
Op veel gebieden staat Nederland er goed voor
Welvaart en welzijn zijn meer dan economische groei

In november 2017 startte het kabinet met een ambitieus 
programma en een duidelijke ambitie “Vertrouwen in de 
toekomst”. Bijna twee jaar later is er veel bereikt en nog veel te 
doen. Vertrouwen in de toekomst gaat over welvaart in brede 
zin, en is dus meer dan het bruto binnenlands product (bbp).  
Als het goed gaat met de economie, dan hebben meer mensen 
een baan, is er meer geld beschikbaar voor goede zorg en 
andere publieke voorzieningen en stijgen de inkomens.  
Maar uiteindelijk zijn welvaart en welzijn iets persoonlijks. 
Persoonlijk welzijn hangt voor een belangrijk deel af van de 

persoonlijke omstandigheden en keuzes op het gebied van 
onderwijs, werk, gezondheid, wonen en relaties. En de mate 
waarin de overheid de koopkracht kan beïnvloeden staat niet 
in verhouding tot de impact van het krijgen van een kind, het 
veranderen van baan of een besluit om samen te gaan wonen. 
De overheid kan deze omstandigheden en keuzes uiteraard niet 
bepalen voor mensen. De overheid kan echter wel de randvoor-
waarden voor brede welvaart bieden en proberen deze 
zogenoemde welvaartsbronnen zoals scholing, economie, 
natuur, mobiliteit en gezondheid te verbeteren.

Wereldwijd zijn er risico's, maar de economische situatie in Nederland staat er nu goed voor

De wereldeconomie is volop in beweging. De langverwachte brexit 
lijkt nu echt voor de deur te staan, onze buurlanden worstelen met 
lage groeicijfers of met krimp. De handelsspan ningen tussen de 
Verenigde Staten en China lopen op en ook zijn de geopolitieke 
spanningen de afgelopen jaren sterk toegenomen.  

Ondanks dat groeit de Nederlandse economie in 2019 en 2020 
door met 1,8 en 1,5 procent. Daarmee keert de economie terug 

naar een normaal groeitempo. De groei komt voor een groot 
deel uit het binnenland, namelijk uit de consumptie van 
huis houdens en de overheidsbestedingen. Het aantal banen 
blijft toenemen, en de werkloosheid blijft laag, maar zal iets 
toenemen in 2020. De economische ontwikkeling kent wel een 
aantal risico’s. Naast de risico's vanuit het buitenland, is ook in 
het binnenland het economisch vertrouwen afgenomen, en 
blijft de economie gevoelig voor financiële schokken.

Nederlands bbp per inwoner (links) en bbp-groei (rechts)
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De lonen groeien beperkt, ondanks een krappe arbeidsmarkt

Naar verwachting groeien de cao-lonen in 2019 en 2020 met  
2,5 procent. De lonen blijven daarmee achter bij de econo-
mische situatie, want als werkgevers moeilijk personeel kunnen 
vinden, ligt een hogere loongroei in de rede om aantrekkelijk te 
blijven voor werkzoekenden. De lonen blijven achter bij de groei 
van de productiviteit. Dat komt deels doordat de loonkosten 

voor werkgevers zijn toegenomen, maar ook omdat de 
brutolonen bij bedrijven zelf sinds de crisis nauwelijks groeien. 
Waar ruimte voor hogere lonen is, is het dan ook goed dat deze 
wordt gebruikt voor hogere loonstijgingen. Daarnaast zijn de 
lasten voor huishoudens sinds de crisis gestegen, maar neemt 
het kabinet maatregelen om deze te verlichten.

Ontwikkeling productiviteit en reële brutolonen bedrijven

95

100

105

110

115

120

125

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Productiviteit
Totale loonkosten
Brutolonen

De overheidsfinanciën staan er nu goed voor

De begroting staat er de komende jaren vermoedelijk goed voor. 
Volgend jaar wordt een begrotingsoverschot verwacht, al is dat 
kleiner dan de afgelopen jaren. Niettemin is het bijzonder dat naar 
verwachting voor het vijfde jaar op rij een overschot wordt 
gerealiseerd. Dit komt deels ook door de goede economische 
omstandigheden van de afgelopen jaren. Daarnaast daalt de 
staatsschuld tot onder de 50 procent van het bbp. Het kabinet 
geeft hiermee invulling aan gezonde overheids financiën als 
voorwaarde voor duurzame welvaart. De begroting  
is op deze manier weerbaar voor economische tegenslag.

-6

-3

0

3

08 13

Europese grenswaarde uit SGP

18

0,2%

Overheidssaldo



Het kabinet versterkt publieke voorzieningen 

Hoewel Nederland er op veel terreinen goed voor staat, kent 
onze brede welvaart een aantal knelpunten en uitdagingen,  
ook in de toekomst. Dit geeft aanleiding om op verschillende 
terreinen stappen te zetten. Daarom investeert het kabinet in 
publieke voorzieningen, beperkt het de lasten en is er een 
Pensioenakkoord en Klimaatakkoord gesloten. De komende 
jaren ligt de prioriteit bij de uitwerking van deze akkoorden.

Met het regeerakkoord wordt fors geïnvesteerd in publieke 
voorzieningen, waaronder gezondheidszorg, onderwijs, politie 
en defensie. Een deel daarvan is al uitgevoerd en een deel wordt 
de komende jaren besteed. Daarnaast groeien de zorgkosten 
tussen 2017 en 2021 naar verwachting met ruim 15 procent. 
Stijgende zorgkosten leiden tot hogere premies. Tegenover deze 
hogere premies staat hoge kwaliteit van zorg die toegankelijk 
is voor elke Nederlander. Als gevolg van onder andere de 
vergrijzing zullen de vraag naar zorg en de zorgkosten blijven 
stijgen. De organiseerbaarheid en de betaalbaarheid van de 
zorg staan daarmee onder druk.

Het kabinet doet in 2020 nieuwe investeringen en beperkt de lasten
Bovenop het regeerakkoord wordt er structureel geïnvesteerd 
om knelpunten aan te pakken. Zo worden meer middelen 
ingezet voor de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO en in  
de asiel- en migratieketen. Ook komt er extra budget beschik-
baar voor de jeugdzorg om gemeenten in staat te stellen om 
goede zorg te blijven leveren. Verder besluit het kabinet ook  
de gaswinning nog sneller af te bouwen. Daarmee komt de 
gaswinning zo snel mogelijk onder het niveau dat het 
Staatstoezicht op de Mijnen veilig acht. Naast de genoemde 
uitgaven neemt het kabinet ook aanvullende maatregelen om 

de lasten voor huishoudens te verlagen met structureel 3 miljard 
euro. Met dit pakket wordt onder meer het verschil tussen 
zelfstandigen en werknemers verkleind, zonder dat zelfstandi-
gen er deze kabinetsperiode op achteruitgaan. Zelfstandigen 
hebben namelijk ook voordeel van de hogere arbeidskorting en 
andere lasten verlichtende maat regelen van het kabinet. 
Daarnaast wordt de belasting op de energierekening verlaagd. 
Mede dankzij de maatregelen van het kabinet gaan huishou-
dens er naar verwachting in 2020 op vooruit.
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Het Klimaatakkoord zorgt voor een duurzaam Nederland

Het kabinet heeft in het regeerakkoord de ambitie uitgesproken 
te streven naar 49 procent broeikasgasreductie in 2030 ten 
opzichte van 1990. Om deze ambitie waar te maken, is er het 
afgelopen jaar met meer dan honderd partijen gewerkt aan een 
pakket aan voorstellen op de terreinen gebouwde omgeving, 
mobiliteit, industrie, elektriciteit en landbouw. Met de invulling 
van het Klimaatakkoord voldoet het kabinet aan de 
reductieopgave, die zo betaalbaar mogelijk is en de lasten 
eerlijk verdeelt. 

Het Pensioenakkoord maakt de Nederlandse pensioenen  
klaar voor de toekomst

In de afgelopen tien jaar zijn de kwetsbaarheden van het  
pensioenstelsel blootgelegd door de gestegen levens-
verwachting, de veranderende arbeidsmarkt en de financiële 
markten. In goede samenwerking zijn hervormingen 
afgesproken die het stelsel robuuster en persoonlijker maken. 
Tegelijkertijd behouden we de sterke elementen van ons 
pensioenstelsel. Naast de hervorming van de tweede pijler, 
heeft het kabinet in gezamenlijkheid met de betrokken partners 
afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat werkenden in 
Nederland gezond de eindstreep kunnen halen. Denk hierbij aan 
afspraken over duurzame inzetbaarheid, vervroegde uittreding 
en een minder snel stijgende AOW-leeftijd.

Investeren met het oog op de toekomst

Door verschillende ontwikkelingen staat het Nederlandse 
verdienvermogen onder druk. Door onder andere de vergrijzing, 
lagere productiviteitsgroei en nieuwe technologieën, zullen de 
samenleving en economie er in de toekomst anders uitzien dan 
nu. Om Nederland voor te bereiden op deze ontwikkelingen, 
onderzoekt het kabinet mogelijkheden om verder te investeren 
in kennisontwikkeling, research & development en innovatie en 
infrastructuur. Daarmee werken we niet alleen aan de welvaart 
nu, maar ook aan die op de lange termijn. 



Versterken toekomstige welvaartsbronnen 
Opgaven en kansen voor Nederland 

De toekomstige brede welvaart van Nederland hangt af van  
het menselijk, economisch, natuurlijk en sociaal kapitaal. 
Randvoorwaarde hierbij is dat onze vrede en veiligheid en 
democratische rechtsorde gewaarborgd zijn. Het kabinet neemt 
maatregelen om de toekomstige welvaart te versterken in de 
vorm van investeringen en hervormingen. En het kabinet 

onderzoekt waar de grootste opgaven en kansen liggen en welke 
maatregelen daarvoor mogelijk zijn. Onze welvaarts bronnen 
zullen namelijk altijd onderhevig zijn aan veranderingen en 
uitdagingen. Hiertoe is onder andere de operatie Brede 
Maatschappelijke Heroverwegingen in gang gezet. 

Goed onderwijs voor 
iedereen.

Menselijk
Sociaal kapitaal

Economisch
Meer bouwen om toegang tot 

de woningmarkt te verbeteren. 

Werken aan vertrouwen, 
gezondheid en 
gelijke kansen.

Natuurlijk
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CO2 en verbeteren  
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Recht en veiligheid 
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burgers vrijheden en 
zekerheden.



Overzicht inkomsten en uitgaven van het Rijk 2020
Bedragen in miljarden euro 
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Uitgaven

Overig

Bankbelasting

Schenk- en er�elasting

Verhuurderhe�ng

Belasting op personenauto's en motorrijwielen (bpm)

Invoerrechten

Motorrijtuigenbelasting

Belastingen op een milieugrondslag

*Gasbaten zijn geen belasting- of premieontvangsten en staan daarom net als andere niet-belastingontvangsten aan de uitgavenkant.
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Zorgverzekeringswet
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Loon- en inkomstenbelasting
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€ 302,1
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Uitgaven

Overschot

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


