdag gepresenteerd is. Lage inkomens worden ontzien 

Waar gaat het extra geld voor onderwijs aan uitgegeven worden? 

De voorziene bezuinigingen op het leerwegondersteunend onderwijs worden teruggedraaid. 

Daarnaast komt er extra geld om de stille bezuinigingen in het primair onderwijs te beperken. Ook 

komt er meer geld voor conciërges zodat leraren ontzien worden en wordt er geïnvesteerd in 

wetenschappelijk onderzoek. 

Op welke manier worden de lagere inkomens ondersteund? 

Mensen met lage inkomens worden zoveel mogelijk ontzien binnen de bezuinigingen, maar ook zij 

zullen altijd de gevolgen ervaren van de bezuinigingen. Daarom komt er een eenmalige uitkering van 

100 euro voor gezinnen met lage inkomens, worden belastingkortingen voor lage en 

middeninkomens verhoogd en wordt het tarief van de eerste belastingschijf verlaagd. 

Waarom moeten we bezuinigen? 

De crisis heeft de overheidsfinanciën uit het lood geslagen: de schuld is opgelopen van 45% van wat 

we met zijn allen verdienen voor de crisis, tot 75% nu. En er zijn nog steeds grote tekorten. Om ook 

in de toekomst goede zorg, goed onderwijs en een fatsoenlijke sociale zekerheid te kunnen bieden, 

kunnen we de schuld niet op zijn beloop laten. Zeker niet omdat er vanwege de vergrijzing steeds 

meer ouderen komen die ook recht hebben op AOW en goede zorg. De overheidsfinanciën moeten 

daarom op een verantwoorde manier gezond worden gemaakt. 

 

Wat is er over van het pakket van 6 miljard dat PvdA en VVD in de zomer hebben vastgesteld? 

De hoofdlijnen van dat pakket staan overeind. Met het pakket in de Miljoenennota werd geprobeerd 

de economie zoveel mogelijk te ontzien en te zorgen voor een stimuleringspakket voor de economie. 

Dat gebeurt nog steeds. In deze onderhandelingen kwamen ook andere wensen van andere partijen 

op tafel. Daardoor is er meer geld voor gezinnen met kinderen en meer geld voor het onderwijs 

gekomen. 

 

  

 



Dit is het zoveelste akkoord. Is dit het laatste? 

Nee. Het kabinet van PvdA en VVD zoekt continu naar brede meerderheden voor de 

kabinetsplannen. In het parlement, maar ook in de samenleving. In de afgelopen maanden is daarop 

in het onderwijs, op duurzaamheid, op de arbeidsmarkt, in de zorg en op de woningmarkt stevige 

vooruitgang geboekt. De uitkomst van de onderhandelingen van de afgelopen twee weken is daarbij 

een volgende stap. Het is dus niet het laatste akkoord, maar wel een belangrijke stap op weg naar 

het realiseren van de plannen van het kabinet om Nederland sterker te maken. 

Is er ook over immateriële zaken gesproken, bv met CU en SGP aan tafel? 

Nee. 

Wat betekent deze deal voor de behandeling van de verschillende begrotingen in de komende 

maanden? 

In de begrotingen zal uitwerking worden gegeven aan de afspraken die nu zijn gemaakt. De 

begrotingsbehandelingen zullen nu op de gebruikelijke manier plaatsvinden, waarbij het kabinet zijn 

begroting verdedigt in de Kamer. 

Kunnen we stellen dat er nu de facto een nieuwe coalitie bestaat? 

Nee, daar is geen sprake van. Met VVD, PvdA, D66, CU en SGP is er een akkoord gesloten over steun 

voor de begrotingen en het Belastingplan voor 2014. Daarin zijn wijzigingen aangebracht in andere 

afspraken, onder andere die uit het regeerakkoord. Het regeerakkoord vormt nog steeds de basis 

voor de plannen. Het regeerakkoord is echter niet in beton gegoten, zoals de totstandkoming van 

eerdere akkoorden (onderwijs, sociaal akkoord, zorg, duurzaamheid) heeft aangetoond. Dit is ook 

altijd de inzet geweest van het kabinet. Met wisselende meerderheden werkt het kabinet dus aan de 

uitvoer van het regeerakkoord. 

Wat betekent dit akkoord voor steun aan andere wetsvoorstellen? Zoals de langdurige zorg, het 

sociaal leenstelsel en de regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten? 

Deze voorstellen zullen op de normale manier behandeld worden in de Tweede en Eerste Kamer, 

voor zover dit nog niet al gebeurd is. Met het tegemoet komen van de oppositiepartijen hoopt het 

kabinet echter wel een aantal barrières te hebben weggehaald om tot brede steun voor een aantal 

van de genoemde wetsvoorstellen te komen. Maar of dit ook daadwerkelijk het geval is, zal bij de 

behandeling van de voorstellen in beide Kamers blijken. 

 


