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Allereerst: de overheidsuitgaven
•
•
•
•

De uitdaging is om de uitgaven te beheersen.
Grootste uitgaven zijn de sociale zekerheid (77,6 miljard) en de
zorg (72,9 miljard). Samen meer
dan 150 miljard euro (meer dan helft van de overheidsuitgaven).
Decentrale overheden, buitenlands beleid,
ontwikkelingssamenwerking en rente is samen bijna
Uitgaven centrale overheid
40
miljard
euro.
(miljard
euro)
Resteert dus slechts een kwart van de totale begroting voor
uitgaven aan zaken als Veiligheid,
Defensie, Infrastructuur en Onderwijs (uitgaven die de
economie juist kunnen versterken).

Bron:
Miljoenennota
2015

Overheidsuitgaven (2/2)
●
●
●

Uitgaven aan zorg en sociale zekerheid zijn ook grootste groeiers. De reële stijging voor
beide is sinds 2008 ruim 20 procent (terwijl economie is gekrompen).
Uitgaven aan openbaar bestuur dalen dankzij kabinetsbeleid (kleinere overheid, minder
subsidies, minder ambtenaren, meer efficiency, etc).
Overige uitgavencategorieën zijn allemaal teruggebracht tot onder het niveau van de
economische ontwikkeling. Rentelasten (nog) redelijk stabiel, maar is door de oplopende
staatsschuld wel een potentieel risico.
Ontwikkeling reële uitgaven (index, 2008=100)
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Bron: Miljoenennota 2014

Uitdagingen voor de toekomst
●
●
●

Nederland staat voor een nieuwe omslag:
Jaren ’50/60 groeicijfers van 6 procent
Jaren ’70/90 groeicijfers van 3 procent (halvering)
Jaren ’00/20 groeicijfers van 1,5 procent (nieuwe halvering)
Economische groei uit het verleden komt niet terug (vergrijzing, krimpende beroepsbevolking,
private en publieke schuld-afbouw en toenemende concurrentie).
Toenemende uitgaven aan zorg en sociale zekerheid zet solidariteit onder druk. Verzorgingsstaat
moet aangepast worden aan lagere groei. Rondpompen van geld (toeslagen) moet stoppen.
Verschuiving van consumptieve uitgaven naar investeringen.

In dat licht: de Participatiewet
•
•
•

•
•
•
•
•

P-wet is een van grootste hervorming sociale zekerheid
Sociaal akkoord verandert P-wet (oud) op onderdelen
Uitgangspunten blijven:
• 1. Kijken naar iemands mogelijkheden i.p.v. beperkingen,
• 2. iedereen doet mee
• 3. werken moet lonen!
Weg met alle schotten (wsw, wwb,wajong )
en perverse financiële prikkels
Structurele bezuiniging van 1,7 miljard.
Nader akkoord begin dit jaar met D66, CU en SGP
Voor de zomer aangenomen door Eerste Kamer
1 januari 2015 in werking

Verschillen ná sociaal akkoord en
akkoord met oppositie D66, CU en SGP
•
•
•
•
•
•
•

Bestaande Wajongers worden wel herkeurd, maar bestaand regime
Quotumregeling na 2016. Hoog opgeleide Wajongers met
een baan vallen alsnog onder reikwijdte quotum.
Bedrijven zelf aan de slag met arbeidsbeperkten
Garantstelling 100.000 plaatsen + 25.000 overheid
Er komen circa 35 werkbedrijven (Wajong/Wsw) en 1 werkkamer
met mogelijk gemeente-CAO als opvolger van de SW-sector
Werkgevers en vakbonden krijgen prominente rol bij het
regionaal arbeidsmarktbeleid én werkbedrijven
Een onafhankelijke instantie keurt arbeidsgeschiktheid
Loondispensatie vervalt deels > inzet op loonsubsidie 100% WML

Inzet VVD-fractie grotendeels gerealiseerd
•
•
•
•
•
•
•
•

Beleidsvrijheid en regie gemeenten overeind laten! > gerealiseerd
Ontschotting budgetten 3D > gerealiseerd
Financiële uitvoerbaarheid instrument loonsubsidie > in uitvoering
Loondispensatie als instrument deels overeind houden > in uitvoering
Ontzorgen van werkgevers inzet arbeidsbeperkten > rol gemeenten
Geen blauwdruk voor 35 regionale werkbedrijven > gerealiseerd
Meer duidelijkheid over de rol van de werkkamer > in uitvoering
Een structuur/organisatie/aanpak voor hele onderkant
arbeidsmarkt moet mogelijk blijven > gerealiseerd
• Wettelijk kaders vanuit het Rijk beperken m.u.v. keuring
arbeidsgeschiktheid > gerealiseerd
• Stevig inzetten op publiek-private samenwerking > gerealiseerd
• Inleningen & detacheringen mee laten tellen voor quotum > gerealiseerd

Aangenomen moties en amendementen
•
•
•
•

Motie VVD en CU: ‘Maatwerk voor bedrijven baangarantie’
Motie VVD en SGP: ‘Een landelijk aanspreekpunt grote bedrijven’
Motie VVD en D66: ‘Meer inzicht talenten werkzoekenden’
Motie VVD C.S.: ‘Monitoren instroom van diegene boven WML die
niet onder de baangarantie vallen’.
• Motie VVD en CDA :’mogelijkheid samenhang WMO en P-wet’
• Motie VVD en CDA :’over onderzoek naar mogelijkheid vrijwillig
gebruik loondispensatie’
• Motie VVD C.S.: ‘monitoring resultaten meer opbrengst banen
tussen loonsubsidie en loondispensatie’.
• Amendement VVD en SGP: ‘geen wettelijk verplichte samenwerking
voor de werkbedrijven’.

STEMVERHOUDING
Voor: VVD, PVDA, CDA, D66, SGP CU, LID BONTES

Nog ter behandeling: de Quotumwet
•
•
•
•
•
•
•

Baanafspraak in sociaal akkoord: 100.000 plaatsen bedrijfsleven
+ 25.000 overheid
Jaarlijkse toets; indien niet gehaald: quotum in werking na
overleg met sociale partners en gemeenten
Detacheringen & inleningen tellen mee
Veel discussie nog over (verbreding) doelgroep & uitvoering.
Dit MOET goed geregeld zijn voordat wet in werking kan treden
Formeel in werking vanaf 1 januari 2015, maar eerste
heffingen (5000 euro pp) pas mogelijk vanaf 2017
VVD’ers zijn niet van quota, maar wij staan voor onze
handtekening.
Quotumwet ligt nu in de Kamer ter behandeling.

Vragen en suggesties?
nadere uitleg reikwijdte sociaal akkoord :
zie kabinetsbrief Asscher/Klijnsma - 33 566, nr. 15
+
begrotingsafspraken 2014 - 33 750, nr. 19
+
nadere aanpassingen VVD, PvdA, D66, CU en SGP
=
Aangepaste WWB en P-wet
Mailadres: s.potters@tweedekamer.nl
Twitter: @SjoerdPotters

