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Voorwoord

Conform een opdracht die de regering in 1986 heeft verstrekt, brengt het Sociaal en 
Cultureel Planbureau ‘voorafgaand aan een kabinetsformatie een rapportage uit over 
de allocatie van de beschikbare middelen, gebaseerd op trendmatige gebruiksontwik-
kelingen en de demografi sche ontwikkeling’.1 Dit Memorandum quartaire sector 2002-
2006 is het jongste advies dat naar aanleiding van die opdracht wordt uitgebracht.2006 is het jongste advies dat naar aanleiding van die opdracht wordt uitgebracht.2006

De kabinetsformatie biedt bij uitstek gelegenheid voor een kritische bezinning op de 
hoofdlijnen van de collectieve uitgaven in het algemeen en de uitgaven voor onder-
delen van de quartaire dienstverle ning in het bijzonder. Het scp heeft het instrument 
van de gebruiksramingen voor de quartaire sector als geheel ontwikkeld om oneven-
wichtigheden tussen onderdelen van quartaire sector op te sporen en de risico’s in de 
meerjarenbegroting in kaart te brengen. Dit rapport gaat in op de ontwikkeling van 
gebruik en kosten van quartaire voorzieningen in de periode 1990-2000. In aan-
sluiting hierop zijn ramingen opgesteld voor de periode 2002-2006. De uitkomsten 
hiervan worden  vergeleken met de meerjarencijfers uit de rijksbegroting 2002 en 
aanvullende publicaties zoals de Zorgnota (vws 2001) en de Sociale Nota (szw 2001). szw 2001). szw
Daarnaast is een internationale vergelijking opgesteld en wordt een overzicht gegeven 
van de opvattingen van burgers en een samenvatting gegeven van de voornemens van 
de politieke partijen, zoals vastgelegd in de verkiezings programma’s. Op basis van 
deze uitgangspunten signaleert het bureau budgettaire risico’s en knel punten op een 
aantal terreinen.

De belangrijkste conclusies van deze analyses zijn samengevat in de paragraaf 1.2.

Het stellen van prioriteiten blijft uiteraard een kwestie van politieke keuzes, maar 
de besluitvorming is gebaat bij een rationele afweging van taken en middelen. Het 
bureau hoopt daartoe met deze  analyses een bijdrage te leveren.

Bij de totstandkoming van dit Memorandum is gebruik gemaakt van informatie en/of 
kritische commentaren op eerdere concepten van de navolgende instanties: Centraal 
Planbureau, ministerie van OCenW, ministerie van vws, ministerie van bzk, ministe-
rie van Justitie, ministerie van szw en ministerie van Financiën. Dit laat onverlet dat szw en ministerie van Financiën. Dit laat onverlet dat szw
alleen het Sociaal en Cultureel Planbureau verantwoordelijk is voor de inhoud van dit 
rapport.

Prof. Dr. Paul Schnabel
(directeur)
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1 Inleiding en samenvatting

1.1 Inleiding

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft ter voorbereiding van de aanstaande 
kabinetsformatie een analyse gemaakt van de productie en de kosten van quar-
taire diensten in de periode 1990-2002 alsmede van de geraamde ontwikkeling in 
de periode 2002-2006. De ramingen bieden ijkpunten voor beslissingen over de 
allocatie van middelen in de quartaire sector en worden gemaakt als uitvloeisel van 
een permanente opdracht aan het Sociaal en Cultureel Planbureau.1 Reeds viermaal 
eerder bracht het scp dergelijke adviezen uit bij kabinetsformaties (scp 1986, 1989, 
1994,1998).
In de gevolgde aanpak worden de departementale meerjarenramingen voor de peri-
ode 2002-2006 vergeleken met ramingen die betrekking hebben op de te verwachten 
ontwikkeling van het gebruik van diensten. Het betreft de zogenoemde demoraming, 
waarin het effect van een veranderende bevolkingsomvang en -samenstelling tot 
uitdrukking komt, en de zogenoemde basisraming, waarin tevens rekening wordt 
gehouden met trendmatige ontwikkelingen. In sterkere mate dan voorheen wordt 
hierbij overigens gebruik gemaakt van door derden, al dan niet in samenwerking 
of overleg met het scp, opgestelde ramingen. Deze analyses monden uit in plussen 
en minnen ten opzichte van de in de departementale meerjarenramingen uitgetrok-
ken bedragen. Vervolgens worden deze uitkomsten aan een kritische beschouwing 
onderworpen.

Tot de quartaire sector worden een aantal maatschappelijke functies gerekend, te 
weten: openbaar bestuur, openbare orde en veiligheid, sociale zekerheid, onderwijs 
en onderzoek, zorg en welzijn, cultuur en recreatie, maatschappelijke organisaties, 
infrastructuur, milieudienstverlening en volkshuisvesting. Genoemde functies sporen 
min of meer met bedrijfstakken.2

Aldus afgebakend omvat de quartaire sector de gehele collectieve sector alsmede alle 
(private) non-profi torganisaties. De commerciële producenten die tot de quartaire 
sector worden gerekend behoren grotendeels tot twee categorieën:
1) producenten die voor een belangrijk deel uit collectieve middelen worden gefi -

nancierd zoals vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren, apothekers en het 
openbaar vervoer, en

2) commerciële diensten die substituten zijn voor publieke of non-profi tdiensten 
zoals particulier onderwijs en commerciële omroeporganisaties.

De quartaire sector vormt een belangrijk onderdeel van onze economie. In het jaar 
2000 ging er 142  miljard euro in om (36% van het bbp). De sector bood toen onge-
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veer 1,8 miljoen arbeidsjaren3 werk en vertegenwoordigde daarmee circa 28% van de 
totale werkgelegenheid in ons land. De fi nanciering geschiedde voor 61% uit collec-
tieve middelen.

De opzet van deze publicatie is als volgt. Hoofdstuk 2 gaat in op de collectieve inkom-
sten en uitgaven voor de periode 1990-2006. Daarnaast worden kengetallen gegeven 
voor de quartaire sector als geheel en de onderscheiden deelsectoren (kosten, collec-
tieve uitgaven, personeel, rechtsvorm).
Hoofdstuk 3 beschrijft de historische ontwikkeling in onderdelen van de quar-
taire sector. Deze terugblik betreft de periode 1990-2002 en gaat in op de ontwik-
keling van het gebruik van diensten, de reële kosten per gebruikseenheid en de 
(arbeids)productiviteit.
Hoofdstuk 4 vergelijkt de ontwikkelingen in Nederland met die in een aantal (groe-
pen van) andere landen: vs, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, België, 
Denemarken, Zweden, eu-gemiddelde en oeso-gemiddelde.
Hoofdstuk 5 gaat in op de opvattingen van burgers over collectieve voorzieningen en 
geeft een samenvatting van de voornemens van politieke partijen.
Hoofdstuk 6 heeft betrekking op ramingen voor de periode 2002-2006. Uitgangspunt 
hierbij is een vergelijking van de fi nanciële meerjarenramingen van ministeries met 
ramingen die betrekking hebben op de te verwachten ont wikkeling van het gebruik 
van diensten.

1.2 Samenvatting

Hoofdstuk 2: Kerngegevens
In de periode 1990-2000 vertonen de collectieve uitgaven als percentage van het bbp
een gestadige daling van 54 naar 45%, die vooral optreedt bij de overdrachtsuitgaven 
en de rente-uitgaven. De collectieve uitgaven voor de quartaire sector, die ruwweg 
zijn opgebouwd uit de personele en materiële kosten van de sector overheid (inclusief 
onderwijs) en de collectieve uitgaven voor ziekenfonds en awbz, blijven min of meer 
gelijk (rond de 23% van het bbp). 

De totale kosten van quartaire diensten die naast de genoemde collectieve uitgaven 
ook de afschrijvingen en de inkomsten van derden (waaronder de eigen bijdragen van 
burgers) omvatten, fl uctueren in de jaren negentig licht (van 37 via 38 naar 36,8% 
van het bbp). Ook in termen van werkgelegenheid blijft het aandeel van de quartaire 
sector vrijwel constant (28 à 29%).

Het aandeel van de collectieve fi nanciering van quartaire diensten loopt licht terug 
(van 64 naar 61%). Deze teruggang blijkt vooral op te treden bij openbaar vervoer en 
volkshuisvesting, onderdelen die in de loop van de jaren negentig overwegend zijn 
geprivatiseerd.

Inleiding en samenvatting
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De koopkracht van werknemers in de quartaire sector en uitkeringsontvangers is met 
name in de jaren tachtig sterk achtergebleven bij die in de marktsector. Het sterkst 
is de teruggang bij  uitkeringsontvangers (met uitzondering van gepensioneerden). 
Vanaf het midden van de jaren negentig is de inkomensontwikkeling van genoemde 
groepen min of meer gekoppeld.

Hoofdstuk 3: Historische ontwikkeling
Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van het productievolume, de reële kosten 
per product (=relatieve kostprijs) en de (arbeids)productiviteit van quartaire diensten. 
De analyses hebben betrekking op bijna vijftig voorzieningen.

Het productievolume van de onderzochte quartaire diensten neemt in de jaren 
negentig toe met gemiddeld 1,4% per jaar, de helft van de groei in de marktsector. 
In termen van reële kosten groeien deze twee categorieën echter ongeveer even snel, 
namelijk elk met circa 3% per jaar, hetgeen overeenkomt met de volumegroei van 
het bbp. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de relatieve kostprijs van quartaire 
diensten met circa 1,6% per jaar toeneemt. Dat ligt deels aan een stijging van de reële 
personeelskosten per arbeidsjaar en deels aan een toenemende inzet van materiële 
middelen. Deze effecten worden slechts ten dele gecompenseerd door een toename 
van de arbeidsproductiviteit, die in de quartaire sector beduidend lager is dan in de 
marktsector. 

Een sterke toename van het productievolume is kenmerkend voor asielvraagstuk-
ken (23% per jaar), kinderopvang (12% per jaar), genees- en hulpmiddelen (7% per 
jaar), gevangeniswezen (6% per jaar) en de belastingdienst (4% per jaar). Een daling 
treedt op bij voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (demografi sche 
factoren), wetenschappelijk onderwijs (studiefi nancieringsbeleid), verzorgingshuizen 
(extramuralisering), politie (dalende ophelderingspercentages), uitvoering sociale 
zekerheid (conjunctuur en privatisering ziektewet) en cultuur (schijneffect, veroor-
zaakt doordat hoofdzakelijk publieke vormen van dienstverlening zijn meegenomen). 

De zorgsector als geheel vertoont een volumegroei van gemiddeld 1,8% per jaar, 
die voor circa twee derde is toe te schrijven aan vergrijzing. De sterke groei van de 
verstrekking van genees- en hulpmiddelen draagt ook in belangrijke mate bij aan dit 
totaaleffect. Omdat de relatieve kostprijs in de zorgsector met gemiddeld 1,2% per 
jaar toeneemt, loopt deze sector in termen van reële kosten min of meer in de pas met 
de groei van het bbp. In volume-termen blijft de consumptie van medische diensten 
echter achter bij de welvaartsgroei. De relatieve kostprijs neemt het snelst toe bij de 
care-sectoren (verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg) 
en is daar vermoedelijk gerelateerd aan een verbetering van de productkwaliteit die 
niet tot uitdrukking komt in de beschikbare productindicatoren. Bij geneesmidde-
len is de eerder genoemde sterke volumestijging gepaard gegaan met een (lichtere) 
daling van de relatieve kostprijs. 
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Onderwijs als geheel vertoont een productiegroei van 0,7% per jaar. Dit cijfer wordt 
gedrukt door de demografi sche teruggang van het voortgezet onderwijs en het mid-
delbaar beroepsonderwijs, terwijl het hbo en het wetenschappelijk onderzoek (beide 
rond 2,5%) een opwaarts effect hebben. De relatieve kostprijs groeit bij onderwijs 
sneller dan bij de zorgsector, namelijk met ruim 2% per jaar. De voornaamste oorza-
ken voor deze stijging zijn de toenemende reële personeelskosten per arbeidsjaar en 
de betrekkelijk lage groei van de arbeidsproductiviteit. Deze toename van de perso-
neelskosten per arbeidsjaar is onmiskenbaar vervat in het beschikbare cijfermateriaal, 
maar valt niet zonder meer te vertalen in een verbetering van het inkomen van de 
gemiddelde leerkracht. De verklaring lijkt in ieder geval ten dele te liggen in vergrij-
zingseffecten, samenstellingseffecten, veranderingen in aanvangssalarissen en veran-
deringen in loopbaanprofi elen, effecten die tot uitdrukking komen in de zogenoemde 
incidentele looncomponent.

Bij politie en justitie is, zoals gezegd, sprake van een sterke productiegroei bij het 
gevangeniswezen (6% per jaar), maar van een productiedaling bij de politie (– 1% per 
jaar). Bij de brandweer en bij de rechtspraak is sprake van een gematigde groei van de 
productie (circa 1% per jaar). Per saldo bedraagt de gemiddelde jaarlijkse groei van 
het productievolume bij politie en justitie 0,2% per jaar. Hierbij is overigens om tech-
nische redenen geen rekening gehouden met de aanzienlijke groei van de transacties 
in het kader van de wet-Mulder (fl itsapparatuur en dergelijke). Deze lage groei van 
het productievolume gaat (met name bij politie en rechtspraak) gepaard met een zeer 
aanzienlijke toename van de reële kosten per product (gemiddeld 4,5% per jaar, bij 
de rechtspraak niet minder dan 7%). Deze sterke verhoging van de reële kosten per 
product is mogelijk toe te schrijven aan een steeds ‘taaiere’ problematiek: georgani-
seerde misdaad, toenemende professionaliteit van advocatenkantoren, steeds meer 
beroepsprocedures.

Voorlopige analyses voor de periode 1998-2002 laten een relatief snelle toename 
van de kosten zien, die verhoudingsgewijs het sterkst is bij onderwijs en bij politie/
justitie. Dit treedt met name op bij basis-, speciaal en voortgezet onderwijs, recht-
spraak en gevangeniswezen. Ook bij de zorgsector zijn extra middelen beschikbaar 
gekomen, die met name zijn ingezet voor verbetering van de arbeidsmarktpositie van 
zorgverleners, voor de bestrijding van wachtlijsten en de verbetering van de materiële 
voorzieningen. Vooralsnog lijkt de reële kostenstijging in de zorg overigens maar 
een half procentpunt boven die in de jaren negentig te liggen. In de meeste gevallen 
zijn productiecijfers slechts beschikbaar tot het jaar 2000. Bij onderwijs neemt het 
volume sneller toe dan in het verleden, onder meer doordat een einde is gekomen aan 
de demografi sche daling van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepson-
derwijs en een aanzienlijke toename van het aantal hbo-studenten is opgetreden. Bij 
de zorg en bij politie/justitie is de volumegroei echter eerder lager dan hoger dan in 
het voorafgaande decennium. Op de meeste terreinen van de zorg is ook de wacht-
lijstproblematiek nog verre van opgelost. Het ziet er naar uit dat de ‘investeringen’ 
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in onderwijs, zorg en veiligheid verhoudingsgewijs weinig volume-effecten  hebben 
teweeggebracht. Daarbij moet overigens de kanttekening worden geplaatst dat dit 
ook lang niet in alle gevallen de bedoeling was van de extra inzet van middelen: het 
ging onder meer ook om verbetering van de arbeidsmarktpositie, de introductie van 
itc en de verhoging van de kwaliteit. Daarbij past nog de kanttekening dat kwaliteits-
verhogingen door maatregelen gericht op klassenverkleining, meer ‘handen aan het 
bed’ en betere huisvestingsomstandigheden in deze analyses niet tot uitdrukking 
komen in het volume maar in de prijs van diensten.

Het is opvallend dat de personeelskosten per arbeidsjaar in de quartaire sector in de 
periode 1990-1999 sneller zijn gestegen dan die in de marktsector. Deze bevinding 
lijkt haaks te staan op het algemene idee dat de beloning van ambtenaren, onderwij-
zers en personeel in de zorgsector juist slecht is in vergelijking tot die in de marktsec-
tor. Getuige de hier gepresenteerde bevindingen kan dit contrast met name worden 
verklaard uit het verschil tussen loonniveaus en loonontwikkeling. Eerder werd door 
de Commissie Van Rijn (bzk 2001) op basis van gegevens voor 1997 een genuanceerd bzk 2001) op basis van gegevens voor 1997 een genuanceerd bzk
beeld geschetst van de beloningsverhoudingen tussen markt en overheid, waarbij de 
nadruk werd gelegd op het licht achterblijvende niveau van de contractlonen in de 
collectieve sector en op verschillen in beloning naar opleidingsniveau, waarbij met 
name het onderwijs en de zorgsector er minder goed vanaf komen. Voor het geheel 
van de collectieve sector geldt dat werknemers met hogere opleidingsniveaus slech-
ter en werknemers met een lager opleidingsniveau beter gehonoreerd worden dan 
in de marktsector.  Wel moet daarbij worden bedacht dat de huidige gegevens totale 
personeelskosten betreffen, terwijl de schattingsresultaten van de Commissie Van 
Rijn betrekking hebben op lonen, gecorrigeerd voor samenstellingseffecten op grond 
leeftijd, opleiding en geslacht. Mede als gevolg van deze bevindingen is een begin 
gemaakt met de realisatie van concurrerende arbeidsvoorwaarden om de personele 
kwaliteit van de quartaire dienstverlening te waarborgen. Overigens is nog niet duide-
lijk wat nu precies de effecten van deze maatregelen (zullen) zijn.
De hier gepresenteerde uitkomsten met betrekking tot de ontwikkeling van de perso-
neelskosten werpen een nieuw licht op de dynamiek van de beloningsverhoudingen. 
De scp uitkomsten maken aannemelijk dat in de afgelopen 10 jaar reeds processen 
op gang zijn gekomen die geresulteerd hebben in een verkleining van de feitelijke 
beloningsverschillen tussen quartaire sector en marktsector (via o.a. wijziging van 
aanvangssalarissen, loopbaanbeleid en ranginfl atie). Figuur 2.3 (statische koop-
krachtontwikkeling) suggereert dat deze verschillen voor een deel hun oorsprong 
vinden in specifi eke arbeidsmarktomstandigheden en bezuinigingen in de jaren 
tachtig.
Niettemin lijkt een verdere verbetering van de arbeidsvoorwaarden van personeel in 
de deelsectoren onderwijs en zorg wenselijk om op langere termijn te kunnen voldoen 
aan de vraag naar personeel en noopt ook de huidige krapte op de arbeidsmarkt tot 
een aanhoudende monitoring en bijstelling van het door de overheid gevoerde belo-
ningsbeleid.
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Hoofdstuk 4: Internationale vergelijking

Het aandeel van de collectieve uitgaven in het bbp is in de jaren negentig licht gedaald 
in de meeste eu-landen. Het streven naar een economische monetaire eenheid, het 
gunstige economisch tij in de tweede helft van de jaren negentig en de mede daar-
mee verbonden verlichting van de sociale zekerheidslasten hebben hiertoe bijge-
dragen. Nederland behoorde met een gemiddelde groei van circa 2,8% per jaar tot 
de koplopers in welvaartsgroei, terwijl het Europese gemiddelde bleef steken op 
1,8%. Nederland heeft zijn positie op de Europese ranglijst sterk verbeterd, en heeft 
zich vanuit de middenmoot opgewerkt tot een van de koplopers waarbij landen als 
Duitsland, Frankrijk en Zweden werden gepasseerd. Het aandeel van de overheidsuit-
gaven in het bbp bewoog zich eind jaren negentig rond het Europese gemiddelde van 
47%, waarmee Nederland zijn toppositie met de Scandinavische landen begin jaren 
negentig vaarwel heeft gezegd. Dit lag vooral aan dalende uitgaven voor sociale zeker-
heid en dalende rente-uitgaven.

Ten aanzien van uitgaven voor de quartaire sector behoort Nederland tot de koplopers 
in Europa (met 23% bbp tegen een gemiddelde van 20%). In Nederland, maar ook 
in veel andere Europese landen is sprake van een lichte teruggang van dit uitgaven-
niveau. Alleen in landen als de vs, Italië en het Verenigd Koninkrijk is sprake van een 
scherpere teruggang.

De onderwijsuitgaven zijn in Europa gemiddeld op een niveau van 5,4% blijven staan. 
Nederland kwam in het begin van de jaren negentig met een aandeel van 4,8% duide-
lijk onder dit Europees gemiddelde uit, en heeft deze positie in de Europese achter-
hoede in de loop van de jaren negentig met een niveau van 4,6% (in 1998) behouden. 
Deze lage positie kan niet worden toegeschreven aan specifi eke demografi sche of 
economische omstandigheden, zodat de conclusie zich opdringt dat beleidsprioritei-
ten hier een belangrijke rol spelen. Wel valt aan te nemen dat de extra middelen die 
in de afgelopen vier jaar in het onderwijs zijn gestoken, hebben bijgedragen tot een 
verhoging van het aandeel bbp met enkele tiende procentpunten en wellicht ook tot 
een relatieve verbetering van de positie van Nederland. 

De uitgaven voor de zorg zijn in Europa gemiddeld gestegen van 7,8% in 1990 naar 
8,6% in 1999, uitgedrukt als aandeel in het bbp. Dit correspondeert met een jaarlijkse 
groei van gemiddeld 1%. Nederland lag in 1990 boven het Europees gemiddelde, maar 
is in 1999 met een gemiddelde jaarlijkse groei van 0,3% in de Europese middenmoot 
beland. Ook hier zijn nauwelijks demografi sche of economische ontwikkelingen 
aan te voeren die de Nederlandse pas op de plaats kunnen rechtvaardigen. Weliswaar 
kwam de vergrijzing in Nederland iets onder het Europese gemiddelde uit, maar de 
welvaartsgroei kwam juist aanzienlijk boven het Europese gemiddelde uit. Ook hier 
moet een belangrijk deel van de verklaring gezocht worden in de wijze waarop de 
‘markt’ voor zorg in de verschillende landen zijn geregeld en de beleidsprioriteiten 
aangaande dit stelsel. 
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Helaas ontbreken goede gegevens over de ontwikkeling van het aandeel van de 
uitgaven van de derde belangrijke pijler van de quartaire sector, politie en justitie, 
in het bbp. Op dit punt lijkt Nederland eind jaren negentig een middenpositie in te 
nemen. Ook het gevangeniswezen heeft een inhaalslag gemaakt in de richting van de 
Europese middenmoot. Het niveau van de geregistreerde criminaliteit (ruim 7% per 
100 inwoners) ligt iets boven het Europese gemiddelde (ruim 6%). De groei van de 
geregistreerde criminaliteit in de jaren negentig (0,4% per jaar) kwam in Nederland 
lager uit dan het Europese gemiddelde (0,7% per jaar).

Hoofdstuk 5: Opvattingen en inzichten

De enquêtes met betrekking tot de (on)tevredenheid van burgers over voorzieningen 
geven aan dat er met name knelpunten worden ervaren bij veiligheid, zorg en leef-
baarheid van de grote steden. Een aanzienlijke groep vindt dat de zorgvoorzieningen, 
en met name de ouderen en gehandicaptenzorg er de afgelopen vijf jaar op zijn ach-
teruitgegaan. Ook ten aanzien van basis- en voortgezet onderwijs deelt een vrij grote 
groep deze mening. Slechts weinigen constateren een vooruitgang.  Dit staat haaks 
op het gegeven dat er met name de afgelopen vier jaar zwaar is geïnvesteerd in zorg en 
onderwijs.
Burgers zijn met name ontevreden  over de bestrijding van de criminaliteit. Er is nog 
wel veel waardering voor de betrouwbaarheid van politie en justitie. Maar de kwaliteit 
en effectiviteit van het overheidsingrijpen wordt overwegend met een onvoldoende 
gewaardeerd.

De in dit hoofdstuk besproken politieke partijen (PvdA, vvd, cda, d66 en 
GroenLinks) willen veel extra middelen inzetten voor onderwijs (1,2 tot 1,8 mrd 
Euro). Bij zorg zijn er drie met een hoog niveau van extra uitgaven (PvdA, cda en 
GroenLinks: alle circa 1 mrd) en twee met een minder hoog niveau (vvd en d66, 
beide rond 0,3 mrd). Bij politie en justitie zetten PvdA, cda en vvd rond de 0,8 mrd 
aan extra middelen in tegen 0,5 bij d66 en 0,3 bij GroenLinks. Aangezien er sprake is 
van schaarse middelen moeten deze uitgaven bekostigd worden uit posterioriteiten 
en deze treffen alle partijen (met uitzondering van d66) aan bij het gemeentefonds 
en alle partijen met uitzondering van GroenLinks bij ‘overig openbaar bestuur’. Bij de 
eerste post wordt als methode het betrekken van de rente-uitgaven van het Rijk bij de 
normering van het gemeentefonds gegeven, bij de tweede post wordt vooral gedacht 
aan het terugdringen van de bureaucratie. De politieke partijen verschillen voorts op 
tal van andere onderwerpen (waaronder lastenverlichting en terugdringing vorderin-
gensaldo), maar deze zijn voor de vraagstelling van dit rapport minder relevant.

Hoofdstuk 6: Ramingen

In dit hoofdstuk worden de fi nanciële meerjarenramingen van de ministeries verge-
leken met de demo- en basisraming van het scp. Waar mogelijk wordt bij de basis-
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raming gebruik gemaakt van externe of door het scp in samenwerking met anderen 
opgestelde sectorale ramingen.

Bij het onderwijs is gebruik gemaakt van de Referentieraming van het Ministerie 
van OCenW (2002b). Bij speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger 
beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs ligt de referentieraming duidelijk 
hoger dan de demoraming. In het eerste geval heeft dat te maken met een groeiende 
groep probleem-jongeren, in de laatste drie gevallen met een verdere stijging van 
de onderwijsdeelname van jongeren. Over het algemeen stemt de referentieraming 
van het ministerie van OCenW goed overeen met de eigen basisraming van het scp. 
Hierop bestaat één uitzondering: de  referentieraming voor het hbo is aanmerkelijk 
lager dan de basisraming (met name als gevolg van andere veronderstellingen over de 
indirecte instroom).

Bij de zorgsector is gebruik gemaakt van het Ramingsmodel voor de zorgsector. De 
uitkomsten sporen met scp/cpb 2001. Volgens dit model voor de zorgsector zal de 
feitelijke ontwikkeling van de vraag over het geheel genomen nog aanzienlijk afwijken 
van de demoraming, onder meer als gevolg van technologische ontwikkelingen en 
maatschappelijke trends.
De groei voor de ziekenhuizen is hoog ten opzichte van die in de afgelopen tien jaar. 
Niet alleen dient aan de demografi sche groei tegemoet te worden gekomen, maar 
daarnaast wordt uitgegaan van een extra groei als gevolg van nieuwe medisch-techno-
logische mogelijkheden.
In het verleden bleek een forse groei van het aantal ouderen gepaard te gaan met 
een min of meer evenredige groei van de verpleeghuizen, een nog sterkere groei 
van de thuiszorg, maar een fors dalend gebruik van verzorgingshuizen. Deze daling 
had deels te maken met een ombouw van verzorgingshuizen van een hoofdzakelijk 
residentiële voorziening voor ouderen naar een instelling die in toenemende mate 
was gericht op de opvang van ouderen met ernstige beperkingen. Dit spoorde tot op 
zekere hoogte ook met een maatschappelijke trend, waarbij met name wat beter opge-
leide ouderen met een eigen pensioen steeds meer de voorkeur gaven aan zelfstandige 
woonarrangementen. Toch was ook sprake van een wat geforceerde afbouw, blijkens 
de aanzienlijk wachtlijsten die momenteel voor verzorgingshuizen bestaan. In het 
ramingsmodel voor de zorgsector wordt op basis van een analyse van de ontwikkeling 
van de vraag voor de nabije toekomst uitgegaan van een veel minder snelle afbouw van 
verzorgingshuizen.
Bij de raming van de vraag naar gehandicaptenzorg wordt rekening gehouden met de 
stijgende levensverwachting van deze groep.
De sterkste groei trad in het verleden op bij de verstrekking van genees- en hulpmid-
delen en het ramingsmodel voor de zorgsector trekt deze ontwikkeling, zij het iets 
vertraagd, door.
Ten aanzien van de rubriek ‘preventie en diversen’ valt op dat de groei volgens de 
cpb/scp-raming veel hoger is dan die in de afgelopen 10 jaar. Met name enkele 
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deelposten, zoals de gg&gd en het ambulancevervoer vertonen de laatste jaren een 
aanzienlijke groei en deze wordt in de raming doorgetrokken. Gezien de heterogene 
samenstelling van deze restcategorie, de wisselvallige historische ontwikkeling en het 
ontbreken van een goede modelmatige onderbouwing is dit onderdeel van de raming 
overigens het meest onzeker.

Op basis van het Ramingsmodel voor de strafrechtelijke keten (Jukebox, scp 2001) 
wordt een stijging van de geregistreerd criminaliteit (met name gewelddelicten, 
gekwalifi ceerde diefstallen en vermogensdelicten) in de orde van 2 à 3% per jaar ver-
wacht. Voorts is er een hardnekkige tendens in de richting van verlaging van ophelde-
ringspercentages. Volgens dit model neemt de vraag naar politiediensten de komende 
jaren toe met 2,3% per jaar, die naar rechtspraak met 1,5% en die naar gevangenisca-
paciteit met 1,4% per jaar. Deze groei is overigens met name bij het gevangeniswezen 
slechts een kwart van het in de afgelopen tien jaar gerealiseerde groeipercentage.
In het verlengde van de ontwikkeling in het recente verleden gaat de basisraming voor 
de belastingdienst uit van een verdere groei van de vraag. De vraag naar beheer van de 
zorgsector (ministerie, zorgverzekeraars) is modelmatig gekoppeld aan de omvang 
van de bevolking. In het verleden spoort de kostenontwikkeling hiermee redelijk. Bij 
de kinderopvang is gebruik gemaakt van het door scp en seo ontwikkelde ramings-
model voor de vraag naar kinderopvang. De hier weergegeven raming spoort met scp/
seo 2001. In deze prognose wordt de snelle groei van de afgelopen jaren doorgetrok-
ken. De geraamde ontwikkeling van de deelsector welzijn (waarvan alleen maatschap-
pelijk werk en jeugdhulpverlening in de beschouwing worden betrokken) is in het 
verlengde van het historische patroon zeer gematigd. Bij de sector cultuur was in de 
periode 1990-2000 sprake van een lichte volumedaling, die nog iets sterker is na cor-
rectie voor de groeiende omvang van de bevolking. Deze daling die in het bijzonder 
betrekking heeft op openbare bibliotheken en op de publieke omroep, zet zich door 
in de basisraming.

Hoofdstuk 6: Nadere analyses

Ten aanzien van de meerjarenraming van het ministerie van OCenW valt op dat het 
niveau voor het totale onderwijs redelijk spoort met dat van de referentieraming, maar 
dat het ministerie (evenals in de afgelopen tien jaar) prioriteit geeft aan een kwaliteits-
verbetering in het basis- en voortgezet onderwijs, terwijl de middelen voor middel-
baar beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs achterblijven bij de geraamde 
volume-ontwikkeling.
Overigens zijn er de afgelopen zes jaar al aanzienlijke extra middelen aan met name 
het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs 
besteed (reële kostenstijgingen van tientallen procenten). Afgaande op berichtge-
ving over de materiële en personele staat van het onderwijs lijken de  achterstanden 
daarmee echter nog geenszins te zijn weggewerkt. Dat heeft deels te maken met het 
gegeven dat de afgelopen jaren een belangrijk deel van de extra middelen is ingezet 
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voor klassenverkleining in de onderbouw van het basisonderwijs en voor ict, dat wil 
zeggen voor een kwaliteitsverbetering van het onderwijs en veel minder voor het inlo-
pen van achterstallig onderhoud. De toch al bestaande knelpunten in de personeels-
voorziening en huisvesting werden er feitelijk nog extra door versterkt.
De afgelopen jaren zijn er van vele kanten extra fi nanciële claims voor de verschillende 
sectoren van het onderwijs op tafel gelegd. De politieke partijen komen in hun verkie-
zingsprogramma’s met aanzienlijke intensiveringen (van 1,2 tot 1,9 miljard euro). Zij 
leggen de prioriteit bij het basis- en voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. 
Bij mutaties van deze orde verbleken de meer bescheiden bijstellingen op basis van de 
ramingssystematiek van het scp (-240 mln voor funderend onderwijs, +180 mln voor 
middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs).

De meerjarenraming van het ministerie van vws zoals die is vervat in de Zorgnota 
2002 nog een aantal bewerkingen ondergaan alvorens deze kon worden geïnterpre-
teerd als volumeraming. Daarbij is onder meer een reserve van 1,1% volumegroei, 
die is gespecifi ceerd onder de aanvullende post, evenredig over sectoren verdeeld. 
Daarnaast is gecorrigeerd voor prijseffecten (bouwkader en geneesmiddelen). Bij de 
meerjarenraming van het ministerie van vws is alleen op het hoofdstuk genees- en 
hulpmiddelen expliciet rekening gehouden met de te verwachten (forse) ontwikke-
ling van de vraag. Op een aantal onderdelen is de in de meerjarenraming voorziene 
groei ontoereikend om de volgens het ramingsmodel voor de zorgsector geschetste 
vraagontwikkeling te honoreren. Deze discrepanties zijn met name hoog bij zieken-
huizen, thuiszorg en preventie/overig. Het geraamde overschot bij verzorgingshuizen 
wordt min of meer gecompenseerd door een tekort bij verpleeghuizen. Het verschil 
tussen de basisraming en de meerjarenraming voor de zorgsector beloopt  in 2006 
740 miljoen euro (in prijzen 2001). Vooral de tekorten voor ziekenhuizen en specialis-
ten (450 miljoen euro), thuiszorg (140 miljoen euro) en preventie/overig (170 miljoen 
euro) zijn opmerkelijk. Het bedrag bij de rubriek preventie/overig is modelmatig 
maar matig onderbouwd en zou nadere ondersteuning behoeven met beleidsmatige 
argumenten (noodzaak van verbeteringen in de preventieve zorg, achterstanden bij 
de ambulancevoorzieningen etc.). Overigens is deze bijstelling van 740 miljoen ten 
opzichte van de meerjarenramingen al meegenomen in het basispad van het cpb
(2001, 2002a).
Een punt van aandacht is voorts, dat deze analyse alleen betrekking heeft op middelen 
ter realisatie van een hogere volumegroei, terwijl er ook behoefte is aan een verbete-
ring van de arbeidsmarktpositie van personeel in de zorgsector (Commissie van Rijn, 
bzk 2001), aan het terugdringen van wachtlijsten, aan het verminderen van het aantal bzk 2001), aan het terugdringen van wachtlijsten, aan het verminderen van het aantal bzk
patiënten per kamer en aan de verbetering van het niveau van materiële voorzienin-
gen, onderwerpen overigens waaraan ook in de afgelopen jaren veel extra middelen 
zijn besteed. Omdat de scp/cpb-raming als uitgangspunt heeft gegolden voor de 
doorrekening van de verkiezingsprogramma’s en de daarin vervatte intensivering van 
0,7 mrd euro dus al in het basispad is opgenomen, hebben de door de politieke par-
tijen gewenste extra uitgaven, variërend van circa 1 mrd (PvdA, cda en GroenLinks) 
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tot circa 0,3 mrd (vvd en d66) betrekking op dit soort doelstellingen.

Bij politie en justitie zijn volgens het analysekader van het scp 270 miljoen euro aan 
extra middelen nodig, die vooral zouden moeten neerslaan bij politie en gevangenis-
wezen. Daarbij zij vermeld dat de analyses op basis van het ramingsmodel voor de 
strafrechtelijke keten duiden op een stijgende criminaliteit (2% per jaar) en immer 
dalende ophelderingspercentages. De extra middelen uit de scp-analyse corresponde-
ren met het uitgangspunt dat de inzet van middelen gelijke tred zou moeten houden 
met de ontwikkeling van de strafrechtelijke en civiele taken van politie en justitie. 
Overigens geeft het analysemodel aan dat een dergelijke toename van de middelen 
niet toereikend is om het toenemen van de geregistreerde criminaliteit tegen te gaan, 
laat staan om de dalende trend van de ophelderingspercentages tot staan te brengen. 
Dat zou bij overigens ook nog gelden bij een verveelvoudiging van de extra middelen. 
Ook uit de ontwikkelingen in het verleden valt de les te trekken dat de extra middelen 
die de afgelopen tien jaar aan met name politie en justitie zijn besteed nauwelijks 
hebben geleid tot een verhoging van de productie, met uitzondering dan van de snelle 
groei van het aantal bekeuringen van snelheidsovertreders met behulp van fl itsap-
paratuur. Met deze conclusies doet men wellicht te weinig recht aan de inspanningen 
van politie en justitie, die immers worden geconfronteerd met een verharding van 
de georganiseerde criminaliteit en met steeds hardnekkigere tegenstand bij civiele 
en strafrechtprocessen (zie de Nota Criminaliteitsbeheersing, Ministerie van Justitie 
2001, waarin 1,85 miljard euro aan extra middelen wordt geclaimd voor de periode 
2002-2005).
Hoe dan ook is de onveiligheidsproblematiek veruit de grootste zorg van burgers (zie 
paragraaf 5.1). In aansluiting hierop zijn de grote politieke partijen (PvdA, cda en 
vvd) voornemens om 800 miljoen extra voor politie en justitie uit te trekken. d66 en 
GroenLinks pleiten voor een meer bescheiden toename (300 tot 450 miljoen).

Aan de categorie ‘overig’ worden volgens deze systematiek relatief veel extra middelen 
toegekend: 760 miljoen euro. Met name de bedragen voor de belastingdienst (230 
mln), de uitvoeringsorganen sociale zekerheid (210 mln), de kinderopvang (170 mln), 
de jeugdhulpverlening (90 mln) en het openbaar vervoer (230 mln) zijn aanzienlijk. 
De extra uitgaven voor de uitvoeringsorganen sociale zekerheid kunnen worden 
geschrapt omdat deze voortvloeien uit een effi ciency taakstelling die de uitvoerings-
organen hebben afgesproken met het ministerie van szw. Er is brede overeenstem-
ming over extra uitgaven voor de kinderopvang (ten bedrage van 230 mln), maar de 
formele besluitvorming hierover ‘is over de kabinetsformatie heen getild’. Bij het 
openbaar vervoer is sprake van substantiële eigen bijdragen van burgers en moeten 
deze nadrukkelijk in de afweging over de toekomstige collectieve uitgaven worden 
betrokken.

In dit kader lijkt het zinnig om nog een korte beschouwing te wijden aan de voorne-
mens van de meeste politieke partijen om aanzienlijke ombuigingen te realiseren op 
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het gemeente- en provinciefonds en op de rubriek ‘overig openbaar bestuur’ (zie para-
graaf 5.2). Het beleidsmatige accent op zorg, onderwijs en veiligheid heeft zijn prijs, 
en gaat per saldo ten koste van de beide genoemde rubrieken.
Voor de rubriek ‘overig openbaar bestuur’ voorzien PvdA, vvd, cda en d66 betrek-
kelijk eendrachtig ombuigingen in de orde van 1,5 miljard euro. Ruim de helft hiervan 
wordt aangeduid als bezuiniging op personele en materiële kosten, bij sommigen 
expliciet toegespitst op (een deel van) de ministeries. Kortingen, kortom, op de 
bureaucratie ten gunste van onderwerpen die de burger direct raken als zorg, onder-
wijs en veiligheid. Hier is het evenwel de vraag of een term als ‘overig openbaar 
bestuur’ geen onterechte associaties wekt. Van de circa 10 miljard euro aan apparaat-
suitgaven in deze categorie gaat tweederde op aan fi nale dienstverlening, waaronder 
de belastingdienst, onderhoud van wegen en waterwegen, de centra voor werk en 
inkomen en de opvang van asielzoekers. De ministeries en daarmee geassocieerde 
agentschappen (exclusief de belastingdienst) nemen van het totaal circa 3 miljard 
voor hun rekening. Dit lijkt een smalle basis voor een ombuiging van 0,8 miljard. 
Dit geldt in nog sterkere mate als de ombuigingen moeten worden toegespitst op de 
ministeries van OCenW, szw, vrom en vws, zoals het cda wil.
De voornemens van PvdA, cda, vvd en GroenLinks om de afdracht aan het 
gemeente- en provinciefonds te verminderen met 0,7 tot 0,85 miljard euro, komen 
neer op een halvering van de groei van dit fonds zoals die wordt voorzien door het 
cpb. Deze vermindering wordt toegelicht met het argument dat dit bereikt kan 
worden door de (dalende) rentelasten (van het rijk) bij de normering te betrekken. 
Het betrekken van de rente-uitgaven bij normering is naar de mening van het scp
echter discutabel. Gemeenten hebben weinig met de rentelast van het rijk te maken 
en hebben zelf verhoudingsgewijs geringe netto-rentekosten. De normering zou 
eerder moeten afhangen van ontwikkelingen in de gemeentelijke taken en wellicht 
van een analyse van de overige inkomsten van gemeenten. In het Plan van Aanpak 
Transparantie in de Financiële Verhouding (bzk 2000) wordt daartoe een aanzet bzk 2000) wordt daartoe een aanzet bzk
gegeven. Drie argumenten pleiten tegen een dergelijke verlaging van de groei van het 
gemeentefonds. Ten eerste zijn de reële lopende uitgaven van gemeenten veel minder 
snel gestegen dan de exploitatie-uitgaven van het rijk en de kosten van fi nale diensten 
in de quartaire sector (volgens hoofdstuk 3 van dit rapport): een reële stijging in de 
periode 1995-2000 van 1,7% per jaar, tegen 3 à 4% voor de beide andere categorieën. 
Hoewel ook deze kengetallen slechts een betrekkelijke waarde hebben zonder een 
meer diepgaande analyse van de groei van de bijbehorende taken, duiden deze op 
een relatief bescheiden groei van de gemeentelijke middelen in het recente verle-
den. Ten tweede worden de vrije middelen van gemeenten, het gemeentefonds en 
de netto-opbrengst van de ozb en van bedrijfsmatige activiteiten, besteed aan een 
scala van fi nale diensten Slechts een klein deel wordt besteed aan pure apparaatskos-
ten. Een eventuele korting op het gemeentefonds zou naar het inzicht van het scp
moeten zijn gebaseerd op een afweging omtrent het belang van genoemde taken. Ten 
derde zijn er bij deze taken regelrechte prioriteiten van alle politieke partijen zoals 
onderwijs(huisvesting), zorg (gg&gd) en veiligheid (brandweer).



21

2 Kerngegevens

Paragraaf 2.1 gaat kort in op collectieve inkomsten en uitgaven. Paragraaf 2.2 legt een 
relatie tussen collectieve uitgaven in het algemeen, collectieve uitgaven voor quar-
taire diensten en de kosten van quartaire diensten. Voorts wordt ingegaan op enkele 
belangrijke aspecten van quartaire dienstverlening: het aandeel van de onderscheiden 
deelsectoren, het aandeel van de collectieve fi nanciering, de werkgelegenheid en de 
rechtsvorm van quartaire producenten. Paragraaf 2.3 gaat kort in op de ontwikkeling 
van de koopkracht van werknemers in de marktsector, werknemers in de quartaire 
sector en uitkeringsontvangers.

2.1 Collectieve inkomsten en uitgaven, 1990-2006

Tabel 2.1 geeft een overzicht van collectieve inkomsten en uitgaven in de peri-
ode 1990-2006. De ontwikkeling tot en met 2000 is gebaseerd op de Nationale 
Rekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs 1998, 2001a), de ontwik-
keling in de daaropvolgende jaren op de recente middellange-termijnverkenning van 
het Centraal Planbureau (cpb 2001). De rubricering van uitgaven is echter aangepast 
aan het doel de quartaire dienstverlening in kaart te brengen. 
Voor de cpb-verkenning is aangesloten bij het zogenoemde voorzichtige scenario. 
Naar de huidige inzichten is dit het beste uitgangspunt voor de planning van over-
heidsuitgaven. Kernelementen in het voorzichtige scenario vormen een reële groei 
van het bruto binnenlands product (bbp) met 2,5% per jaar en een infl atie van 2,5% 
per jaar. De werkloosheid fl uctueert in de periode 2000-2002 rond de 3,5%, maar 
neemt daarna toe tot 4,75%. Dit beeld is gebaseerd op de inzichten in oktober 2001. 
Het cpb komt eind mei met een geactualiseerd beeld.
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Tabel 2.1 Collectieve inkomsten en uitgaven, 1990-2006 (in % bbp)

historische ontwikkeling geraamde toekomstige ontwikkeling

1990 1995 2000 2002 2006

inkomsten (% bbp)

belastingen en premies 41,1 40,6 40,4 39,6 40,0 

niet-belastingmiddelen  7,8 6,8 7,1  6,5 5,0 

totaal 48,9 47,4 47,5 46,1 45,0 

uitgaven (%bbp)

uitgaven quartaire sectora 23,1 23,6 22,5 24,0 23,7 

overdrachtsuitgaven 18,4 16,3 12,8 13,1 13,0 

investeringsuitgaven 2,9 3,0 3,2 3,5 3,3 

rente 5,9 5,9 3,9  3,0 2,0 

overige uitgaven  3,3 2,2 2,9  1,9 1,8 

totaal 53,6 50,9 45,4  45,5 43,8 

kengetallen (% bbp)

vorderingensaldob -4,7 -3,6 +2,2c +0,6 +1,2 

collectieve-lastendrukd 42,5 41,8 41,4 40,5 39,9 

a De uitgaven quartaire sector omvatten de apparaatsuitgaven van de sector overheid (inclusief onderwijs), de collectieve uitgaven 
voor de zorgsector en exploitatiesubsidies (zoals die aan openbaar vervoer en onderzoeksinstellingen).
b Het vorderingensaldo is gelijk aan het fi nancieringssaldo minus het saldo van verstrekte en terugbetaalde leningen en het saldo van 
de aan- en verkoop van aandelen.
c Dit vorderingensaldo is vertekend door de eenmalige opbrengst van de umts-veiling. Zonder dit effect zou de hoogte 1,5% BBP 
bedragen.
d Berekend als de som van belasting- en premie-inkomsten, gecorrigeerd voor belastingafdrachten aan eu.      
Bron: Nationale Rekeningen (cbs 1998 en 2001a), cpb (2001); scp-bewerking

De reeksen in tabel 2.1 zijn uitgedrukt als percentage van het bbp, dat in de jaren 
negentig overigens een volumegroei vertoonde van bijna 3% per jaar. De quote van 
de collectieve inkomsten is evenals de collectieve lastendruk betrekkelijk constant, 
terwijl de relatieve omvang van de collectieve uitgaven door de jaren heen een da ling 
laat zien. Bij de uitgaven valt vooral de daling van de overdrachtsuitgaven en de 
rente-uitgaven op. Deze daling is vooral prominent in de laatste vijfjaarsperiode en is 
deels toe te schrijven aan het macro-economische beleid en specifi eke maatregelen 
(o.a. privatisering van de Ziektewet) van de kabinetten-Kok en deels aan de gunstige 
economische ontwikkeling. De uitgaven voor quartaire diensten, opgebouwd uit 
personele en materiële kosten van de sector overheid (inclusief onderwijs) en col-
lectieve uitgaven voor de zorgsector nemen slechts licht af ten opzichte van het bbp
en de investeringsuitgaven schommelen de gehele periode rond de 3% van het bbp. 
Doordat de collectieve uitgaven in de afgelopen tien jaar sneller zijn afgenomen dan 
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de collectieve inkomsten, is het vorderingentekort in een overschot omgeslagen. 

De door het cpb geraamde ontwikkeling voor de periode 2002-2006 wijkt niet spec-
taculair af van die in de direct voorafgaande periode. Er blijft sprake van een klein 
positief vorderingensaldo, de rente-uitgaven dalen verder en voorts vertonen zowel de 
collectieve lastendruk als de uitgavenquote een lichte daling.

Figuur 2.1 laat het verloop van de collectieve inkomsten en uitgaven over een langere 
periode zien.

Figuur 2.1 Het verloop van collectieve inkomsten en uitgaven, 1970-2000

Bron: Nationale Rekeningen (cbs 1998, 2001a); scp-bewerking

Deze fi guur laat duidelijk zien dat er gedurende een lange periode, 1978-1998, een 
begrotingstekort heeft bestaan.

2.2 Kerngegevens quartaire sector 

Tabel 2.2 legt een verband tussen de collectieve uitgaven voor quartaire diensten en de 
totale kosten die met deze diensten zijn gemoeid. De totale kosten worden gevormd 
door de netto-overheidsuitgaven, de afschrijvingen en de bijdragen van derden. De 
laatstgenoemde categorie heeft betrekking op zowel de verkoop van goederen en 
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diensten aan bedrijven als op de eigen betalingen van gebruikers van quartaire dien-
sten.4

Tabel 2.2 Kerngegevens quartaire sector, 1990-2000

 % BBP  mrd euro 

1990 1995 2000 2000 

netto-uitgaven quartaire dienstena 22,8 23,2 22,1 88 

+ afschrijvingen sector overheid 2,7 2,7 2,5 10 

+ inkomsten derdenb 11,9 12,3 11,0 44 

kosten quartaire diensten 37,4 38,2  35,6 142 

a Het betreft de netto-uitgaven, berekend als de som van de collectieve uitgaven voor quartaire diensten uit tabel 2.1, verminderd 
met de verkopen van goederen en diensten.
b De verkopen van goederen en diensten aan bedrijven vermeerderd met de eigen betalingen van consumenten, waaronder o.a. huren 
en premies particuliere ziektekostenverzekeringen.

Bron: Nationale Rekeningen (cbs 1998 en 2001a); scp-bewerking

De in tabel 2.2 opgenomen reeksen vertonen een vrij grote mate van stabiliteit. De 
netto-uitgaven voor quartaire diensten vertonen, uitgedrukt als percentage van het 
bbp, over het geheel van de periode 1990-2000 een daling van minder dan 1%. Het 
is ook opmerkelijk dat het aandeel van de betalingen door derden vrij constant blijft 
en ook recentelijk geen toename vertoont. De tendens in de richting v an verzelf-
standiging en privatisering van overheidsdiensten heeft blijkbaar niet geleid tot een 
verschuiving in de balans tussen collectieve en private fi nanciering.

Over een langere periode bezien zijn de fl uctuaties groter. Figuur 2.2 geeft de histo-
rische ontwikkeling van de collectieve uitgaven, de netto-collectieve uitgaven voor 
quartaire dienstverlening en de kosten van quartaire diensten uitgedrukt als percen-
tage van het bbp.
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Figuur 2.2 Collectieve uitgaven en kosten van quartaire diensten als percentage van het bbp

Bron: Nationale Rekeningen (CBS);SCP-bewerking

De zogenoemde collectieve-uitgavenquote, die naast de uitgaven voor quartaire 
dienstverlening ook betrekking heeft op rente- en overdrachtsuitgaven van de over-
heid en de publiekrechtelijke organisaties, vertoont de grootste fl uctuaties: van 40% 
in 1970 naar 58% rond 1983 en weer terug naar 46% in 2000. In de jaren zeventig is 
een sterke groei van de collectieve uitgaven opgetreden, de daling na 1983 is groten-
deels een gevolg van het ombuigingsbeleid van de kabinetten Lubbers en Kok-I. Deze 
ombuigingen hebben overigens slechts geleid tot een relatief beperkte teruggang van 
het aandeel van de quartaire diensten. In de periode vanaf 1970 zijn de kosten van de 
quartaire sector eerst gestegen van 30% tot 40% en daarna gedaald tot 36% van het 
bbp.5 De ontwikkeling van de collectieve uitgaven voor quartaire diensten vertonen 
een vergelijkbaar patroon op een lager niveau (fl uctuatie tussen 20 en 26% van het 
bbp).

Tabel 2.3 geeft enige kerncijfers voor de quartaire sector voor de periode 1990-2000. 
De indeling van deze tabel is evenals die van tabel 2.4 gebaseerd op de Nationale 
Rekeningen van het cbs. Vandaar dat de indeling iets afwijkt van die in hoofdstuk 3. 
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Tabel 2.3 Kerncijfers quartaire sector, 1990-2000

kosten  
(%BBP)  

aandeel collectieve  
fi nanciering (%)  

arbeidsjaren  
(x 1000)  

1990 2000 1990 2000 1990 2000 

civiele overheida 10,2 10,0 76 78 373 390 

defensie 2,3 1,5 97 98 113 69 

onderwijs en onderzoek 5,6 5,2 83, 86 296 334 

zorg en welzijn 9,9 10,3 69 70 536 689 

cultuur en recreatie 2,9 3,2 12 8 74 110 

openbaar vervoer 1,0 0,9 68 51 47 44 

volkshuisvesting 3,2 3,0 38 14 23 25 

overig quartairb 2,3 2,7 9 8 91 116 

totaal quartaire sector 37,4  36,8 64 61 1551 1778

a Openbaar bestuur, infrastructuur, politie/justitie, uitvoering sociale zekerheid.
b Maatschappelijke organisaties, milieudienstverlening en particulier onderwijs. 
Bron: Nationale Rekeningen (CBS 1998, 2001a); SCP-bewerking

Met betrekking tot de kosten uitgedrukt als percentage van het bbp is voor de quar-
taire sector als geheel sprake van een vrijwel stabiel beeld. Sinds 1990 ligt het aandeel 
van de quartaire sector in het bbp tussen de 36 en 38%. Van de quartaire diensten ver-
tonen alleen de uitgaven voor defensie een sterke daling. Opvallend is dat onderwijs/
onderzoek ondanks de extra middelen die daaraan in de afgelopen kabinetsperiode 
zijn besteed per saldo een daling van het aandeel in het bbp vertoont. Daarentegen 
treedt een stijging op bij de kosten van de deelsectoren cultuur en recreatie en overig 
quartair.6

Per saldo daalt het aandeel van de collectieve fi nanciering voor de quartaire sector als 
geheel van 64 naar 61%. Het hoogst is het aandeel van de collectieve fi nanciering bij 
defensie (bijna 100%). Daarna volgen het onderwijs (circa 85%) en de civiele over-
heid (bijna 80%). Bij zorg en welzijn ligt het aandeel van de collectieve middelen (in 
belangrijke mate gefi nancierd uit ziekenfondspremies en awbz-premies) rond de 
70%. Het aandeel van de collectieve fi nanciering bij de deelsectoren cultuur en recrea-
tie en overig quartair is van oudsher laag. Bij bedrijfsmatige activiteiten als volkshuis-
vesting en openbaar vervoer is sprake van een duidelijke teruggang van het aandeel 
van de collectieve fi nanciering. Dit hangt samen met het afstoten van de gemeente-
lijke woningbedrijven, de fi nanciële verzelfstandiging van de woningbouwcorporaties 
door de bruteringsoperatie en de privatisering van de Nederlandse spoorwegen en het 
streekvervoer.7



27Kerngegevens

Ten slotte geeft tabel 2.3 ook informatie over de werkgelegenheid in de quartaire 
sector. 
In 2000 bedroeg het aantal arbeidsjaren 1,8 miljoen, hetgeen neerkomt op 28% van 
de totale werkgelegenheid. In 1990 was dit percentage vrijwel gelijk (29%). Veruit het 
hoogst is de werkgelegenheid in de zorgsector (0,7 miljoen), daarna volgen de civiele 
overheid (0,4 mln), het onderwijs (0,3 mln). Hoewel het aandeel van de quartaire 
sector in de totale werkgelegenheid in de jaren negentig min of meer gelijk is geble-
ven, nam het aantal arbeidsjaren in absolute termen toe met 230.000 arbeidsjaren, 
hetgeen neerkomt op een gemiddelde stijging van 1,2% per jaar. Bij de interpretatie 
van dit gegeven is het van belang om op te merken dat in deze periode een daling is 
opgetreden in de arbeidsduur per fte van 38 tot 36 uur per week.8 Sterke stijgers zijn 
cultuur en recreatie, zorg en welzijn, en overig quartair. De belangrijkste daler is 
(wederom) defensie.

Tabel 2.4 geeft een overzicht van de verdeling van quartaire producenten naar deelsec-
tor en rechtsvorm in het jaar 1998. Recentere cijfers voor producenten naar rechts-
vorm zijn nog niet beschikbaar.

Tabel 2.4 Productiea naar deelsector en rechtsvorm, 1998

productie
(mrd euro)

overheid
(%)

zelfstandige 
overheids-

organisatiesb
(%)

non-profi t: 
collectiefc

(%)

non-
profi t:
overig

(%)

commer-
cieel (%)

collectieve 
fi nanciering 

(%)

openbaar bestuur 15,8d 93 4 3 81

defensie 5,2 100 95

politie/justitie 5,1 25 71 2 2 97

belastingen/sociale zekerheid 5,1 44 44 12 86

onderwijs en onderzoek 18,6 14 22 53 11 83

zorg en welzijn 34,2 1 9 62 2 26 73

cultuur en recreatie 11,4 0 18 12 37 33 25

maatschappelijke organisaties 3,6 12 88 11

infrastructuur 9,9 90 9 1 58

openbaar vervoer 3,5 49 51 50

milieudienstverlening 5,0 44 56 15

volkshuisvesting 11,4 1 76 23 13

Totaal quartaire sector 128,8 29 14 25 13 19 62

a Gemeten conform de systematiek in de Nationale Rekeningen: kosten plus exploitatieoverschot.
b Zelfstandige bestuursorganen, agentschappen en dergelijke.
c D.w.z. meer dan 50% collectief gefi nancierd
d Berekend als restpost uit NR-rubriek ‘Civiele overheid’. Op basis van de cbs-statistieken voor 
overheidsuitgaven omvat openbaar bestuur eerder 9 mrd euro, waaronder nog fi nale diensten als 
stadsvernieuwing, woningdistributie, burgerzaken, leerlingenvervoer etc. etc. Dit punt moet nog nader worden 
onderzocht.
Bron: cbs (2001a en interne informatie), Algemene Rekenkamer (2000); scp-bewerking
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In 1998 bedroeg de productie van quartaire diensten 129 miljard euro. Hiervan werd 
43% geproduceerd door publieke organisaties (overheid en zelfstandige bestuursor-
ganen) en 38% door non-profi t organisaties. Het aandeel van de commerciële orga-
nisaties bedroeg 19%. De publieke organisaties overheersen bij openbaar bestuur, 
defensie, politie en justitie en belastingen, sociale zekerheid en infrastructuur. 
Met name bij politie/justitie (regionale politie) en sociale zekerheid zijn op afstand 
geplaatste publiekrechtelijke organisaties van belang. Bij onderwijs en onderzoek, 
zorg en welzijn, cultuur en recreatie, maatschappelijke organisaties en volkshuisves-
ting zijn non-profi torganisaties prominent vertegenwoordigd. Het gaat hierbij om 
organisaties met een stichtings- of verenigingsvorm. Commerciële producenten zijn 
het belangrijkst bij de milieudienstverlening en het openbaar vervoer, maar ook vrij 
prominent in de volkshuisvesting, cultuur en recreatie en de zorgsector. In het laatste 
geval gaat het hierbij hoofdzakelijk om een bijzondere rechtsvorm: vrijgevestigde 
beroepsbeoefenaren.
Openbaar bestuur, defensie, politie/justitie, belastingen en sociale zekerheid, onder-
wijs en onderzoek en zorg en welzijn zijn overwegend collectief gefi nancierd. Bij de 
overige deelsectoren, met uitzondering van de infrastructuur, is het aandeel van col-
lectieve fi nanciering betrekkelijk bescheiden.9

Buiten de quartaire sector komen vrijwel uitsluitend commerciële producenten voor. 
Met uitzondering van de landbouw (eu-subsidies) is het aandeel van de collectieve 
fi nanciering daarbij over het geheel genomen zeer gering, hoewel enkele specifi eke 
bedrijfstakken te maken hebben met prijsverlagende subsidies.

2.3 Koopkracht

In deze paragraaf worden enkele kengetallen verstrekt met betrekking tot de verhou-
ding van lonen in de quartaire sector en uitkeringen met de loonontwikkeling in de 
marktsector. Dit onderwerp past niet erg goed in dit hoofdstuk, maar is van belang 
voor afwegingen met betrekking tot collectieve uitgaven en voor inzicht in de ontwik-
keling van de beloning van werknemers in de quartaire sector ten opzichte van die in 
de marktsector.

In fi guur 2.3 wordt een nadere indruk gegeven van de ontwikkeling van lonen en uit-
keringen in Nederland in de periode 1985-2000. Daartoe wordt een overzicht gegeven 
van de koopkrachtont wikkeling voor een aantal categorieën actieven en inactieven. 
Deze zijn gebaseerd op analyses van het cbs. De fi guur heeft betrekking op de zoge-
noemde statische koopkrachtontwikkeling van standaardhuishoudens en niet op de 
feitelijke koopkrachtontwikkeling van individuele huishoudens. Dit impliceert dat 
geen rekening wordt gehouden met veranderingen van functie en van huishoudens-
samenstelling. De koopkrachtontwikkeling voor individuele huishoudens kan er heel 
anders uitzien. Werknemers in het bedrijfsleven en in de quartaire sector kunnen hun 
positie verbeteren via promotie en jaarlijkse periodieken; uitkeringsgerechtigden of 
hun gezinsleden kunnen werk vinden. Vooral gebeurtenissen als het gaan samen-



29Kerngegevens

wonen en scheiding kunnen grote invloed uitoefenen op de koopkracht van betrok-
kenen. Informatie over de koopkrachtontwikkeling van zelfstandigen is helaas niet 
beschikbaar.

Figuur 2.3 Statische koopkrachtontwikkeling (in indexcijfers, 1986 = 100)

Bron: CBS (1994,1996 en 2000a)

Figuur 2.3 toont een geleidelijk toenemende discrepantie tussen het loon van de 
modale werknemer in de marktsector en de uitkeringen.  Het achterblijven van uitke-
ringen en van de lonen van werknemers in de quartaire sector heeft een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de beheersing van de collectieve uitgaven in de jaren tachtig. 
Met name bij de uitkeringsontvangers was in de periode 1992-1994 sprake van een 
daling van de koopkracht.  Dit had deels te maken met een afbouw van boven-mini-
male uitkeringen en deels met de introductie van het arbeidskostenforfait. Het 
verschil tussen lonen in de marktsector en uitkeringen nam in de periode 1986-1995 
toe met gemiddeld 1 procentpunt per jaar. Vanaf 1995 is er sprake geweest van een 
koppeling van lonen en uitkeringen, zodat de relatieve verschillen daarna niet verder 
zijn toegenomen. Werknemers in de quartaire sector en gepensio neerden nemen een 
tussenpositie in. De inkomens van deze groeperingen waren vanaf 1992 min of meer 
gekoppeld aan de lonen in de marktsector.
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2.4 Samenvatting

In de periode 1990-2000 vertonen de collectieve uitgaven als percentage van het bbp
een gestadige daling van 54 naar 45%, die vooral optreedt bij de overdrachtsuitgaven 
en de rente-uitgaven. De collectieve uitgaven voor de quartaire sector, die ruwweg 
zijn opgebouwd uit de personele en materiële kosten van de sector overheid (inclusief 
onderwijs) en de collectieve uitgaven voor ziekenfonds en awbz, blijven min of meer 
gelijk (rond de 23% van het bbp). 

De totale kosten van quartaire diensten die naast de genoemde collectieve uitgaven 
ook de afschrijvingen en de inkomsten van derden (waaronder de eigen bijdragen 
van burgers) omvatten, fl uctueren in de jaren negentig licht (van 37 via 38 naar 36% 
van het bbp). Het aandeel van onderwijs en onderzoek loopt terug (van 5,6 naar 5,2% 
bbp). Ook in termen van werkgelegenheid blijft het aandeel van de quartaire sector 
vrijwel constant (28 à 29%).

Het aandeel van de collectieve fi nanciering van quartaire diensten loopt licht terug 
(van 64 naar 61%). Deze teruggang blijkt vooral op te treden bij openbaar vervoer en 
volkshuisvesting, onderdelen die in de loop van de jaren negentig overwegend zijn 
geprivatiseerd. Het aandeel van de collectieve fi nanciering is hoog bij de civiele over-
heid, defensie, onderwijs en onderzoek, en zorg en welzijn, maar laag bij cultuur en 
recreatie, maatschappelijke organisaties en milieudienstverlening. Openbaar vervoer 
en volkshuisvesting nemen hier een tussenpositie in.

In termen van totale kosten zijn publieke organisaties (43%) en non-profi t organisa-
ties (38%) de dominante rechtsvormen in de quartaire sector. Commerciële organi-
saties zijn met 19% in de minderheid (peiljaar 1998). Publieke organisaties zijn met 
name dominant bij openbaar bestuur, defensie, infrastructuur, politie/justitie en 
sociale zekerheid. Non-profi t organisaties komen het meest voor bij onderwijs en 
onderzoek, zorg en welzijn, cultuur en recreatie, maatschappelijke organisaties en 
volkshuisvesting. Commerciële organisaties komen het meest voor bij milieudienst-
verlening en openbaar vervoer.

De koopkracht van werknemers in de quartaire sector en uitkeringsontvangers is met 
name in de jaren tachtig sterk achtergebleven bij die in de marktsector. Het sterkst 
is de teruggang bij  uitkeringsontvangers (met uitzondering van gepensioneerden). 
Vanaf het midden van de jaren negentig is de inkomensontwikkeling van genoemde 
groepen min of meer gekoppeld.
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3 Quartaire dienstverlening, 1990-2002

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op ontwikkelingen op het niveau van afzonderlijke voorzienin-
gen.

Bij de uitwerking in dit hoofdstuk staan die quartaire diensten centraal waarbij a) 
eindproducten aan burgers worden geleverd (fi nale diensteneindproducten aan burgers worden geleverd (fi nale diensteneindproducten aan burgers worden geleverd ( ) en b) de fi nanciering in 
belangrijke mate is gebaseerd op collectieve middelen. Deze inperking is terug te 
voeren op drie argumenten:
1) de eis dat de productie meetbaar moet zijn. Dit is zeer problematisch bij het open-
baar bestuur in enge zin en bij een zuiver collectief goed als defensie, 
2) het feit dat de analyses in het kader van dit Memorandum zijn gericht op de alloca-
tie van middelen door de overheid en 
3) het gegeven dat betrekkelijk weinig informatie beschikbaar is over niet door de 
overheid bekostigde non-profi t instellingen.10

De gegevens over de quartaire sector in de rest van dit hoofdstuk hebben uitslui-
tend betrekking op de in Bijlage A genoemde voorzieningen. Dit betreft circa 50 
voorzieningen, die in termen van kosten slechts de helft van de quartaire sector 
vertegenwoordigen. Als alleen wordt gekeken naar fi nale diensten en ook infrastruc-
tuur buiten beschouwing wordt gelaten bedraagt de dekkingsgraad bijna 70%. Van 
de collectieve uitgaven aan fi nale diensten wordt meer dan 90% in de beschouwing 
betrokken.
De gebruikte gegevens zijn afkomstig uit het Gegevensbestand Quartaire Sector van 
het scp, dat op zijn beurt is gebaseerd op publicaties en openbare gegevens van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek, gegevens uit de stukken rond de Rijksbegroting en 
jaarverslagen van de betrokken instanties.11

De indeling van dit hoofdstuk is als volgt. Paragraaf 3.2 schets de ontwikkeling 
van het productievolume en paragraaf 3.3 behandelt de relatieve kostprijs en de 
(arbeids)productiviteit. Paragraaf 3.4 gaat specifi ek in op de ontwikkelingen in de 
periode 1998-2002. Paragraaf 3.5 omvat een samenvatting en slotopmerkingen.

3.2 Productievolume

Goederen en diensten die door de quartaire sector worden geproduceerd, worden 
doorgaans niet op de vrije markt verhandeld. Hun marktwaarde is daarom meestal 
niet bekend en de waarde van de productie kan dan niet in geldeenheden worden 
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uitge drukt. Om die reden wordt gebruik gemaakt van fysieke productindicatoren. 
Deze kunnen betrekking hebben op het aantal bediende consumenten (bv. leerlin-
gen in het onderwijs en bewoners van verzorgingshuizen) of op het aantal verrichte 
diensten (bv. afgehandel de zaken bij de rechtspraak en aantal aangiften inkomstenbe-
lasting bij de belastingdienst).
Kwaliteitsaspecten van de dienstverlening en heterogeniteit van de producten zijn 
zo veel mogelijk meegenomen in de indicatoren. Daarnaast is het ook van belang 
dat de doeltreffendheid van de dienstverlening zoveel mogelijk tot uitdrukking komt 
in de gekozen productindicatoren. In de zorgsector wordt bijvoorbeeld rekening 
gehouden met verschil in zorgzwaarte onder bewoners van verzorgingshuizen en 
verpleeghuizen. Bij het onderwijs zijn schaduwanalyses uitgevoerd waarbij de aantal-
len leerlingen/studenten worden gecorrigeerd voor studievertraging en slaagkans.12

Gebrek aan geschikte gegevens belemmert echter het consequent opnemen van 
kwaliteitsas pec ten in de productindicatoren. Dit komt niet ten goede aan de scherpte 
van de analyses, omdat in zulke gevallen moeilijk onderscheid kan worden gemaakt 
tussen een afname van de doelmatigheid en een stijging van de kwaliteit. Dit is bij-
voorbeeld het geval bij onderwerpen als klassenverkleining en meer handen aan het 
bed.
Voor voorzieningen waarbij meer dan één productindicator is gekozen of bij clus-
ters die bestaan uit meer dan één voorziening, zijn de productindicatoren opgeteld 
tot ‘samengestelde’ productindicatoren. Als gewichten gelden hierbij de kosten per 
product. Voor een over zicht van de gebruikte indicatoren wordt verwezen naar de bin-
nenkort te verschijnen Rapportage Quartaire Sector.

Figuur 3.1 geeft een beeld van de ontwikkeling van de totale productie voor de clusters 
onderwijs en zorg. Daarnaast zijn het totaal van de quartaire sector en de marktsector 
opgenomen.13
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Figuur 3.1 Productievolume in de quartaire sector en de marksector , 1990-2000 (in indexcijfers,  1990 = 100)

Bron: SCP (Gegevensbestand Quartaire Sector)11

De productie van de quartaire sector neemt in de periode 1990-2000 met gemid-
deld 1,4% per jaar toe. De zorgsector vertoont een volumegroei van gemiddeld 1,8%. 
Daarentegen laat het onderwijs een vrij gematigde (0,7% per jaar) productiestijging 
zien. De cijfers voor 1999 en de (met name bij de zorg deels geschatte) cijfers voor 
2000 laten nog geen duidelijke versnelling van het groeitempo zien, die correspon-
deert met de extra uitgaven in het kader van het regeerakkoord van het kabinet Kok-II. 
Overigens valt voor een deel van deze uitgaven, gericht op kwaliteits- of arbeidsvoor-
waardenverbetering, ook geen substantieel volume-effect te verwachten. De markt-
sector groeit met gemiddeld 2,8% per jaar twee keer zo snel als de quartaire sector.14

De groei van de marktsector is overigens niet gelijkmatig over alle jaren verdeeld. 
Begin jaren negentig is deze, door conjuncturele ontwikkelingen, lager dan in de rest 
van de beschouwde periode.

Tabel 3.1 geeft een overzicht van de historische ontwikkeling van het productievolume 
van de quartaire dienstverlening. Het betreft indexcijfers, waarbij 1990 is gelijkgesteld 
aan 100. De tabel is gebaseerd op gegevens over circa 50 afzonderlijke voorzieningen 
(zie bijlage a), die zijn gegroepeerd tot de 26 clusters in de tabel. Deze zijn op hun 
beurt samengevoegd tot de deelsectoren onderwijs en onderzoek, zorg en welzijn, 
politie en justitie en overig.
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Het laatste jaar waarvoor defi nitieve cijfers met betrekking tot de productie en de 
kosten beschikbaar zijn voor (vrijwel) alle genoemde voorzieningen, is 1999. Voor veel 
voorzieningen zijn overigens wel defi nitieve of voorlopige cijfers beschikbaar voor 
2000. Helaas geldt dat niet voor de productiecijfers van enkele zorgvoorzieningen 
(verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en genees- en hulpmiddelen) en de meeste 
productie- en kostencijfers van de deelsector cultuur en recreatie (met uitzondering 
van de publieke omroepen). Ook voor de kinderopvang, het algemeen maatschap-
pelijk werk en het openbaar vervoer per bus/tram/metro ontbreken nog gegevens voor 
het jaar 2000. Deze ontbrekende gegevens zijn bijgeschat met behulp van extrapola-
tie.

Tabel 3.1 Productievolume fi nale diensten quartaire sector en marktsector, 1990-2000

indexcijfers, 1990 =100 
gemidd. jaarlijkse 
procentuele groei 

1990-2000 

1990 1994 1998 2000

onderwijs en onderzoek

basisonderwijs 100 103 110 111 1,0a

speciaal onderwijs 100 105 110 113 1,2

voortgezet onderwijs 100 95 94 96 -0,4b

beroepsonderwijs/educatie 100 95 89 90 -1,1

hoger beroepsonderwijs 100 113 119 128 2,5

wetenschappelijk onderwijs 100 106 92 95 -0,5

wetenschappelijk onderzoek 100 121 123 125 2,3

zorg

ziekenhuizen en specialisten      
100

111 116 113 1,3

extramurale zorg       
100

104 111 114 1,3

geestelijke gezondheidszorg      
100

113 127 125 2,2

verpleeghuizen       
100

108 114 117 1,6

verzorgingshuizen       
100

      
95

      86 82 -1,9

thuiszorg 100 102 124 129 2,6

gehandicaptenzorg 100 109 116 118 1,6

verstrekking genees-/hulpmiddelen 100 140 181 201 7,2

politie en justitie

politie 100 102       91 91 -0,9

brandweer 100 98 111 113 1,2

rechtspraak 100 113 113 111 1,1

gevangeniswezen 100 127 178 179 6,0
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indexcijfers, 1990 =100 
gemidd. jaarlijkse 
procentuele groei 

1990-2000 

1990 1994 1998 2000

overig

belastingdienst  100 112 128 146 3,8

beheer zorgsector 100 103 105 106 0,6

uitvoering sociale zekerheid 100  107 102 91 -0,9

asielvraagstukken 100 405 557 804 23,2

kinderopvang 100 180 251 312 12,1

welzijn 100 97 110 117 1,6

cultuur  100 102 96 95 -0,5

sport 100 105 107 108 0,7

openbaar vervoer 100 118 119 120 1,8

subtotaal onderwijs/onderzoek 100 104 104 107 0,7

subtotaal zorg 100 109 118 120 1,8

subtotaal politie en justitie 100 105 102 102 0,2

subtotaal overig 100 113 116 120 1,8

totaal quartaire sector 100 108 113 115 1,4

totaal marktsector 100 108 122 132 2,8

a Als wordt gecorrigeerd voor de samenstelling van de leerlingen naar ouderlijk milieu met behulp van de beleidsmatige gewichten, 
resulteert een geringere stijging (0,5%). Dit komt doordat het stijgend aandeel van de allochtone kinderen (leerlinggewicht 1,9) ruim-
schoots wordt gecompenseerd door de daling van kinderen met leerlinggewicht 1,25.
b Als ook rekening wordt gehouden met de reductie van leeromwegen en de afgenomen kans op zittenblijven is het productievolume 
in 2000 vrijwel gelijk aan dat in 1990.12
Bron: SCP (Gegevensbestand Quartaire Sector)11 

Tabel 3.1 laat zien dat het vrij stabiele beeld voor het onderwijs als totaal een saldo is 
van een toename van het aantal leerlingen in het basis- en speciaal onderwijs en hoger 
beroepsonderwijs en dalingen in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonder-
wijs en het wetenschappelijk onderwijs. Demografi sche ontwikkelingen vormen de 
voornaamste oorzaak van de stijgingen en dalingen in het basis-, speciaal, voorgezet 
en middelbaar beroepsonderwijs. Bij het speciaal onderwijs, in de hogere trap van het 
voortgezet onderwijs en in het voltijd middelbaar en hoger beroepsonderwijs speelt 
ook de stijging van de deelnamepercentages per leeftijdsgroep een rol van betekenis. 
De daling in het wetenschappelijk onderwijs kan deels worden geïnterpreteerd als een 
gevolg van versoberingen in de studiefi nanciering, die vooral gevolgen hadden voor 
de instroom van oudere studenten (zie Kuhry 1998).

De volumegroei van de zorgsector van 1,8% per jaar is een resultante van sterke 

Tabel 3.1 Productievolume fi nale diensten quartaire sector en marktsector, 1990-2000  (vervolg)
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stijgingen bij genees- en hulpmiddelen (7,5% per jaar), de thuiszorg (2,6% per jaar) 
en de geestelijke gezondheidszorg (2,2% per jaar), een uitgesproken daling bij ver-
zorgingshuizen -als gevolg van extramuralisering treedt hier een gemiddelde daling 
met 1,9% per jaar op ondanks de toenemende vergrijzing van de bevolking- en een 
meer gemiddelde ontwikkeling bij de overige voorzieningen. Omdat er bij de zorg 
nog enkele productiegegevens voor 2000 ontbreken, kunnen de effecten van de extra 
middelen die met ingang van 1999 beschikbaar zijn gekomen nog maar gedeeltelijk 
geëvalueerd worden. Indicaties voor een sterke groei van 1998 op 2000 zijn alleen te 
vinden bij de geneesmiddelen; met name bij de ziekenhuizen is sprake van een daling 
van de productie.
De voor de politie gehanteerde indicatoren refl ecteren een gematigde stijging van de 
geregistreerde criminaliteit en van de meeste overige taken van de politie (+1,1% per 
jaar), maar een dalend aantal ophelderingen en een afnemend aantal verkeersonge-
vallen. Bij de berekening van de productie van de politie kon geen rekening worden 
gehouden met de sterke stijging van de transacties als gevolg van innovaties bij de 
opsporing en afhandeling van overtredingen (wet Mulder) .15 Bij het gevangeniswe-
zen treedt met name in de periode tot 1998 een forse groei van de productie op. Dit 
heeft te maken met de groei van de criminaliteit en de hogere straftoemeting. Bij de 
rechtspraak stijgt de productie maar beperkt in weerwil van een sterke toename van 
de middelen (zie volgende paragraaf ).
De groeiende productie van de belastingdienst heeft onder meer te maken met de toe-
name van het aantal werkzame personen en het toenemend aantal bedrijven (met 2,5 
respectievelijk 2,9% per jaar). De daling van het aantal uitkeringsgerechtigden hangt 
enerzijds samen met de dalende werkloosheid en anderzijds met de privatisering van 
de ziektewet. De snelle groei van de voorzieningen voor asielzoekers (gemiddeld circa 
24% per jaar) houdt verband met de stijging van het aantal aanvragers en de lange 
verblijfsduur in de asielzoekerscentra. De snelle groei van de kinderopvang hangt 
enerzijds samen met de stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen en anderzijds met 
de beleidsinspanning om het daartoe benodigde aanbod van kinderopvang te creëren. 
Het licht dalend gebruik van culturele voorzieningen impliceert een nog iets sterkere 
teruggang per hoofd van de bevolking. 

3.3 Relatieve kostprijs en productiviteit

De kosten per eenheid product worden berekend door de totale kosten te delen door 
het productievolume. Deze kosten per eenheid product worden hier gedefl eerd met 
het prijsindexcijfer voor het Bruto Binnenlands Product. De aldus verkregen reële 
kosten per product kunnen worden opgevat als de relatieve kostprijs van de betreffende 
dienst ten opzichte van de gemiddelde prijs van goederen en diensten. 

Figuur 3.2 gaat nader in op de ontwikkeling van de productie, de reële kosten en het 
ingezette personeel voor het totaal van de behandelde fi nale diensten.
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Figuur 3.2 Kerngegevens quartaire sector, 1990-2000 (in indexcijfers, 1990 =100 )

Bron: SCP (Gegevensbestand Quartaire Sector)11

Het aantal arbeidsjaren blijft achter bij de ontwikkeling van de productie, maar de 
reële kosten groeien sterker. Dit correspondeert met een stijgende arbeidsproductivi-
teit, maar een desondanks stijgende relatieve kostprijs.

Overigens laat fi guur 3.2 ook duidelijk zien dat de toename van de relatieve kost-
prijs vanaf 1998 (dus in de regeerperiode van Kok-II) is versneld (daarvoor 2,5% per 
jaar, daarna 4%). Deze versnelling lijkt veel minder tot uitdrukking te komen in de 
ontwikkeling van de productie, maar slaat neer in de kosten per product. In termen 
van arbeidsjaren treedt er ook een versnelling op (van 0,6% per jaar naar 2% per jaar). 
Zoals we later nog zullen zien kenmerken deze jaren zich door een dalende arbeids-
productiviteit, maar stijgende personeelskosten per arbeidsjaar en een stijgende inzet 
van materiële middelen per arbeidsjaar. Het extra geld is vooral besteed aan een ver-
betering van de lonen in de quartaire sector en aan maatregelen gericht op verhoging 
van de kwaliteit van de dienstverlening (ict, medisch-technologische ontwikkeling, 
minder patiënten per kamer etc. etc.).

In fi guur 3.3 wordt het verloop gepresenteerd van de relatieve kostprijs van quartaire 
voorzieningen (totaal, zorg en onderwijs).
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Figuur 3.3 Relatieve kostprijs in de quartaire sector en de marksector, 1990 -2000 (in indexcijfers, 1990 = 100)

Bron: SCP (Gegevensbestand Quartaire Sector)11

Over de gehele periode 1990-2000 is er in de quartaire sector gemiddeld sprake van 
een stijging van de reële kosten per eenheid product met 1,6%. De marktsector dient 
als referentiepunt en vertoont daardoor een nulgroei.16

De reële kosten voor het onderwijs stijgen iets sneller, en die voor de zorg iets lang-
zamer dan het gemiddelde van alle quartaire diensten. Deze toename van de relatieve 
kostprijs van quartaire diensten is in overeenstemming met de zogenoemde Wet van 
Baumol (zie Box 3.1). 

Box 3.1 De wet van Baumol
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Om diverse redenen vertonen de relatieve kosten van quartaire diensten een opwaartse tendens. Dit 
heeft te maken met de zogenoemde Wet van Baumol. De redenering omvat twee onderdelen: 
- Ten eerste is de toename van de arbeidsproductiviteit bij veel arbeidsintensieve diensten aanmer-
kelijk geringer dan bij het productieproces van agrarische en industriële goederen die zich lenen voor 
mechanisering en dat van diensten die zich lenen voor automatisering. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
leerkrachten, verplegend en verzorgend personeel, uitvoerende kunstenaars, maar ook om kappers en 
schoenmakers. 
 - Ten tweede leidt de stijging van de arbeidsproductiviteit in de marktsector tot reële loonsverhogin-
gen. Toch moeten de lonen in de quartaire sector op langere termijn min of meer in de pas lopen met de 
lonen in andere bedrijfssectoren. Hier speelt niet alleen een vraagstuk van rechtvaardigheid, maar ook 
een probleem van personeelswerving: als de lonen in de quartaire sector te laag worden zal het op den 
duur moeilijk worden om bekwaam personeel te werven en vast te houden.
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In tabel 3.2 worden cijfers op een lager aggregatieniveau gepresenteerd. Ook bij deze 
tabel zijn de cijfers voor 2000 deels geraamd.

Door deze loonontwikkeling, die slechts ten dele wordt gecompenseerd door een stijging van de pro-
ductiviteit, vertoont de relatieve kostprijs van quartaire diensten (maar ook van vergelijkbare commerci-
ele diensten zoals de eerder genoemde kappers en schoenmakers) een neiging om toe te nemen.
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Tabel 3.2 Finale diensten quartaire sector en marktsector: reële kosten per product, 1990-2000

indexcijfers, 1990 = 100 gemidd. jaarlijkse 
procentuele groei 

1990-200 
1990 1994 1998 2000

onderwijs en onderzoek

basisonderwijs 100 106 111 133 2,9

speciaal onderwijs 100 107 110 120 1,9

voortgezet onderwijs 100 112 122 132 2,8

beroepsonderwijs/educatie 100 112 140 144  3,7

hoger beroepsonderwijs 100 99 102 99 -0,1

wetenschappelijk onderwijs 100 93 90 91 -0,9

wetenschappelijk onderzoek 100 94 125 119 1,8

zorg

ziekenhuizen en specialisten 100 102 108 117 1,6

extramurale zorg 100 105 101 104  0,3

geestelijke gezondheidszorg 100 101 104 115 1,4

verpleeghuizen 100 108 117 120 1,9

verzorgingshuizen       100 104 117 130 2,7

thuiszorg 100 124 115 126 2,3

gehandicaptenzorg 100 108 117 120 1,9

verstrekking genees-/hulpmiddelen 100 89 83 81 -2,1

politie en justitie    

politie 100 117 141 158 4,7

brandweer 100 117 124 119 1,8

rechtspraak 100 127 168 204 7,4

gevangeniswezen  100  114  95 120 1,8

overig

belastingdienst 100 98 108 115 1,4

beheer zorgsector 100 103 102 104 0,4

uitvoering sociale zekerheidb 100 119 120 134 2,9

indexcijfers, 1990 = 100 gemidd. jaarlijkse 
procentuele groei 

1990-200 
1990 1994 1998 2000

kinderopvang 100 134 136 135 3,1

welzijn 100 92 92 89 -1,2

cultuur 100 103 115 119 1,8

sport      100      96     96 100 0,0

openbaar vervoer 100 89 106 105 0,5

               

subtotaal onderwijs en onderzoek     100 104 114 123 2,1

subtotaal zorg    100 104  107 112 1,2

indexcijfers, 1990 = 100 gemidd. jaarlijkse 
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subtotaal politie en justitie     100 118 137 155 4,5

subtotaal overig 100 102 110 114 1,3

totaal quartaire sector 100 104 111 118 1,6

totaal marktsector 100 100 100 100 0,0

a Kosten gedefl eerd met het prijsindexcijfer voor het BBP
b Alleen de uitvoeringskosten, niet de uitkeringen.
Bron: SCP (Gegevensbestand Quartaire Sector)11

De relatieve kostprijs, ook te omschrijven als de reële kosten per product, neemt in 
de periode 1990-2000 het sterkst toe voor de rechtspraak (7% per jaar). Hier heeft 
een verdubbeling van de reële kosten slechts een zeer bescheiden effect gehad op de 
productie. Stijgingen met circa 4% per jaar zijn er bij het (middelbaar) beroepson-
derwijs en de politie, en stijgingen met 2 à 3% bij het basisonderwijs, het voortgezet 
onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek, de verzorgingshuizen, de thuiszorg, de 
uitvoering van de sociale zekerheid, asielvraagstukken en kinderopvang. De stijgin-
gen bij het onderwijs zijn deels terug te voeren tot de extra middelen die in de periode 
1998-2000 zijn ingezet. Dalende kosten per product worden gevonden voor hoger 
beroepsonderwijs, waar de rijksbijdrage geen gelijke tred houdt met de groei van 
het aantal studenten, en het wetenschappelijk onderwijs, waar de scheiding tussen 
onderwijs en onderzoek overigens hachelijk is en de daling van de onderwijskosten 
wordt gecompenseerd door stijgende onderzoekskosten. Dalende kosten per product 
zijn er ook voor genees- en hulpmiddelen (volgens cbs-analyses, o.a. in cbs 2000b, is 
een omvangrijke volumegroei hier gepaard gegaan met een verhoudingsgewijs lichte 
daling van de kostprijs). De daling bij welzijn is mogelijk een gevolg van gebrekkige 
gegevens voor de jeugdhulpverlening.17

Zoals gesteld kan de ontwikkeling van de reële kosten worden uiteengelegd in een 
tweetal componenten:
– de ontwikkeling van het productievolume
– en de ontwikkeling van de reële kosten per eenheid product

De ontwikkeling van de reële kosten per eenheid product (oftewel de relatieve kost-
prijs) kan op zijn beurt worden uiteengelegd in een aantal componenten, namelijk: 
– de ontwikkeling van de reële personeelskosten per arbeidsjaar,
– de ontwikkeling van de reële materiële kosten per product en
– de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit.

De arbeidsjaren zijn gecorrigeerd voor arbeidsduur. Tot de materiële kosten worden 
ook de huisvestingskosten gerekend. De stijging van de personeelskosten per 
arbeidsjaar en de stijging van materiële kosten per product hebben een kostenver-

Tabel 3.2 Finale diensten quartaire sector en marktsector: reële kosten per product, 1990-2000 (vervolg)
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hogend effect, terwijl een stijging van de arbeidsproductiviteit juist een kostendruk-
kende factor is. De personeelskosten per arbeidsjaar zijn een resultante van de reële 
contractuele loonkostenontwikkeling en de incidentele loonontwikkeling.18

Strikt genomen impliceert een toename van de arbeidsproductiviteit niets anders dan 
een toename van de productie (vaak gemeten via het aantal gebruikers) per arbeids-
jaar. Net als een verandering in de reële materiële kosten per product heeft dat een 
bepaalde invloed op de totale kosten per product. Maar daarmee hoeft het nog niet 
automatisch in termen van goed of slecht te worden geïnterpreteerd. Meer materiële 
of personele middelen per product kan duiden op toenemende ondoelmatigheid, 
maar ook op een stijgende kwaliteit. Zolang geen bevredigende kwaliteitsindicatoren 
beschikbaar zijn, kan hierover geen nadere uitspraak worden gedaan.

Tabel 3.3  geeft de decompositie van de reële kostenontwikkeling voor de periode 
1990-1999 voor de quartaire sector, de marktsector en twee belangrijke onderdelen 
van de quartaire sector.19 Er is gekozen voor een analyse op basis van de periode 1990-
1999 omdat de cijfers voor 2000 nog deels voorlopig of zelfs geraamd zijn.

Tabel 3.3 Decompositie reële kostenontwikkeling, 1990 -1999 (gemiddelde jaarlijkse groeipercentages) 

onderwijs zorg totaal quartaire 
diensten

marktsector

groei reële kosten 2,6 3,0 3,0 2,7

= groei productievolume 0,7 1,9 1,4 2,7

+ groei reële kosten per product 1,9 1,1 1,6 0,0

groei reële kosten per product 1,9 1,1 1,6 0,0

= aandeel arbeidskosten 0,7 0,6 0,6 0,7a

× { reële contractuele loonstijging 0,7 1,0 0,8 0,8

+   incidentele loonstijging   1,8 0,7 1,2 0,2

-   arbeidsproductiviteitsstijging  } 0,4 0,7 0,7 1,1

+ aandeel materiële kosten 0,3 0,4 0,4 0,3a

× groei reële materiële kosten per product 1,0 1,3 2,0 0,3

a De marktsector is als één geheel behandeld, waardoor de onderlinge materiële leveranties buiten beeld blijven. De post materieel 
correspondeert hier alleen met leveranties door de quartaire sector en importen en met de kapitaalslasten. 
Bron: SCP (Gegevensbestand Quartaire Sector)11

Over het geheel genomen nemen de reële kosten van quartaire diensten met ruim 
3% per jaar iets sneller toe dan die van in de marktsector geproduceerde goederen 
en diensten. De jaarlijkse groei van het productievolume van quartaire diensten is 
slechts de helft van die bij in de marktsector geproduceerde goederen en diensten (1,4 
versus 2,7). Daarentegen nemen de reële kosten per product (de relatieve kostprijs) 
van quartaire diensten met 1,6% per jaar toe. Deze stijging van de relatieve kostprijs is 
toe te schrijven aan een drietal factoren: een hoge incidentele looncomponent (1,2% 
versus 0,2% in de marktsector), een betrekkelijk lage arbeidsproductiviteitsgroei (0,7 
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versus 1,1%) en een forse toename van de materiële kosten per product. Er vindt dus 
een zekere mate van substitutie van arbeid door andere productiefactoren plaats.
De cijfers met betrekking tot de reële contractuele loonstijging behoeven enige 
toelichting. Strikt genomen gaat het hier om een loonkostenstijging, die boven-
dien is gedefl eerd met het prijsindexcijfer van het bbp in plaats van met dat van de 
gezinsconsumptie. Na correctie voor deze defi nitieverschillen valt de reële contrac-
tuele loonstijging over de hele linie circa 0,5 procentpunt lager uit. Om vooralsnog 
onduidelijke redenen sporen de hier gegeven cijfers overigens wel met de statische 
koopkrachtontwikkeling in fi guur 2.3.
De stijgende relatieve kostprijs van het onderwijs is een resultante van een aanzien-
lijke toename van de personeelskosten per arbeidsjaar en een matige toename van de 
arbeidsproductiviteit. Bij de zorg is het effect van de personeelskosten per arbeidsjaar 
minder prominent, is er sprake van een redelijke toename van de arbeidsproductivi-
teit, maar groeit de inzet van niet-personele middelen per product. In de marktsector 
weegt het effect van de arbeidsproductiviteit op tegen de stijging van de personeels-
kosten per arbeidsjaar.
In de navolgende fi guren wordt een beeld geschetst van de belangrijkste componen-
ten van de toename van de relatieve kostprijs van quartaire diensten.
Figuur 3.4 geeft een beeld van de ontwikkeling van de reële personeelskosten per 
arbeidsjaar voor de quartaire sector, de marktsector en enkele onderdelen van de 
quartaire sector.
Figuur 3.4: Reële personeelskosten per arbeidsjaar, 1990-2000 ( in indexcijfers, 1990=100)

Bron: SCP (Gegevensbestand Quartaire Sector)11
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De toename van de reële personeelskosten per arbeidsjaar bedroeg ruim 1,0% in de 
marktsector. Bij het onderwijs is de toename echter aanzienlijk sterker (circa 2,5 % 
per jaar)20. Voor de quartaire sector in totaliteit geldt een gemiddelde van bijna 2% per 
jaar.21 De zorgsector blijft hierbij iets achter. In tegenstelling tot het heersende beeld 
stijgen de loonkosten in de quartaire sector in de jaren negentig dus veel sneller dan 
in de marktsector.

Hierbij passen twee kanttekeningen: ten eerste hebben de werknemers in de quar-
taire sector fors ingeleverd in de daaraan voorafgaande periode, de jaren tachtig. Ten 
tweede kan de ontwikkeling van de personeelskosten per arbeidsjaar afwijken van het 
bruto-inkomen van de betrokkenen. 
Door de verkorting van de formele arbeidsduur in de quartaire sector van 38 naar 36 
uur per week is de groei van het jaarloon van werknemers in de quartaire sector over 
de gehele periode bezien 3% lager dan de in de grafi ek afgebeelde ontwikkeling. 
Voorts zijn er nogal grillige effecten van de ontwikkeling van de sociale lasten die voor 
rekening komen van de werkgever; per saldo oefenen deze echter niet veel invloed 
uit op het hier geschetste beeld.22 Het belangrijkste verschil tussen de marktsector 
en de quartaire sector heeft betrekking op de incidentele loonstijging. Onder inci-
dentele loonstijging vallen de effecten van veranderingen in de samenstelling van 
het personeel (bijvoorbeeld een toename van het gemiddeld opleidingsniveau) en de 
effecten van de vergrijzing van het werknemers bestand. Maar ook veranderingen in 
aanvangssalarissen, zoals die bijvoorbeeld in de eerste helft van de jaren negentig zijn 
doorgevoerd in het onderwijs en veranderingen in de inschaling van personeel zoals 
die zijn doorgevoerd bij de rijksoverheid, komen terecht in de als restpost berekende 
incidentele loonstijging. Deze incidentele loonstijging ligt volgens de hier gevolgde 
berekeningswijze in de orde van 1% per jaar voor het totaal van de quartaire sector, 
maar loopt op tot 1,5 à 2% in het onderwijs en politie/justitie. De achterliggende 
cijfers laten zien dat deze eveneens fors is in andere overheidsorganisaties zoals de 
belastingdienst en de uitvoeringsorganen sociale zekerheid. In de zorgsector is deze 
daarentegen slechts 0,7% en in de marktsector slechts 0,2%.23

Fig. 3.5 brengt de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in de quartaire sector en 
in de marktsector in beeld. De arbeidsproductiviteit is berekend als de verhouding 
tussen het productievolume en de voor arbeidsduur gecorrigeerde personeelssterkte 
in fte’s. Bij deze berekening wordt geen rekening gehouden met veranderingen in de 
samenstelling van het personeel (opleiding en anciënniteit).
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Figuur 3.5 Arbeidsproductiviteit in de quartaire sector en de marksector, 1990-2000 (in indexcijfers, 1990 = 
100)

Bron: SCP (Gegevensbestand Quartaire Sector)11

Over de gehele periode 1990-2000 neemt de arbeidsproductiviteit in de quartaire 
sector toe met 0,5% per jaar; het groeitempo in de marktsector is ruim tweemaal zo 
snel met 1,1% per jaar. In de periode tot 1993 stijgt de arbeidsproductiviteit in beide 
sectoren overigens nauwelijks. De sterke stijging in 1994 hangt samen met het toen-
malig fenomeen van de jobless growth, die een gevolg was van een tijdens de vooraf-
gaande periode van laagconjunctuur ontstane overcapaciteit. Vanaf 1997 vertoont de 
arbeidsproductiviteit van de quartaire sector een lichte daling. Het verschil in ontwik-
keling tussen de arbeidsproductiviteit in de quartaire sector en de marktsector is in 
overeenstemming met de theorie van Baumol (zie box 3.1).
Bij de belastingdienst, bij de opvang van asielzoekers en bij de spoorwegen is sprake 
van een forse toename van de arbeidsproductiviteit. Een daling van de arbeidspro-
ductiviteit treedt op bij de rechtspraak, het basisonderwijs en bij enkele care-voor-
zieningen zoals verzorgingshuizen, verpleeghuizen en instellingen voor gehandi-
captenzorg. Deze dalingen kunnen in verband worden gebracht met aanzetten tot 
kwaliteitsverbetering: verkleining van de klassegrootte, meer handen aan het bed en 
dergelijke. Helaas kunnen dit soort kwaliteitsverbeteringen niet in de gehanteerde 
productindicatoren worden verwerkt. 

Figuur 3.6 geeft inzicht in de ontwikkeling van de reële materiële kosten per product. 
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In feite zou het correcter zijn om hier te spreken van niet-loonkosten omdat naast 
materiële uitgaven in strikte zin ook huisvestingskosten en afschrijvingen zijn inbe-
grepen. Aangezien in de praktijk het prijsindexcijfer van het bbp niet sterk afwijkt van 
de prijsindexcijfers van de materiële overheidsconsumptie en de overheidsinvesterin-
gen is de stijging van de materiële kosten per product ook te interpreteren als de inzet 
van niet-personele middelen per product.

Figuur 3.6: Reële materiële kosten per product, 1990 - 2000 (in indexcijfers, 1990 = 100)

Bron: SCP (Gegevensbestand Quartaire Sector)11

In de marktsector is de stijging van de inzet van materiële middelen per product zeer 
gering; de lichte stijging in de laatste jaren is vermoedelijk een gevolg van de gestegen 
olieprijs. Voor de quartaire sector als geheel en de zorgsector is sprake van een vrij 
aanzienlijke groei met circa 1,5% per jaar. Bij het onderwijs is aanvankelijk sprake van 
een vrijwel constante inzet van materiële middelen per product. Bij het basisonder-
wijs en speciaal onderwijs is zelfs sprake van een gestadige teruggang, die wellicht 
in verband kan worden gebracht met de veelvuldige klachten over het materiële 
voorzieningenniveau van scholen. Vanaf 1996 is er sprake van een kentering en in 
2000 (en vermoedelijk ook 2001) is er echter sprake van een zeer snelle toename van 
de inzet van materiële middelen. De inzet van niet-personele middelen per product 
groeit vooral snel bij het voortgezet onderwijs (vanaf 1996), het wetenschappelijk 
onderzoek, de thuiszorg, politie en justitie, de immigratie- en naturalisatiedienst, de 
belastingdienst en de uitvoeringsorganen sociale zekerheid. In de meeste gevallen 
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spelen toenemende automatiseringskosten hierbij een belangrijke rol. Deze leiden 
echter over het algemeen niet tot een vermindering van de personele inzet.
Op basis van bovenstaande decompositiegegevens kan ook de ontwikkeling van de 
totale productiviteit worden berekend.24 Figuur 3.7 geeft daarvan een beeld.

Figuur 3.7: Totale productiviteit, 1990-2000 (in indexcijfers, 1990 = 100) 

Bron: scp (Gegevensbestand Quartaire Sector)11

Omdat het effect van de toename van niet-personele middelen dat van de stijging van 
de arbeidsproductiviteit overtreft, is zowel voor het onderwijs als bij de zorgsector 
sprake van een daling van de totale productiviteit (met gemiddeld circa 0,3% per 
jaar). Voor de quartaire sector als geheel treedt er een daling op met gemiddeld 0,5% 
per jaar. Genoemde dalingen treden vooral op in de laatste jaren. Bij de marktsector 
is daarentegen sprake van een toename met gemiddeld circa 0,8% per jaar. Bij deze 
daling van de totale productiviteit moet de kanttekening worden gemaakt, dat bij de 
berekeningen alleen rekening kon worden gehouden met de kwantitatieve productie 
en niet met de productkwaliteit. De dalende totale productiviteit kan dan ook voor een 
deel corresponderen met een stijgende kwaliteit. Tegen deze achtergrond zijn con-
clusies in termen van de relatieve kostprijs van producten eenduidiger dan uitspraken 
over de ontwikkeling van de (arbeids)productiviteit.
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3.4 Ontwikkelingen 1998-2002

De gebruiksgegevens voor 2000 zijn nog niet alle beschikbaar en gebruiksgegevens 
voor 2001 zijn er alleen voor het onderwijs en de sociale zekerheid. Ook zijn er nog 
geen defi nitieve realisatiecijfers voor de departementale uitgaven 2001 en alleen 
ramingen voor het lopende jaar, 2002. Dit bemoeilijkt een analyse van de kwantita-
tieve effecten van het beleid van Kok-ii. Tabel 3.4 vat de deels voorlopige of geraamde 
cijfers voor de periode 1998-2002 samen.

Tabel 3.4 Kerncijfers 1998-2002 (gemiddeld jaarlijks groeipercentage, deels voorlopig of geraamd)

productievolume reële kosten per 
product

reële kosten uitgaven in prijzen 
2001

deelsector/cluster 1998-2000 1998-2000 1998-2000 2000-2002

onderwijs en onderzoek

basisonderwijs 0,6 9,2 9,9 4,3

speciaal onderwijs 1,6 4,6 6,3 8,3

voortgezet onderwijs 1,0 3,8 4,8 2,6

beroepsonderwijs/educatie 1,0 1,9 3,0 - 0,2

hoger beroepsonderwijs 4,0 - 1,5 2,4 2,8

wet. onderwijs/onderzoek 1,1 - 0,1 1,0 3,1

zorg

ziekenhuizen en specialisten - 1,0 3,9 2,9 2,6

extramurale zorg 1,5 1,4 2,9 3,8

geestelijke gezondheidszorg - 0,9 5,1 4,2 4,7

verpleeghuizen 1,3 1,5 2,8 6,9

verzorgingshuizen - 2,1 5,5 3,3 1,1

thuiszorg 1,9 4,7 6,7 4,0

gehandicaptenzorg 0,9 1,6 2,5 4,3

verstrekking genees-
/hulpmiddelen

5,4 -1,4 3,9 2,9

politie en justitie

politie -0,2 6,1 5,9 1,0

brandweer 0,9 -1,9 -1,0 1,1

rechtspraak - 0,3 10,0 9,7 3,8

gevangeniswezen 0,3 12,4 12,7 4,7

overig

belastingdienst 6,5 3,0 9,7 - 1,9

beheer zorgsector 0,6 1,1 1,7 1,5

uitvoering sociale zekerheidb -5,6 5,6 -0,3 3,4
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productievolume reële kosten per 
product

reële kosten uitgaven in prijzen 
2001

deelsector/cluster 1998-2000 1998-2000 1998-2000 2000-2002

asielvraagstukken 20,1 2,5 23,1 - 3,4

kinderopvang 11,6 - 0,2 11,4 10,7

welzijn 3,4 - 1,7 1,6 10,7

cultuur - 0,4 1,8 1,4 1,4

sport 0,4 2,0 2,4 1,1

openbaar vervoer 0,4  - 0,4 0,0 8,9

subtotaal onderwijs en 
onderzoek

1,5 3,6 5,2 3,1

subtotaal zorg 0,7 2,7 3,4 3,5

subtotaal politie en justitie 0,0 6,6 6,6 2,7

subtotaal overig 1,4 1,9 3,3 3,4

totaal quartaire sector 1,0 2,9 3,9 3,3

Bron: SCP (Gegevensbestand Quartaire Sector)11; departementale meerjarenramingen.

Deze tabel benadrukt nogmaals, dat de volumegroei van de quartaire diensten in de 
periode 1998 tot 2000 betrekkelijk gering is geweest. Dit geldt het sterkst voor de zorg 
en voor politie en justitie. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat de pro-
ductiegegevens van de zorgsector voor 2000 nog onvolledig zijn. De wel beschikbare 
cijfers duiden op dalende klinische opnames en eerste polikliniekbezoeken in zieken-
huizen, die slechts ten dele worden gecompenseerd door stijgende dagopnames. De 
extramurale zorg vertoont een stijging, maar de ggz een daling. Bij verpleeghuizen 
treedt een stijging op van dezelfde orde als in voorgaande jaren. Bij de thuiszorg steeg 
de productie tussen 1998 en 1999, maar bleef deze stabiel in het daaropvolgende jaar. 
De gematigde volumestijging in de zorg contrasteert sterk met de aanzienlijke groei 
van de kosten. Deze laatste zet zich ook in de periode 2000-2002 door. In 2000/2001 
waren er 93 duizend patiënten die langer dan 1 maand op een wachtlijst stonden 
voor (dag)opname in ziekenhuizen (Prismant 2001), 66 duizend wachtenden in de 
ggz en 12 duizend wachtenden in de gehandicaptenzorg en 61 duizend personen die 
drie maanden of langer op de wachtlijst stonden voor thuiszorg, verzorgingshuis of 
verpleeghuis (Taskforce 2002). Wachtlijsten kunnen alleen worden weggewerkt via 
(deels tijdelijke) extra volumegroei. Gezien het feit dat dit laatste niet het geval was en 
volgens recente analyses de wachtlijsten, met uitzondering van die in de gehandicap-
tenzorg, niet opvallend lijken terug te lopen, ziet het er naar uit dat de extra middelen 
vooral zijn besteed voor een verbetering van de arbeidsmarktpositie van het personeel 
in de zorgsector en van de kwaliteit van de materiële voorzieningen en de huisvesting.

Tabel 3.4 Kerncijfers 1998-2002 (gemiddeld jaarlijks groeipercentage, deels voorlopig of geraamd), vervolg
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Hetzelfde geldt grosso modo voor het onderwijs, met de kanttekening dat de extra 
middelen tevens zijn besteed aan klassenverkleining in de onderbouw van het basis-
onderwijs en de introductie van ict in het funderend onderwijs. Bij het onderwijs was 
het op voorhand ook niet de bedoeling dat deze middelen zouden worden ingezet ten 
behoeve van volumegroei. Overigens duiden de cijfers er op, dat althans in de periode 
2000-2002 ook extra middelen zijn ingezet bij het hoger onderwijs, een deelsector 
die in de jaren negentig werd gekenmerkt door dalende kosten per leerling. Ondanks 
deze extra inzet van middelen zijn er overigens aanhoudende berichten over slechte 
materiële en huisvestingsvoorzieningen in het onderwijs (zie bijvoorbeeld Asset 
2002). In de volksmond moet vooral de hygiënische situatie in basis- en voortgezet 
onderwijs het ontgelden. De onderwijsinspectie meent overigens dat de krapte op de 
arbeidsmarkt veruit de grootste bedreiging is voor het Nederlandse onderwijs (zie het 
Onderwijsverslag 2001, OCenW 2002a).

Een zelfde patroon, veel extra ingezette middelen, maar weinig volumegroei, is 
ook waarneembaar bij politie en justitie, met dien verstande dat dit beeld ook al 
van toepassing was in de voorafgaande tien jaar. Dit geldt in het bijzonder voor de 
politie, die werd geconfronteerd met gestadig dalende ophelderingspercentages en 
de rechtspraak, waarbij een forse extra inzet van middelen zich nauwelijks vertaalde 
in een stijging van de productie. Overigens blijft het de vraag, wat er zou zijn gebeurd 
als de extra inzet van middelen in de jaren negentig en in de laatste vier jaar niet had 
plaatsgevonden: politie en rechtspraak worden geconfronteerd met een steeds taaiere 
problematiek (zie bijvoorbeeld de Nota Criminaliteitsbeheersing, ministerie van 
Justitie 2001, waarin 1,85 miljard euro aan extra middelen wordt geclaimd voor de 
periode 2002-2005).

Bij de overige diensten vallen de belastingdienst, asielvraagstukken en de kinder-
opvang op door een sterke volumestijging in de periode 1998-2000. Conform de 
beleidsvoornemens zet deze zich met name bij de kinderopvang door in de peri-
ode 2000-2002. Bij asielzoekers is er het laatste jaar sprake van een sterk dalende 
instroom, die zich overigens nog maar in beperkte mate vertaalt in een daling van het 
aantal opgevangen asielzoekers. De productie van de sociale zekerheid vertoont met 
name in 2000 een daling, die vooral is terug te voeren op een sterke teruggang in de 
plaatsingen van werklozen door de arbeidsvoorziening. Of dit is toe te schrijven aan 
conjuncturele effecten of aan de reorganisatie van deze instantie is vooralsnog niet te 
zeggen.

3.5 Samenvatting en slotopmerkingen

Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van het productievolume, de reële kosten 
per product (=relatieve kostprijs) en de (arbeids)productiviteit van quartaire diensten. 
De analyses hebben betrekking op bijna vijftig voorzieningen, die overigens slechts de 
helft van de totale kosten van de quartaire sector vertegenwoordigen. Buiten beschou-
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wing blijven met name openbaar bestuur in enge zin, defensie en infrastructuur 
alsmede voorzieningen waarbij collectieve fi nanciering een ondergeschikte rol speelt.

Het productievolume van de onderzochte quartaire diensten neemt in de jaren negen-
tig toe met gemiddeld 1,4% per jaar, de helft van de groei in de marktsector. In termen 
van reële kosten groeien deze twee categorieën echter ongeveer even snel, namelijk 
met circa 3% per jaar, hetgeen overeenkomt met de volumegroei van het bbp. Dit 
wordt veroorzaakt door het feit dat de relatieve kostprijs van quartaire diensten met 
circa 1,6% per jaar toeneemt. Dat ligt deels aan een stijging van de reële personeels-
kosten per arbeidsjaar en deels aan een toenemende inzet van materiële middelen. 
Deze effecten worden slechts ten dele gecompenseerd door een toename van de 
arbeidsproductiviteit, die in de quartaire sector beduidend lager is dan in de markt-
sector.

Een sterke toename van het productievolume is kenmerkend voor asielvraagstuk-
ken (23% per jaar), kinderopvang (12% per jaar), genees- en hulpmiddelen (7% per 
jaar), gevangeniswezen (6% per jaar) en de belastingdienst (4% per jaar). Een daling 
treedt op bij voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (demografi sche 
factoren), wetenschappelijk onderwijs (studiefi nancieringsbeleid), verzorgingshuizen 
(extramuralisering), politie (dalende ophelderingen), uitvoering sociale zekerheid 
(conjunctuur en privatisering ziektewet) en cultuur (schijneffect, veroorzaakt doordat 
hoofdzakelijk publieke vormen van dienstverlening zijn meegenomen).

De zorgsector als geheel vertoont een volumegroei van gemiddeld 1,8% per jaar, 
die voor circa twee derde is toe te schrijven aan vergrijzing. De sterke groei van de 
verstrekking van genees- en hulpmiddelen (7,2% per jaar) draagt ook in belangrijke 
mate bij aan dit totaaleffect. Omdat de relatieve kostprijs in de zorgsector met gemid-
deld 1,2% per jaar toeneemt, loopt deze sector in termen van reële kosten min of 
meer in de pas met de groei van het bbp. In volume-termen blijft de consumptie van 
medische diensten echter achter bij de welvaartsgroei. De relatieve kostprijs neemt 
het snelst toe bij de care-sectoren (verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg en 
gehandicaptenzorg) en is daar vermoedelijk gerelateerd aan een verbetering van de 
productkwaliteit die niet tot uitdrukking komt in de beschikbare productindicatoren. 
Bij geneesmiddelen is de eerder genoemde sterke volumestijging gepaard gegaan met 
een (lichte) daling van de relatieve kostprijs.

Onderwijs als geheel vertoont een productiegroei van 0,7% per jaar. Dit cijfer wordt 
gedrukt door de demografi sche teruggang van het voortgezet onderwijs en het mid-
delbaar beroepsonderwijs, terwijl het hbo en het wetenschappelijk onderzoek (beide 
rond 2,5%) een opwaarts effect hebben. De relatieve kostprijs groeit bij onderwijs 
sneller dan bij de zorgsector, namelijk met ruim 2% per jaar. De voornaamste oorza-
ken voor deze stijging zijn de toenemende reële personeelskosten per arbeidsjaar en 
de betrekkelijk lage groei van de arbeidsproductiviteit. Deze toename van de perso-
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neelskosten per arbeidsjaar is onmiskenbaar vervat in het beschikbare cijfermateriaal, 
maar valt niet zonder meer te vertalen in een verbetering van het inkomen van de 
gemiddelde leerkracht. De verklaring lijkt in ieder geval ten dele te liggen in vergrij-
zingseffecten, samenstellingeffecten, veranderingen in aanvangssalarissen en veran-
deringen in loopbaanprofi elen, effecten die tot uitdrukking komen in de zogenoemde 
incidentele looncomponent.

Bij politie en justitie is, zoals gezegd, sprake van een sterke productiegroei bij het 
gevangeniswezen (6% per jaar), maar van een productiedaling bij de politie (– 1% per 
jaar). Bij de brandweer en bij de rechtspraak is sprake van een gematigde groei van de 
productie (circa 1% per jaar). Per saldo bedraagt de gemiddelde jaarlijkse groei van 
het productievolume bij politie en justitie 0,2% per jaar. Hierbij is overigens om tech-
nische redenen geen rekening gehouden met de aanzienlijke groei van de transacties 
in het kader van de wet-Mulder (fl itsapparatuur en dergelijke). Deze lage groei van 
het productievolume gaat (met name bij politie en rechtspraak) gepaard met een zeer 
aanzienlijke toename van de reële kosten per product (gemiddeld 4,5% per jaar, bij 
de rechtspraak niet minder dan 7%). Deze sterke verhoging van de reële kosten per 
product is mogelijk toe te schrijven aan een steeds ‘taaiere’ problematiek: georgani-
seerde misdaad, toenemende professionaliteit van advocatenkantoren, steeds meer 
beroepsprocedures.

Voorlopige analyses voor de periode 1998-2002 laten een relatief snelle toename 
van de kosten zien, die verhoudingsgewijs het sterkst is bij onderwijs en bij politie/
justitie. Dit treedt met name op bij basis-, speciaal en voortgezet onderwijs, recht-
spraak en gevangeniswezen. Ook bij de zorgsector zijn extra middelen beschikbaar 
gekomen, die met name zijn ingezet voor verbetering van de arbeidsmarktpositie van 
zorgverleners, voor de bestrijding van wachtlijsten en de verbetering van de materiële 
voorzieningen. Vooralsnog lijkt de reële kostenstijging in de zorg overigens maar 
een half procentpunt boven die in de jaren negentig te liggen. In de meeste gevallen 
zijn productiecijfers slechts beschikbaar tot het jaar 2000. Bij onderwijs neemt het 
volume sneller toe dan in het verleden, onder meer doordat een einde is gekomen aan 
de demografi sche daling van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepson-
derwijs en een aanzienlijke toename van het aantal hbo-studenten is opgetreden. Bij 
de zorg en bij politie/justitie is de volumegroei echter eerder lager dan hoger dan in 
het voorafgaande decennium. Op de meeste terreinen van de zorg is ook de wacht-
lijstproblematiek nog verre van opgelost. Het ziet er naar uit dat de ‘investeringen’ 
in onderwijs, zorg en veiligheid verhoudingsgewijs weinig volume-effecten teweeg 
hebben gebracht. Daarbij moet overigens de kanttekening worden geplaatst dat dit 
ook lang niet in alle gevallen de bedoeling was van de extra inzet van middelen: het 
ging onder meer ook om verbetering van de arbeidsmarktpositie, de introductie van 
ict en de verhoging van de kwaliteit.
Het is opvallend dat de personeelskosten per arbeidsjaar in de quartaire sector in de 
periode 1990-1999 sneller zijn gestegen dan die in de marktsector. Deze bevinding 
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lijkt haaks te staan op het algemene idee dat de beloning van ambtenaren, onderwij-
zers en personeel in de zorgsector juist slecht is in vergelijking tot die in de marktsec-
tor. Getuige de hier gepresenteerde bevindingen kan dit contrast met name worden 
verklaard uit het verschil tussen loonniveaus en loonontwikkeling. Eerder werd door 
de Commissie Van Rijn (bzk 2001) op basis van gegevens voor 1997 een genuanceerd bzk 2001) op basis van gegevens voor 1997 een genuanceerd bzk
beeld geschetst van de beloningsverhoudingen tussen markt en overheid, waarbij de 
nadruk werd gelegd op het licht achterblijvende niveau van de contractlonen in de 
collectieve sector en op verschillen in beloning naar opleidingsniveau, waarbij met 
name het onderwijs en de zorgsector er minder goed vanaf komen. Voor het geheel 
van de collectieve sector geldt dat werknemers met hogere opleidingsniveaus slechter 
en werknemers met een lager opleidingsniveau beter gehonoreerd worden dan in de 
marktsector.  Wel moet daarbij worden bedacht dat de hier gepresenteerde gegevens 
totale personeelskosten betreffen, terwijl de schattingsresultaten van de Commissie 
Van Rijn betrekking hebben op lonen, gecorrigeerd voor samenstellingseffecten op 
grond leeftijd, opleiding en geslacht. Mede als gevolg van deze bevindingen is een 
begin gemaakt met de realisatie van concurrerende arbeidsvoorwaarden om de perso-
nele kwaliteit van de quartaire dienstverlening te waarborgen. Overigens is nog niet 
duidelijk wat nu precies de effecten van deze maatregelen (zullen) zijn.
De hier gepresenteerde uitkomsten met betrekking tot de ontwikkeling van de 
personeelskosten werpen een nieuw licht op de dynamiek van de beloningsverhou-
dingen. De scp-uitkomsten maken aannemelijk dat in de afgelopen 10 jaar reeds 
processen op gang zijn gekomen die geresulteerd hebben in een verkleining van 
de feitelijke beloningsverschillen tussen quartaire sector en marktsector (via onder 
andere wijziging van aanvangssalarissen, loopbaanbeleid en ranginfl atie). Figuur 2.3 
(statische koopkrachtontwikkeling) suggereert dat deze verschillen voor een deel hun 
oorsprong vinden in specifi eke arbeidsmarktomstandigheden en bezuinigingen in de 
jaren tachtig.
Niettemin lijkt een verdere verbetering van de arbeidsvoorwaarden van personeel in 
de deelsectoren onderwijs en zorg wenselijk om op langere termijn te kunnen voldoen 
aan de vraag naar personeel en noopt ook de huidige krapte op de arbeidsmarkt tot 
een aanhoudende monitoring en bijsturing van het door de overheid gevoerde belo-
ningsbeleid.25
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4 De quartaire sector in internationaal perspectief

4.1 Inleiding

Het vergelijken van de nationale prestaties in internationaal verband kent een groei-
ende belangstelling. De meest eenvoudige vorm van vergelijken is de beschrijving 
van trendmatige ontwikkelingen in een aantal relevante landen, op basis waarvan de 
positie van Nederland wordt bepaald. Bij een dergelijke vergelijking doen zich tal van 
problemen voor, die harde conclusies over de mate waarin Nederland in de Europese 
pas loopt doorgaans onmogelijk maken. Niet alleen verschillen de landen in tal van 
opzichten, ook de wijze waarop de statistische informatie zelf tot stand komt wil 
nog wel eens verschillen. Zo heeft de invoering van de nieuwe Europese richtlijnen 
voor het stelsel van Nationale Rekeningen in 1995 de internationale vergelijkbaar-
heid aanzienlijk verbeterd, maar heeft tegelijkertijd – bijvoorbeeld voor Nederland 
– ingrijpende gevolgen gehad voor de vergelijkbaarheid van bepaalde uitgavencate-
gorieën in de loop der tijd. Maar niet alleen kunnen de defi nities van het gebruikte 
statistische materiaal roet in het eten gooien, ook de politieke, sociale, economische 
en demografi sche omstandigheden bepalen mede het kader waarbinnen de te verge-
lijken ontwikkelingen moeten worden beoordeeld. Dit maakt een landenvergelijking 
weliswaar geen onmogelijke maar wel moeilijke opgave die om prudente omgang met 
de uitkomsten vraagt.

Toch is het zinvol om in het kader van een globale ‘benchmarking’ de prestaties van 
de verschillende landen met elkaar te vergelijken. De positie die Nederland inneemt 
op tal van indicatoren voor het gebruik en de kosten van quartaire dienstverlening kan 
ons op het spoor zetten van factoren, die onze prestaties wellicht kunnen verbeteren, 
of ons juist waarschuwen voor wegen, die we beter niet kunnen bewandelen. Een 
internationale vergelijking kan ook inzicht geven in de wijze waarop de verschillende 
landen antwoord geven op betrekkelijk autonome ontwikkelingen, die ook ons raken, 
zoals de verdergaande marktoriëntatie, individualisering en vergrijzing van de bevol-
king. Een dergelijke vergelijking kan ook aan het licht brengen of de nagestreefde 
eenwording van de landen op het Europese continent leidt tot een convergentie van 
het gebruik en de kosten van quartaire voorzieningen, of dat er ontwikkelingen zijn 
die tegen deze stroom in leiden tot landenspecifi eke divergenties. Het wordt dan inte-
ressant om na te gaan wat hiervan de achtergronden zijn en welke betekenis dit voor 
Nederland zou kunnen hebben.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in haar meest recente Sociaal en Cultureel 
Rapport 2000 uitvoerig aandacht besteed aan de positie van Nederland te midden 
van de omringende landen. De daar gevolgde wijze van vergelijken, die overigens 
ook in dit Memorandum wordt gevolgd, wordt aangeduid met context-georiënteerd. 
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Het doel van een dergelijke benadering is eerder beschrijvend dan verklarend. Er 
wordt systematisch gezocht naar verschillen en overeenkomsten, en deze worden 
gerelateerd aan globale kenmerken van institutionele aard: de context. Zo kunnen 
verschillen in gebruik en kosten van zorgvoorzieningen gerelateerd worden aan de 
wijze waarop een land zijn gezondheidszorg heeft vormgegeven of de wijze waarop 
de bevolking met de gezondheidszorg pleegt om te gaan. Maar de context kan ook 
breder worden gemaakt, en worden gerelateerd aan de economische prestaties van 
een land of de positie die het inneemt in het proces van modernisering of individuali-
sering, om enige algemene landen-overschrijdende trends te noemen.

In dit memorandum worden vier sectoren in de internationale vergelijking betrokken. 
Het betreft de gezondheidszorg, het onderwijs, de interne veiligheid (politie en jus-
titie) en de sociale zekerheid. De uitgaven voor deze sectoren worden mede bepaald 
door de demografi sche en economische omstandigheden. Daarom worden in deze 
vergelijking ook cijfers opgenomen over de bevolkingsopbouw en het welvaartsni-
veau.26

De centrale vraag in dit hoofdstuk is hoe het gebruik en de kosten van quartaire 
diensten in Nederland zich verhoudt tot de situatie in de omliggende landen. Daarbij 
worden ook ontwikkelingen in de tijd betrokken. Als kengetallen zijn gekozen:
1. Het gebruik van voorzieningen in een bepaalde sector per hoofd van de relevante 
bevolkingsgroep;
2. De uitgaven voor de betrokken voorzieningen per gebruikseenheid; 
3 De uitgaven voor een deelsector als percentage van het bruto binnenlands product 
(bbp).
Bij de beschrijving van het gebruik en de uitgaven wordt zoveel moge-
lijk aangesloten bij indicatoren en defi nities die in het kader van de 
scp publicatie Rapportage quartaire sector zullen worden gehanteerd.Rapportage quartaire sector zullen worden gehanteerd.Rapportage quartaire sector

De kengetallen worden gepresenteerd voor de jaren 1990, 1995 en 1999 (of het laatste 
jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn). De ontwikkeling in de jaren negentig wordt 
met een indexcijfer weergegeven, waarbij 1990 als basis is gekozen. De uitgaven die in 
de verschillende landen zijn gedaan worden met behulp van zogenaamde koopkracht-
pariteiten vergelijkbaar gemaakt.27 Op deze wijze vormen deze kengetallen een goede 
maatstaf voor de koopkracht die de verschillende landen opofferen om de betrokken 
voorzieningen in stand te houden.
Om de vergelijking overzichtelijk te houden is een beperkt aantal landen geselecteerd. 
Bij deze selectie is uitgegaan van drie criteria: omliggende landen hebben de voorkeur 
boven veraf gelegen landen, grotere landen hebben de voorkeur boven kleinere landen 
en de landen moeten redelijk gespreid zijn over het Europese continent. Daarnaast 
zijn ook de Verenigde Staten in de vergelijking betrokken. Dit heeft geleid tot de 
selectie van de volgende negen landen: Nederland, België, Duitsland, Denemarken, 
Zweden, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Voor het 
verkrijgen van een totaalbeeld worden twee gemiddelden berekend, een gemiddelde 
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score voor alle oeso-landen (24 landen) en een gemiddelde score voor de eu-landen 
(15 landen). Voor de bepaling van de gemiddelde score worden de landen gewogen 
met het bbp (voor uitgavencijfers) en de relevante bevolking (voor gebruikscijfers). 
Bij de presentatie van de uitkomsten zijn de landen gerangschikt naar de score op het 
betrokken kengetal in het laatste waarnemingsjaar. Deze wijze van presenteren maakt 
direct de relatieve positie van Nederland duidelijk.

4.2 Demografi e en economie

In Europees verband kunnen kleine en grote landen naar bevolkingsomvang worden 
gemarkeerd. Nederland voert daarbij de lijst aan van de kleine landen (tabel 4.1). In de 
jaren negentig behoort Nederland met een 6% groei wel tot de snelle groeiers; alleen 
Luxemburg (11%) en Ierland (7%) blijven Nederland voor. De Europese bevolkings-
groei blijft wel sterk achter bij de overige oeso-landen, waar bijvoorbeeld Australië, 
Canada, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten hoge groeicijfers realiseren. Het 
west-Europese continent wordt al jaren gekenmerkt door een lage vruchtbaarheid 
en een hoog vestigingsoverschot door buitenlandse migratie (scp, scr 2000:49). In scr 2000:49). In scr
Nederland domineert het geboorte-overschot het vestigingsoverschot, maar er zijn 
Europese landen waar het omgekeerde het geval is, zoals in Oostenrijk, Duitsland en 
Griekenland. Doordat Nederland met het geboorteoverschot een toppositie inneemt 
(Ierland is hier koploper) en met het vestigingsoverschot een goede middenmoter is, 
scoort de Nederlandse bevolkingsgroei in eu-verband relatief hoog. 

Tabel 4.1 Totale bevolking (mln)

(mln) 1980 1985 1990 1995 1999

index 1999

(1990=100)

Denemarken 5,1 5,1 5,1 5,2 5,3 103

Zweden 8,3 8,4 8,6 8,8 8,9 103

België 9,8 9,9 10,0 10,2 10,2 103

Nederland 14,2 14,5 14,9 15,5 15,8 106

Italië 56,4 56,6 56,7 57,3 57,6 102

Frankrijk 53,9 55,3 56,7 57,8 58,6 103

Verenigd Koninkrijk 56,3 56,7 57,6 58,6 59,5 103

Duitsland 61,6 61,0 63,3 81,7 82,1 103

Verenigde Staten 227,2 237,9 249,5 262,8 272,7 109

oeso-24 780,4 807,2 836,9 884,6 905,7 108

euR-15 277,1 281,1 285,0 290,2 293,3 103

Bron: OECD, Health data (totaal: excl Duitsland; index Duitsland: 1991-2000)
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De Nederlandse bevolking is relatief jong, wanneer dit in Europees perspectief wordt 
geplaatst. Het aandeel jongeren van 0-14 jaar komt iets uit boven het Europese gemid-
delde (tabel 4.2) terwijl het aandeel 65-plussers duidelijk onder dit gemiddelde blijft 
(tabel 4.3). Het groene landschap typeert ons ook op dit gebied meer dan de vergrij-
zing die met name in landen als Italië en Duitsland lijkt toegeslagen. Het complement 
van beide leeftijdsgroepen vormt de potentiële beroepsbevolking: de 15-64-jarigen. 
Dit niveau is relatief laag in Zweden (64%) en relatief hoog in Nederland (68%). Ook 
wat het economisch draagvlak betreft kan de Nederlandse situatie als gunstig worden 
gekenschetst. 
De ontwikkeling van de groei van de groene en grijze bevolking loopt in de negentiger 
jaren sterk uiteen. De ontgroening heeft duidelijk zijn sporen achtergelaten in Italië, 
Duitsland en Frankrijk, terwijl de bevolking in Denemarken duidelijk aan het verjon-
gen is. Het omgekeerde beeld zien we bij de vergrijzing, die in rap tempo het aandeel 
65-plussers in Italië, Duitsland, Frankrijk en België heeft doen toenemen. Hier blijft 
Denemarken sterk achter. In beide ontwikkelingen neemt Nederland een middenpo-
sitie in, zij het dat Nederland in de jaren negentig nauwelijks is ontgroend (0%) en 
slechts lichtelijk is vergrijsd (6%).

Tabel 4.2 Aandeel bevolking van 0-14 jaar (%)

1990 1995 1999 index 1999

(1990=100)

Italië 16,6 15,1 14,6 88

Duitsland 14,7 16,0 15,4 94

België 18,1 17,9 17,5 97

Zweden 17,9 18,9 18,0 100

Nederland 18,2 18,4 18,3 100

Denemarken 17,1 17,3 18,3 107

Frankrijk 20,1 19,5 18,9 94

Verenigd Koninkrijk 19 19,4 19,1 101

Verenigde Staten 21,9 22,2 21,9 100

oeso-24 20,6 19,9 19,3 94

euR-15 18,8 17,9 17,3 92

Bron: OECD, Health data (totaal: excl Duitsland; index Duitsland: 1991-1999)
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Tabel 4.3 Aandeel bevolking van 65 jaar en ouder (%)

index 1999

1990 1995 1999 (1990=100)

Verenigde Staten 12,4 12,5 12,3 100

Nederland 12,8 13,2 13,6 106

Denemarken 15,6 15,3 14,9 95

Verenigd Koninkrijk 15,7 15,7 15,7 100

Frankrijk 14,1 15,2 15,9 113

België 14,9 16,1 16,8 112

Duitsland 15,3 16,1 16,8 115

Italië 14,9 16,6 17,6 118

Zweden 17,8 17,5 17,8 100

OESO-24 12,7 13,6 14,1 111

eur-15 14,6 15,5 16,2 111

Bron: OECD, Health data (totaal: excl Duitsland; index Duitsland: 1991-1999)

Het Nederlands bruto binnenlands product per inwoner steekt relatief gunstig af 
bij de overige landen die in de vergelijking zijn betrokken (tabel 4.4). Dit bedrag is 
uitgedrukt in koopkracht van 1999 en – zoals gebruikelijk bij de omrekening op basis 
van koopkrachtpariteiten – in dollars. De toppositie die Nederland in 1999 inneemt 
is dankzij een sterke periode van economisch herstel tot stand gekomen. In 1990 was 
Nederland nog een gewone middenmoter, maar Nederland behoort in de jaren negen-
tig met Denemarken tot een van de sterkste groeiers. Landen als Frankrijk en Zweden 
blijven sterk achter. Zelfs de groei in de Verenigde Staten blijft bij de Nederlandse 
inhaalrace in de schaduw staan, hoewel Nederland daarmee in 1999 nog wel een ach-
terstand van $8.000 per inwoner had.

Tabel 4.4 Reëel bruto binnenlands product (bbp) per inwoner (in dollars x 1.000)

Constante prijzen index 1999

1990 1995 1999 (1990=100)

Verenigd Koninkrijk 19,6 20,2 22,7 115

Frankrijk 21,5 22,3 22,7 105



59De quartaire sector in internationaal perspectief

Zweden 21,5 21,5 23 107

Italië 20 21,6 23,3 116

Duitsland 22,4 23 23,9 107

België 20,5 23,5 24,8 121

Nederland 20,2 22,8 25,9 128

Denemarken 20,9 24,7 27,1 130

Verenigde Staten 28,1 30 33,9 120

Constante prijzen index 1999

1990 1995 1999 (1990=100)

OESO-24 21,7 23,4 25,3 117

EUR-15 19 20,4 22,2 117

Bron: OECD, Health data (totaal: excl Duitsland)

De cijfers voor Duitsland zijn enigszins gekleurd door de afname van de welvaart in 
1991 (met 71⁄2%) als gevolg van de Duitse hereniging, die in het najaar van 1990 tot 
stand is gekomen.

4.3 Collectieve uitgaven

Al eerder is gewezen op de beperkingen die internationale vergelijkingen nu eenmaal 
kenmerken. Deze beperkingen doen zich in sterke mate voor, wanneer de presta-
ties van de verzorgingsstaten moeten worden vergeleken. Bij deze prestaties speelt 
de overheid een doorslaggevende rol. Deze rol komt in de bestaande internationale 
statistieken over de inkomsten en uitgaven van de overheid niet altijd goed uit de verf. 
Deels komt dit omdat niet alle prestaties van de verzorgingsstaat binnen het budget-
taire kader van de overheid tot stand komen en deels omdat de vormgeving van de 
prestaties door de overheid zelf tot een vertekend beeld kan leiden. Een voorbeeld 
van de eerste vertekening is dat bepaalde sociale risico’s in sommige landen door 
een collectieve sociale verzekering worden gedekt, terwijl in andere landen – al dan 
niet wettelijk geregelde – private regelingen gelden (scp, scr 2000: 79). Voorbeelden scr 2000: 79). Voorbeelden scr
hiervan zijn het risico tegen ziekte en verlies aan inkomen bij ouderdom. Het risico 
tegen verlies aan inkomen bij ziekte is in Nederland enkele jaren geleden via een 
doorbetalingsverplichting naar de ‘private sfeer’ overgeheveld. Verder is het risico op 
het verlies aan inkomen bij ouderdom in Nederland in belangrijke mate afgewend 
via een kapitaaldekking-systeem voor aanvullende pensioenen. De inkomsten en 
uitgaven die hiermee zijn gemoeid lopen niet via de overheid maar maken wel deel uit 
van de prestaties van de verzorgingsstaat. Een voorbeeld van de tweede vertekening is 
dat bepaalde uitgaven in sommige landen direct via het budget beschikbaar worden 

Tabel 4.4 Reëel bruto binnenlands product (bbp) per inwoner (in dollars x 1.000) (vervolg)
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gesteld (bijvoorbeeld kinderbijslag), terwijl andere landen hiervoor fi scale facilitei-
ten beschikbaar stellen, die leiden tot zogenaamde belastinguitgaven (bijvoorbeeld 
kinderaftrek). Een ander voorbeeld in dit verband is dat in Nederland over sociale 
uitkeringen nog belastingen en premies verschuldigd zijn, terwijl deze uitkeringen 
in veel andere landen netto worden verstrekt. Dit geeft een te gunstig beeld van het 
niveau van de sociale uitkeringen in Nederland maar ook een te ongunstig beeld van 
de collectieve lastendruk.
Een bijkomend probleem is dat de internationale richtlijnen voor de verzameling 
van statistische informatie periodiek gewijzigd worden. De laatste majeure wijziging 
dateert uit 1995, en heeft voor de presentatie van het Nederlandse rekeningstelsel 
grote gevolgen (cbs, Revisie Nationale Rekeningen, 1999). Een algemeen gevolg 
daarvan is dat het bruto binnenlands product in de meeste landen hoger uitvalt, waar-
door het aandeel van de inkomsten en uitgaven van de overheid in het bruto binnen-
lands product lager uitvallen. Deze laatste herziening heeft nog slechts ten dele zijn 
weg gevonden in de verschillende jaarreeksen van de verschillende landen, hetgeen de 
vergelijkbaarheid niet ten goede komt. In een enkel geval zijn reeksen hiervoor gecor-
rigeerd.

De sterke groei van de collectieve uitgaven in de moderne verzorgingsstaten in het 
laatste  kwart van de vorige eeuw is grotendeels tot stand gekomen door de sterke 
groei van  inkomensoverdrachten aan huishoudens (scp, scr2000: 79). In de jaren 
negentig is deze groei sterk getemperd. Uit tabel 4.5 blijkt dat er grote verschillen zijn 
in de collectieve uitgavenquoten. Deze variëren in Europees verband in 1999 tussen 
de 33% en 58%. Nederland neemt daarbij met 46% een relatief lage positie in, en 
hoeft daarbij naast Ierland alleen nog het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Spanje 
voor zich te dulden. Een verklaring hiervoor is onder meer de relatief jonge bevolking,  
die leidt tot relatief laag volume aan ouderdomspensioen, dat bovendien voor een 
groot deel via aanvullende pensioenen buiten de collectieve sector wordt verstrekt. De 
relatief jonge bevolking kost de Nederlandse overheid in verhouding ook weinig geld 
door het relatief lage niveau van fi nanciële steun aan gezinnen met kinderen (scp, 
scr 2000: 81). In de meeste landen is de uitgavenquote in de jaren negentig gedaald, scr 2000: 81). In de meeste landen is de uitgavenquote in de jaren negentig gedaald, scr
mede om aan de zogenaamde emu-norm te voldoen. Naast overdrachten, investe-
ringsuitgaven en consumptieve bestedingen bevatten de collectieve uitgaven immers 
ook kapitaaluitgaven, waaronder rente op overheidschuld. Nederland behoort tot de 
grootste dalers in de quote voor overheidsuitgaven. In hoofdstuk 2 is gebleken dat dit 
vooral is toe te schrijven aan de sterke vermindering van de inkomensoverdrachten 
aan huishoudens, die grotendeels tot stand is gebracht door een verschuiving van de 
ziekteverzekering naar de private sfeer en een vermindering van uitkeringen die zijn 
verbonden aan werkloosheid.
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Tabel 4.5 Aandeel van de overheidsuitgaven in het bruto binnenlands product (%)

index 1999

1990 1995 1999 (1990=100)

Verenigde Staten 36 36 . .

Verenigd Koninkrijk 42 44 39 93

Nederland 58 55 46 80

Duitsland 46 55 48 103

Italië 54 52 48 90

België 54 53 51 94

Frankrijk 50 54 52 105

Denemarken 56 59 54 97

Zweden 61 64 58 95

OESO-24 40 42 . .

EUR-15 49 51 47 96

Bron: OECD, Health data (totaal: excl Duitsland, Nieuw Zeeland en Turkije; index Duitsland: 1991-1999)

Wat betreft het consumptieve deel van de overheidsuitgaven is het beeld duidelijk 
anders. Het consumptieve deel van de overheidsuitgaven omvat de apparaatsuitgaven 
van de sector overheid (inclusief onderwijs) en de collectieve uitgaven voor de zorg-
sector en bestrijkt daarmee globaal de overheidsuitgaven ten behoeve van de quartaire 
sector. Met 23% van het bruto binnenlands product behoort Nederland tot de koplo-
pers in Europees verband, die worden aangevoerd door Denemarken en Zweden. 
In de jaren negentig is er in het algemeen een kleine teruggang geweest in het aandeel 
van de overheidsconsumptie in het bruto binnenlands product. Ook Nederland heeft 
met –2% deze trend gevolgd.28 Dat is niet het geval met Frankrijk en België, terwijl de 
Verenigde Staten en Italië juist vooroplopen in deze trend.

Tabel 4.6 Aandeel van de overheidsconsumptie in het bruto binnenlands product (%)

index 1999

1990 1995 1999 (1990=100)

Verenigde Staten 17 15 14 83

Italië 20 18 18 89

Verenigd Koninkrijk 20 20 18 93

Duitsland 18 20 19 99

België 20 21 21 104

Nederland a) 23 24 23 98

Frankrijk 22 24 24 106

Tabel 4.5 Aandeel van de overheidsuitgaven in het bruto binnenlands product (%)
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Zweden 26 25 25 94

Denemarken 26 26 25 100

OESO-24 17 17 16 94

EUR-15 20 21 20 98

a) Gecorrigeerd voor revisie in 1995 (waarbij zorguitgaven zijn toegevoegd en de afschrijvingen op infrastructuur zijn opgevoerd)

Bron: OECD, Health data (totaal: excl Duitsland; index Duitsland: 1991-1999)

4.4 Onderwijs

De gegevens over het gebruik en de uitgaven voor onderwijs zijn beter over landen 
dan in de tijd vergelijkbaar. Dit houdt verband met allerlei wijzigingen in afbakenin-
gen van onderwijssoorten en de daarmee verbonden uitgaven, die wel ten goede zijn 
gekomen aan de vergelijkbaarheid van landen maar niet aan de vergelijkbaarheid in 
de tijd. Het accent zal in deze paragraaf dan ook niet liggen op de tijdsvergelijking 
maar op de landenvergelijking.
Nederland neemt met de deelname aan het onderwijs een middenpositie in (tabel 
4.7). In eu-verband komt Nederland ongeveer op het gemiddelde uit en in oeso-ver-
band iets boven het gemiddelde. Deze positionering geldt zowel wanneer de totale 
deelname wordt gerelateerd aan de totale bevolking van 3 t/m 29 jaar als wanneer 
wordt uitgegaan van de verwachte lengte van de gemiddelde schoolloopbaan. De 
jaren waarin leerlingen vrijwel volledig (95% of meer) deelnemen aan het onderwijs 
verschillen per land, maar daarbij neemt Nederland geen extreme positie in. De netto 
deelname per leeftijdsgroep geeft aanzienlijke verschillen, wanneer globaal wordt 
uitgegaan van het niet-leerplichtige gedeelte. Bij de leeftijdsgroep van 3-4 jarigen 
kunnen de deelname percentages zelfs boven de 100% uitkomen omdat er enkele 
landen zijn waarin ook 2-jarigen tot de doelpopulatie worden gerekend. Wat betreft 
het vroegschoolse onderwijs aan 3-4 jarigen neemt Nederland een betrekkelijk 
bescheiden positie in (als gevolg van het niet-deelnemen van 3-jarigen), maar op de 
netto deelname van 15-19 jarigen wordt boven gemiddeld gescoord en op de deelname 
van 20-29 jarigen gemiddeld.

Tabel 4.5 Aandeel van de overheidsuitgaven in het bruto binnenlands product (%), (vervolg)
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Tabel 4.7 Deelname aan het onderwijs naar leeftijdsgroep in 1999 (%)

deelname netto deelname totaal als % totale lengte schoolloopbaan (jr)

> 95% 
(jr)

3-4 15-
19

20-
29

van 3-29 jr FT FT+PT

Italië 3-14 98 71 17 59 15,5 15,8

Frankrijk 3-16 118 87 19 68 16,5 16,5

Nederland 4-17 50 88 22 65 16,4 17,1

Duitsland 6-16 66 88 23 65 17,1 17,2

Verenigde Staten 6-15 47 78 20 66 15,3 17,2

Denemarken 5-16 79 80 29 69 17,7 17,7

België 3-17 118 91 25 75 16,3 18,6

Verenigd Koninkrijk 4-15 77 73 24 78 14,7 18,9

Zweden 6-18 67 86 34 81 16,7 20,3

OESO-24 64 73 20 63 13,3 14,6

eur-15 83 81 21 66 16,1 17,2

Bron: OECD, Education at a glance

Het aantal jaren dat kinderen in het onderwijs verblijven (waarop tabel 4.7 
gerangschikt is) komt in Nederland rond het Europees gemiddelde uit. Daarbij maakt 
het niet veel uit of alleen het voltijd dagonderwijs wordt genomen of daarnaast ook 
het deeltijdonderwijs wordt toegevoegd. De totale deelname aan het onderwijs - dat is 
gerelateerd aan alle personen van 3 tot 23 jaar, laat een vergelijkbaar beeld zien. Alleen 
Frankrijk neemt bij het totale deelnamecijfer een gunstiger positie in dan bij het totale 
schoolloopbaancijfer.

De deelname aan het tertiair onderwijs blijkt in Nederland ongeveer het Europees 
gemiddelde te volgen (tabel 4.8). De groei van de deelname in de jaren negentig is 
spectaculair in Europees verband (67%), en dit groeitempo heeft Nederland niet 
kunnen bijbenen (42%). Dit betekent dat Nederland van een positie iets boven het 
Europese gemiddelde is uitgekomen op een positie iets onder het Europese gemid-
delde. Daarbij moet worden gezegd dat het Europees gemiddelde fl ink hoger is 
uitgevallen door een inhaalslag van landen als Griekenland en Portugal met groei-
percentages boven de 100%. De deelname kan ook worden uitgedrukt in de gemid-
delde verwachte duur van de scholloopbaan in het tertiair onderwijs. Deze iets andere 
benadering levert een vergelijkbaar beeld op. Een willekeurige Nederlandse jongere 
verbleef in 1999 gemiddeld 2,3 jaar in het tertiair onderwijs tegenover 2,5 jaar gemid-
deld in Europa.
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Tabel 4.8 Deelname aan het tertiair onderwijs (%) a)

index 
1999

verwachte 
duur in 

1999 (jr)
1990 1995 1999 1999

Duitsland (t/m 92: west) 29 46 46 155 2

Italië 31 31 49 162 2,3

Nederland 35 48 50 142 2,3

Frankrijk 37 50 53 142 2,6

België 34 54 57 167 2,7

Verenigd Koninkrijk 27 48 59 218 2,6

Denemarken 37 47 59 156 2,5

Zweden 31 44 64 207 2,9

Verenigde Staten 71 79 74 104 3,6

oeso-24 43 54 55 129 2,7

euR-15 31 46 53 167 2,5

Bron: OECD,  Education at a glance

a) totaal in opleiding als aandeel van het totaal aantal 18-23 jarigen

Een ietwat afwijkend beeld ontstaat als niet wordt gekeken naar verblijf, maar naar 
instroom in het hoger onderwijs. De instroomkans van leerlingen in het tertiair 
onderwijs in 1999, uitgedrukt als percentage van de corresponderende leeftijds-
groep, komt in de eu-landen uit op 39%. Nederland neemt hierop met 56% een zeer 
gunstige positie in, en wordt alleen door Zweden en Finland gepasseerd. Dit cijfer 
impliceert dat meer dan de helft van de hedendaagse Nederlandse jongeren op enig 
moment instroomt in het hoger onderwijs. De combinatie van grote instroom in 
en lage deelname aan het tertiair onderwijs duidt op een relatief korte verblijfsduur 
in Nederland. Deze verblijfsduur kent in Nederland overigens ook nog een dalende 
trend. 

De uitgaven die Nederland over heeft voor het onderwijs zijn sober te noemen. 
Nederland verkeert zowel in eu-verband als oeso-verband in de onderste regionen 
van het uitgavenaandeel (zie tabel 4.9). De bevolkingsopbouw biedt hiervoor geen 
verklaring omdat Nederland in Europees verband een relatief jonge bevolking kent 
(zie tabel 4.2), die juist eerder zou wijzen op een royaal uitgaven beleid. Alleen de 
Italianen kunnen het lage uitgavenniveau rechtvaardigen door een relatief oude bevol-
king. De Scandinavische landen nemen wederom een toppositie in. Nederland past 
meer in het zuid-Europese beeld, waarbij landen als Griekenland, Spanje en Italië tot 
de onderste regionen behoren in het aandeel van het bbp dat aan onderwijs wordt 
uitgegeven.
Bij de inzet van middelen is het beeld wisselend (niet in de tabel opgenomen). De 
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Nederlandse uitgaven per leerling in het tertiair onderwijs in 1999 zijn duidelijk 
hoger dan bij de andere Europese landen (+35%), maar de uitgaven per leerling in het 
primair onderwijs (-5%) maar vooral het secundair onderwijs (-10%) blijven achter bij 
het Europese gemiddelde. Ten dele vertaalt dat zich ook in het aantal leerlingen per 
leerkracht.29 Zo moet het onderwijzend personeel in het secundair onderwijs onge-
veer 35% meer leerlingen bedienen dan in Europees verband gebruikelijk is, maar bij 
het primair onderwijs en vooral het tertiair onderwijs is het beeld gespiegeld met 5% 
respectievelijk 25% minder leerlingen/studenten per leerkracht.30

Tabel 4.9 Uitgaven voor het onderwijs als percentage van het bbp (%)

1998 totaal a) index 1998

primair secundair tertiair 1990 1995 1998 (1990=100)

Nederland 1,6 1,8 1,2 4,8 4,7 4,6 96

Verenigd Koninkrijk 1,5 2,2 1,1 . 5,1 4,9 (100)

België . . . . . 5,0 .

Italië 1,6 2,2 0,8 5,8 4,6 5,0 87

Duitsland 1,3 2,7 1,0 . 5,8 5,6 (103)

Frankrijk 1,9 3,1 1,1 5,7 6,3 6,2 110

Verenigde Staten 2,1 1,7 2,3 . 6,4 6,4 (99)

Zweden 2,7 2,4 1,7 5,3 6,4 6,8 128

Denemarken 2,9 2,5 1,5 6,2 6,7 7,2 117

oeso-24 1,8 1,9 1,6 5,2 5,7 5,7 111

euR-15 1,6 2,3 1,1 5,4 5,5 5,4 100

Bron: OECD, Education at a glance 

a) inclusief voorschoolse opleidingsvormen

tussen haakjes: excl. Voorschoolse opleidingsvormen
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Nederland heeft een lage positie op de uitgavenladder die in de periode 1990-1998 niet 
veranderd is. Ten opzichte van de oecd-landen vormt het wat lagere aandeel van jon-
geren een gedeeltelijke verklaring, maar dat is niet het geval voor de eu-landen (ook 
als in plaats van de 0-14 jarigen uit tabel 4.2 gekeken wordt naar de 0-19-jarigen).  
Het aandeel van de onderwijsuitgaven in het bbp is in Nederland met 4% afgeno-
men van 4,8% in 1990 naar 4,6% in 1998.31 Deze daling wordt weliswaar overtroffen 
door een land als Italië, maar dat heeft ook te maken gehad met een dalend aandeel 
van jongeren in de bevolking, een situatie die zich in Nederland niet voordoet (zie 
tabel 4.2). De welvaartsontwikkeling zou een verklaring voor het dalende uitgaven-
niveau in Nederland kunnen bieden (zie tabel 4.4), wanneer er een negatief verband 
zou bestaan tussen de welvaartsontwikkeling en de uitgaven voor onderwijs. Er zijn 
echter eerder aanwijzingen voor een positief dan een negatief verband tussen het 
bbp (per hoofd) en de onderwijsuitgaven (per kind). In Nederland lijken daarom 
expliciete beleidsvoorkeuren een meer voor de hand liggende verklaring te vormen. 
Er zijn echter in de internationale vergelijkingen geen aanwijzingen dat het sobere 
onderwijsbeleid de Nederlandse leerlingen parten speelt. Voor zover internationale 
vergelijking van vaardigheden van leerlingen mogelijk is, blijken Nederlandse kinde-
ren redelijk goed voor de dag te komen (scp, scr-2000: 484). Overigens dient hier te 
worden vermeld dat in Nederland in de periode 1998-2002 aanzienlijke extra mid-
delen zijn ingezet bij primair en voortgezet onderwijs. Naar het zich laat aanzien is de 
dalende lijn van de onderwijsuitgaven als percentage van het bbp daardoor tot staan 
gebracht.

4.5 Zorg

Bij de zorg zijn de problemen met het vergelijkingsperspectief gespiegeld met de 
problemen bij het onderwijs. De gegevens over het gebruik en de uitgaven voor zorg 
zijn beter over de tijd dan over landen vergelijkbaar. Dit houdt verband met allerlei 
verschillen in afbakeningen die ondanks de richtlijnen voor statistische verzameling 
zijn blijven bestaan. Het accent zal in deze paragraaf dan ook liggen op de tijdsverge-
lijking. 

In de sector zorg kunnen een groot aantal voorzieningen worden onderscheiden. 
In dit memorandum zijn deze tot negen hoofdgroepen samengevat. De internatio-
nale gegevens laten deze groepering niet toe, zodat hier – net als bij het onderwijs 
– een andere indeling wordt gepresenteerd. Het gebruik zal langs drie lijnen in beeld 
worden gebracht: de ziekenhuiszorg, de verpleegzorg, de huisartsenzorg en de 
geneesmiddelenzorg. De fi nanciële gegevens hebben betrekking op het totaal van de 
zorg, waarbij ook de collectieve uitgaven in beschouwing worden genomen.
Tabel 4.10 geeft enkele kerncijfers over de beschikbaarheid van ziekenhuiszorg in de 
jaren 1990 en 1999.
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Tabel 4.10 Enkele gegevens over de beschikbaarheid van ziekenhuisvoorzieningen

bedden per 1000 
inwoners

bezettingsgraad 
(%)

verblijfsduur (dagen) ligdagen per 
inwoner

1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999

Verenigd Koninkrijk 2,7 2,4 77 81 5,7 5,0 0,9 1

Zweden 4,1 2,5 72 78 6,5 6,0 1,1 0,8

Verenigde Staten 3,7 3,0 67 63 7,3 5,9 0,9 0,7

Denemarken 4,1 3,3 79 81 6,4 5,3 1,2 1

Nederland 4,3 3,6 73 67 11,2 9,5 1,2 0,9

Frankrijk 5,2 4,3 77 77 7,0 5,5 1,5 1,1

België 4,9 4,6 82 78 8,7 8,8 1,5 1,3

Italië 6,1 4,9 69 73 9,5 7,2 1,6 1,3

Duitsland 7,5 6,5 86 82 14,1 10,7 2,4 1,9

OESO-24 4,3 3,7 73 72 8,9 7,3 1,2 1,0

eur-15 5,0 4,3 78 78 11,0 8,7 1,5 1,3

Bron: OECD, Health data

Het aantal bedden per 1000 inwoners ligt in Nederland iets beneden het Europees 
gemiddelde. De positie die de verschillende landen in de tabel innemen is deels te 
verklaren uit het aandeel van ouderen in de bevolking (zie tabel 4.3). Zo is de vergrij-
zing van de bevolking relatief hoog in Duitsland, Italië en België en relatief laag in 
de Verenigde Staten, Nederland en Denemarken. Een uitzondering geldt de positie 
van Zweden, waar een nogal vergrijsde bevolking samengaat met een relatief lage 
beschikbaarheid van ziekenhuisbedden. In alle eu-landen is de beschikbaarheid 
van ziekenhuisbedden in de jaren negentig gedaald (met 14%), hetgeen geheel is te 
verklaren uit de daling van de gemiddelde verblijfsduur (met 18%). Door de daling 
van de gemiddelde verblijfsduur is het aantal patiënten per beschikbaar bed per jaar 
gestegen van 27 in 1990 naar 38 in 1999. Nederland volgt deze trend. De gemiddelde 
bezettingsgraad is in enkele landen gestegen (met name in Zweden) en in enkele 
landen gedaald (met name in Nederland) maar voor eur-15 nagenoeg ongewijzigd 
gebleven op een niveau van 78%. De bezettingsgraad in Nederland behoort met die 
van de Verenigde Staten tot de laagste in de oeso-landen.
Omdat Nederland een iets lagere dan gemiddelde beschikbaarheid van ziekenhuis-
bedden heeft en de bezettingsgraad in verhouding laag is, is het gebruik van zieken-
huisbedden - in termen van patiënten per bed - in Europees verband relatief laag. Het 
gemiddeld aantal ligdagen per inwoner in het ziekenhuis is het product van het aantal 
bedden per inwoner, de bezettingsgraad van de bedden en het aantal beschikbare 
dagen in het jaar. In Europees verband scoren slechts 4 landen lager: Zweden, Spanje, 
Finland en Ierland. Het aantal ligdagen per inwoner is mede onder invloed van de 
dalende gemiddelde verblijfsduur eveneens gedaald (met 14% in de eu-landen), een 
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trend die in Nederland relatief sterk tot uitdrukking komt (een daling met 25%). 
Alleen het Verenigd Koninkrijk vormt een uitzondering op deze trend.

In tegenstelling tot de ziekenhuiszorg is het Nederlandse niveau van langdurige zorg 
vanwege psychiatrische problemen of lichamelijke beperkingen relatief hoog (tabel 
4.11). Hoewel er een zekere substitutie tussen deze vorm van verpleging en de zieken-
huiszorg bestaat, wijst de vergelijking tussen de tabellen 4.10 en 4.11 niet uit dat deze 
verschillen ook de vergelijkbaarheid tussen landen parten speelt. Alleen de positione-
ring van Italië en - in iets mindere mate - Denemarken is duidelijk anders, maar dit is 
niet zozeer te wijten aan substitutie van beide zorgtypen maar van andere opvattingen 
over de behandeling van personen met psychiatrische problemen of lichamelijke 
beperkingen. Voorts speelt de afbakening tussen verpleging (medische achtergrond) 
en verzorging (huishoudelijke achtergrond) een rol. Zo worden deze functies in 
Nederland door afzonderlijke voorzieningen verstrekt maar in Denemarken niet, 
waardoor de verzorgingshuizen in Nederland buiten beeld blijven.

Tabel 4.11 Bedden per 1000 inwoners in de langdurige zorg (%)

psychiatrische zorg verpleging en verzorging a)

index 1999 index 1999

1990 1999 (1990=100) 1990 1999 (1990=100)

Italië 0,8 0,3 43 0,2 0,2 88

Verenigd Koninkrijk 1,8 1,0 54 0,2 0,2 113

Zweden 1,7 0,7 38 5,4 0,4 .b)

België 1,9 1,6 85 1,2 1,1 88

Frankrijk 1,7 1,2 71 1,2 1,4 116

Verenigde Staten 0,6 0,3 50 2,0 2,0 100

Nederland 1,6 1,5 94 3,5 3,6 105

Duitsland 1,4 1,0 74 3,5 4,4 128

Denemarken 1,0 0,8 82 8,7 5,9 67

OESO-24 1,2 0,9 73 2,1 2,4 113

eur-15 1,4 0,9 66 1,6 1,7 107

a) exclusief (geestelijke) gehandicapten zorg en inclusief verpleging van ouderen
b) wijziging afbakening in 1992 (tot uitsluitend geriatrische zorg en enkele vormen van langdurige somatische zorg)

Bron: OECD, Health data

Het verschil in huisartsenbezoek is betrekkelijk gering tussen de eu-landen (zie tabel 
4.12). Alleen Zweden (met een zeer lage bezoekfrequentie) en België (met een zeer 
hoge bezoekfrequentie) wijken sterk af.32 Opmerkelijk is dat in beide landen de huis-
arts geen poortwachter voor de curatieve zorg is. Het bezoek aan de huisarts is in de 
meeste landen in de jaren negentig op hetzelfde niveau gebleven; alleen in Italië is een 
duidelijke teruggang in het bezoek waarneembaar. 

a) exclusief (geestelijke) gehandicapten zorg en inclusief verpleging van ouderen
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Tabel 4.12 Aantal huisartsbezoeken per persoon

index 1999

1990 1995 1999 (1990=100)

Zweden 2,8 3,0 2,8 100

Verenigd Koninkrijk   # 6,1 6,1 5,4 89

Denemarken                # 5,7 5,7 5,8 102

Nederland                    # 5,5 5,7 5,8 105

Verenigde Staten 5,5 5,8 5,8 105

Italië                               # 8,2 6,6 6,0 73

Duitsland 6,9 6,4 6,5 95

Frankrijk 5,8 6,4 6,5 112

België 7,7 8,0 7,9 103

oeso-24 7,0 7,1 7,1 101

euR-15 6,3 6,1 6,0 95

Bron: OECD, Health data

#: huisarts is poortwachter voor de curatieve zorg

De spreiding in het gebruik van geneesmiddelen is aanzienlijk groter dan dat van de 
eerder besproken zorgvoorzieningen (tabel 4.13). Het gebruik van geneesmiddelen 
neemt nagenoeg monotoon toe naarmate men in een meer zuidelijk gelegen eu-land 
gevestigd is, met de Fransen als grootgebruikers en de Scandinaviërs als kleinge-
bruikers. Nederland ligt dichter bij het Scandinavische dan Mediterrane patroon. 
Gegevens over meer recente ontwikkelingen in het gebruik zijn niet beschikbaar. Bij 
landen waar die informatie wel bekend is zien we een gemengd beeld: in Finland, 
Oostenrijk en België tekent zich in de jaren negentig een jaarlijkse volumegroei af 
van 1 à 11⁄2%, maar in Frankrijk en Italië lijkt zich eerder een nulgroei af te tekenen, 
hetgeen wijst op een convergerende ontwikkeling in de eu-landen.33

Tabel 4.13 Aantal door de huisarts voorgeschreven medicijnen per 15-plusser in 1996

Denemarken 0,26

Zweden 0,27

Nederland 0,33

Verenigd Koninkrijk 0,34

Duitsland 0,42

Italië 0,48

België 0,53

Frankrijk 0,78

Verenigde Staten .

oeso-24 .

euR-15 0,46

Bron: Eurobarometer
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Nederland neemt in Europees verband een middenpositie in wanneer het gaat om de 
uitgaven voor zorg, uitgedrukt als percentage van het bbp (tabel 4.14). 

Tabel 4.14 Totale uitgaven voor zorg als percentage van het bbp (%)

index 1999

1990 1995 1999 (1990=100)

Verenigd Koninkrijk 6,0 6,9 6,9 115

Zweden 8,5 8,1 7,9 94

Italië 8,1 7,9 8,2 102

Denemarken 8,5 8,2 8,4 99

Nederland 8,5 8,9 8,7 103

België 7,4 8,7 8,8 118

Frankrijk 8,6 9,6 9,4 109

Duitsland 8,7 10,2 10,3 118

Verenigde Staten 11,9 13,2 12,9 108

OESO-24 9,1 10,1 10,1 111

eur-15 7,8 8,6 8,6 110

Bron: OECD, Health data

Deze zorguitgaven tonen een zeer zwak verband met het aandeel 65-plussers in de 
bevolking (zie tabel 4.3) en geen verband met de gemiddelde welvaart van de bevol-
king (zie tabel 4.4).34 Er zijn aanwijzingen dat deze verschillen voornamelijk zijn toe 
te schrijven aan de verschillende werking van aanbodfactoren in de verschillende 
landen en de wijze waarop de fi nanciering van het zorgstelsel is geregeld, maar een 
duidelijk beeld van de verklaringskracht van dit soort factoren komt in de verschil-
lende studies niet naar voren (scp, scr 2000: 256). Wel blijkt uit verschillend onder-scr 2000: 256). Wel blijkt uit verschillend onder-scr
zoek dat de uitgaven aan zorg per hoofd van de bevolking sterk gerelateerd zijn aan de 
welvaartsontwikkeling, hetgeen zou impliceren dat het aandeel van de zorguitgaven 
in het bbp vrij constant zou zijn in de tijd en weinig tussen landen zal verschillen. 
Deze conclusie spoort niet geheel met de uitkomsten in tabel 4.14. Het aandeel van de 
zorguitgaven is in eu-verband met 10% gestegen in de eu-landen, maar in Nederland 
is deze groei met 3% wel zeer bescheiden. De Scandinavische landen hebben echter 
een daling van het aandeel van de zorguitgaven gerealiseerd (Finland zelfs met 13%), 
terwijl enkele andere landen het aandeel fors zagen stijgen (Portugal zelfs met 23%). 
Uit de tabel blijkt dat er geen verband is tussen de verandering van het aandeel van de 
zorguitgaven en het niveau van het aandeel van de zorguitgaven in de verschillende 
eu-landen. 
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Tabel 4.15 Uitgaven voor intramurale en extramurale zorg als percentage van het bbp (%)

intramurale zorg extramurale zorg

index 1999 index 1999

1990 1999 (1990=100) 1990 1999 (1990=100)

Verenigd Koninkrijk 1,8 1,7 99 . . .

Zweden 4,2 3,4 81 . . .

Italië 3,7 3,7 101 2,3 2,3 97

Denemarken 4,8 4,5 94 1,9 2,1 111

Nederland 4,3 4,6 108 2,1 1,8 86

België 2,4 3,0 122 3,0 2,9 99

Frankrijk 4,0 4,1 104 2,0 2,1 105

Duitsland 3,0 3,5 115 2,7 3,0 112

Verenigde Staten 5,3 5,2 98 3,7 4,2 114

OESO-24 3,9 4,0 104 3,0 3,3 109

eur-15 3,1 3,3 105 2,3 2,4 105

Bron: OECD, Health data (inclusief private uitgaven)

Een uitsplitsing van de zorguitgaven in een intramuraal en extramuraal deel geeft 
weinig nieuwe inzichten (tabel 4.15). Wanneer de uitgaven naar oplopend aandeel van 
de totale zorg worden gerangschikt, blijkt het aandeel van de extra- en intramurale 
zorg daar nauwelijks aan gerelateerd te zijn. Alleen de Verenigde Staten kenmerkt zich 
door zowel een hoog niveau van intramurale als extramurale uitgaven. In Nederland 
is het beeld anders, door een relatief laag aandeel van extramurale uitgaven en een 
relatief hoog aandeel van intramurale uitgaven. Daarin zijn overigens ook de uitgaven 
voor langdurige verpleging van gehandicapten en ouderen begrepen. De uitgaven voor 
intramurale en extramurale zorg maken op Europees niveau ongeveer b-deel uit van het 
totaal van de zorguitgaven. Het resterende deel wordt gevormd door ondersteunende 
diensten van medische of paramedische aard.

Het aandeel van de collectieve fi nanciering in het totaal van de zorguitgaven komt in 
de eu-landen uit op 75% (tabel 4.16). Dit aandeel is in Nederland wat lager (68%) 
omdat de particuliere verzekering en de eigen bijdragen een iets groter deel van de 
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fi nanciering voor hun rekening nemen. In de Verenigde Staten is het aandeel van de 
collectieve fi nanciering zeer laag (44%) en in Luxemburg juist zeer hoog (93%). De 
verschillen tussen de overige landen zijn niet groot.
Het aandeel van de collectieve fi nanciering is in de jaren negentig licht gedaald van 
78% in 1990 naar 75% in 1999. In Nederland is dit aandeel gelijk gebleven, maar er 
zijn ook landen waar dit aandeel is gestegen (Ierland) of gedaald (Italië, Griekenland 
en de Scandinavische landen).

Tabel 4.16 Collectieve uitgaven als aandeel van de totale uitgaven voor zorg (%)

index 1999

1990 1995 1999 (1990=100)

Italië 78 67 67 86

Verenigde Staten 40 46 44 112

Verenigd Koninkrijk 84 85 83 99

Nederland 68 72 68 101

België 75 70 71 96

Zweden 90 85 84 93

Denemarken 83 83 82 99

Frankrijk 78 78 78 100

Duitsland 76 78 76 99

oeso-24 58 61 59 102

euR-15 78 76 75 97

Bron: OECD, Health data

4.6 Politie en justitie

Internationale vergelijkingen over rechtshandhaving zijn niet alleen lastig door 
allerlei verschillen in registraties, er is ook relatief weinig statistisch materiaal dat 
inzicht geeft in recente ontwikkelingen. Zo is er weinig informatie over de fysieke 
en fi nanciële inzet van middelen in deze sector. Een ander probleem wat zich hier 
voordoet is de wijze waarop criminaliteit wordt gemeten. Omdat dit memorandum 
is gericht op het gebruik van politie en justitie, wordt de criminaliteit niet gemeten 
met feitelijk slachtofferschap maar door ter kennis van de politie gebrachte of door 
de politie waargenomen misdrijven. Een gevolg daarvan is wel dat veranderingen 
in het systeem of de intensiteit van registraties invloed heeft op de gepresenteerde 
cijfers, zonder dat dit een relatie hoeft te hebben met de omvang of samenstelling van 
de gepleegde misdrijven. Daarnaast spelen nog de traditionele verschillen in afba-
keningen, die niet alleen een defi nitorische achtergrond hebben maar ook te maken 
hebben met landenspecifi eke opvattingen over de mate waarin bepaalde gedragingen 
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als misdadig worden ervaren (zie bijvoorbeeld scp, scr 2000: 570). Er zijn overigens scr 2000: 570). Er zijn overigens scr
geen duidelijke aanwijzingen voor een veranderde relatie tussen feitelijk gepleegde en 
geregistreerde criminaliteit in de loop van de tijd.35 De verschillen in aangiftegedrag 
tussen landen zijn vrij gering, zeker als ook wordt gecorrigeerd voor de samenstelling 
van de criminaliteit.36

Het gebruik zal in twee tabellen worden beschreven, die respectievelijk betrekking 
hebben op de input van het  systeem van  rechtshandhaving (de criminaliteit) en de 
output van dit systeem (het gevangeniswezen). Recente gegevens over de inzet van 
middelen ontbreken; de statistische informatievoorziening laat op dit punt te wensen 
over.

Tabel 4.17 Geregistreerde criminaliteit per 100 inwoners (%)

index 1999

1990 1995 1999 (1990=100)

Italië 4,4 4,0 4,1 93

Verenigde Staten 3) 5,8 5,3 4,3 74

Frankrijk 6,2 6,3 6,1 99

Nederland 7,0 7,3 7,3 103

Duitsland 7,0 8,2 7,7 109

België 1) 3,5 7,0 8,4 .

Denemarken 10,3 10,3 9,3 91

Verenigd Koninkrijk 8,9 9,7 9,8 111

Zweden 2) 14,2 13,0 13,1 92

OESO-24 5,4 5,5 5,1 95

eur-15 6,1 6,6 6,5 106

Bron: Kershaw 2000

1) Vanaf 1995 andere registratie; 2) incl. poging tot misdrijf 3) excl. vergiftiging en drugs

De geregistreerde criminaliteit is in Nederland naar internationale maatstaven niet 
bijzonder hoog (tabel 4.17). Het percentage misdrijven per 100 inwoners (7,3%)  
is zelfs iets lager dan dat bij de omliggende landen, maar wel iets hoger dan het 
eu-gemiddelde, dat naar beneden wordt getrokken door de geringe geregistreerde 
criminaliteit in landen als Ierland en Spanje (beide 2%). De geregistreerde criminali-
teit kent in de eu-landen een licht stijgend verloop, maar dit vormt wel het saldo van 
sterk uiteenlopende ontwikkelingen. Zo is de geregistreerde criminaliteit fors gedaald 
in Finland maar daarentegen fors gestegen in België en Portugal.
Belangrijke vormen van criminaliteit zijn de geweldsmisdrijven en de diefstallen 
met braak. Deze raken de persoonlijke integriteit en trekken daardoor veel publieke 
aandacht. Op deze vormen van criminaliteit neemt Nederland in Europees verband 
een middenpositie in (tabel 4.18). Verontrustend is wel dat de geweldsmisdrijven in 
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Europa een sterk stijgend verloop vertonen, en daarop vormt Nederland geen uit-
zondering; in de Verenigde Staten is het percentage registreerde geweldsmisdrijven 
daarentegen fors gedaald. Bij diefstal met braak is het beeld volstrekt omgekeerd: in 
nagenoeg alle landen is dit fors afgenomen, en Nederland vormt hierop geen uitzon-
dering. Alleen Italië en in mindere mate Griekenland vormen een uitzondering op 
deze gunstige ontwikkeling. De betere beveiliging van bedrijven en privé eigendom-
men speelt ongetwijfeld een rol bij de afname van deze vorm van crimineel gedrag.
De opheldering van vermogensmisdrijven vertoont in de meeste landen een dalend 
verloop maar de opheldering van geweldsmisdrijven geeft een wisselend beeld op 
Europees niveau (niet in de tabel opgenomen). In Nederland zijn beide ophelderings-
percentages echter gedaald in de jaren negentig, waarbij de daling van de opheldering 
van geweldsmisdrijven opmerkelijk genoemd kan worden.

Tabel 4.18 Geregistreerde criminaliteit per 100 inwoners naar type (%)

geweldsmisdrijven diefstal met braak

index 1999 index 1999

1995 1999 (1993=100) 1995 1999 (1993=100)

Italië 0,1 0,1 130 0,4 0,4 121

Verenigde Staten 0,7 0,5 70 1,0 0,8 70

Frankrijk 0,3 0,4 147 0,4 0,3 76

Nederland 0,4 0,5 136 0,8 0,6 74

Duitsland 0,2 0,2 115 0,3 0,2 65

België 0,7 0,6 123 1,8 0,6 39

Denemarken 0,3 0,3 99 2,0 1,9 81

Verenigd Koninkrijk a) 0,6 0,7 127 1,2 0,8 60

Zweden . . . 0,2 0,2 81

OESO-24 0,5 0,5 94 0,7 0,5 75

EUR-15 0,3 0,5 124 0,5 0,4 72

Bron: Kershaw 2000 (rangschikking conform tabel 4.17)

a) Exclusief registratie effect wegens invoering van een nieuw telsysteem in 1998

Het gevangeniswezen vormt het sluitstuk van het politionele en justitiële systeem. 
Het aantal gedetineerden weerspiegelt niet alleen de omvang van de criminaliteit 
maar ook de wijze van bestraffi ng. Zo is het een bekend feit dat opsluiting een 
minder populair middel is in de eu-landen maar dit wel veel wordt toegepast in de 
Verenigde Staten (tabel 4.19). Het aantal gedetineerden blijkt eerder negatief dan 
positief gecorreleerd te zijn met de omvang van de criminaliteit (zie tabel 4.17). Hierin 
weerspiegelt zich eerder de landenspecifi eke opvatting over de wijze van bestraffi ng 
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dan de specifi eke preventieve werking van cellulaire opsluiting. Cellulaire opsluiting 
vermindert de criminaliteit uiteraard wel via het zogenaamde opsluitingseffect: de tijd 
besteed in de gevangenis is niet of nauwelijks aanwendbaar voor crimineel gedrag. 
Cellulaire bestraffi ng blijkt een steeds meer gebruikt middel in de eu-landen. Vooral 
in Nederland is deze vorm van bestraffi ng spectaculair toegenomen; deze groei wordt 
door geen enkel eu- of oeso-land overtroffen. Maar het niveau in Nederland was met 
46 gevangenen per 100.000 inwoners dan ook wel uitgesproken laag in het begin van 
de jaren negentig.

Tabel 4.19 Aantal gevangenen per 100.000 inwoners (%)

index 1999

1990 1995 1999 (1990=100)

Zweden 62 71 59 96

Denemarken 62 65 66 105

België 66 76 80 121

Nederland 46 75 84 182

Italië 57 86 89 155

Frankrijk 84 92 92 110

Duitsland 81 80 97 120

Verenigd Koninkrijk 91 100 122 135

Verenigde Staten 460 603 682 148

OESO-24 187 236 268 143

eur-15 76 89 97 128

Bron: Kershaw 2000

De meest recente Europese informatie over de inzet van middelen in de politionele en 
justitiële sfeer dateert uit 1995 en is nogal verouderd. Daarom is hier gebruik gemaakt 
van informatie die is verzameld en gepubliceerd door het ministerie van Justitie. 
Daarin ontbreken België en Italië.
Met een aandeel van 1,2% voor rechtshandhaving in het bbp neemt Nederland een 
middenpositie in. Deze fi nanciële inzet is niet direct terug te vinden in de inzet van 
personeel, waar Nederland met Denemarken een zeer bescheiden positie inneemt. 
Blijkbaar gaat een groter deel van de uitgaven voor rechtshandhaving in Nederland 
naar de inzet van niet-personele middelen.
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Tabel 4.20 Inzet van middelen voor rechtshandhaving (personeel per 100.000 inwoners ) omstreeks 1998

politie totaal uitgaven als aandeel

personeel  personeel a) van het BBP (%) a)

Denemarken 265 424 0,8

Frankrijk 403 493 0,8

Zweden 307 477 1

Duitsland 302 532 1

Nederland 254 408 1,2

Verenigd Koninkrijk 376 521 1,5

Verenigde Staten 354 757 1,6

België . . .

Italië . . .

OESO-24 . . .

eur-15 . . .

Bron: Ministerie van Justitie, Juridische infrastructuur in internationaal perspectief

a) rechtelijke macht, politie en gevangeniswezen

4.7 Samenvatting

Het aandeel van de collectieve uitgaven in het bbp is in de jaren negentig in de meeste 
eu-landen licht gedaald. Het streven naar een economische monetaire eenheid, 
het gunstige economisch tij in de tweede helft van de jaren negentig en de mede 
daarmee verbonden verlichting van de sociale zekerheidslasten hebben hiertoe 
bijgedragen. Nederland behoorde met een gemiddelde groei van circa 2,8% per jaar 
tot de koplopers in welvaartsgroei, terwijl het Europese gemiddelde bleef steken op 
1,8%. Nederland heeft zijn positie op de Europese ranglijst sterk verbeterd, en heeft 
zich vanuit de middenmoot opgewerkt tot een van de koplopers waarbij landen als 
Duitsland, Frankrijk en Zweden werden gepasseerd. Het aandeel van de overheidsuit-
gaven in het bbp bewoog zich eind jaren negentig rond het Europese gemiddelde van 
47%, waarmee Nederland zijn toppositie met de Scandinavische landen begin jaren 
negentig vaarwel heeft gezegd. Dit lag vooral aan dalende uitgaven voor sociale zeker-
heid en dalende rente-uitgaven.

Ten aanzien van uitgaven voor de quartaire sector behoort Nederland tot de koplopers 
in Europa (met 23% bbp tegen een gemiddelde van 20%). In Nederland, maar ook 
in veel andere Europese landen is sprake van een lichte teruggang van dit uitgaven-
niveau. Alleen in landen als de vs, Italië en het Verenigd Koninkrijk is sprake van een 
scherpere teruggang.
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De onderwijsuitgaven zijn in Europa gemiddeld op een niveau van 5,4% blijven staan. 
Nederland kwam in het begin van de jaren negentig met een aandeel van 4,8% duide-
lijk onder dit Europees gemiddelde uit, en heeft deze positie in de Europese achter-
hoede in de loop van de jaren negentig met een niveau van 4,6% (in 1998) behouden. 
Deze lage positie kan niet worden toegeschreven aan specifi eke demografi sche of 
economische omstandigheden, zodat de conclusie zich opdringt dat beleidsprioritei-
ten hier een belangrijke rol spelen. Wel valt aan te nemen dat de extra middelen die 
in de afgelopen vier jaar in het onderwijs zijn gestoken, hebben bijgedragen tot een 
verhoging van het aandeel bbp met enkele tiende procentpunten en wellicht ook tot 
een relatieve verbetering van de positie van Nederland. 

De uitgaven voor de zorg zijn in Europees verband gestegen van 7,8% in 1990 naar 
8,6% in 1999, uitgedrukt als aandeel in het bbp. Dit correspondeert met een jaarlijkse 
groei van gemiddeld 1%. Nederland lag in 1990 boven het Europees gemiddelde, maar 
is in 1999 met een gemiddelde jaarlijkse groei van 0,3% in de Europese middenmoot 
beland. Ook hier zijn nauwelijks demografi sche of economische ontwikkelingen 
aan te voeren die de Nederlandse pas op de plaats kunnen rechtvaardigen. Weliswaar 
kwam de vergrijzing in Nederland iets onder het Europese gemiddelde uit, maar de 
welvaartsgroei kwam juist aanzienlijk boven het Europese gemiddelde uit. Ook hier 
moet een belangrijk deel van de verklaring gezocht worden in de wijze waarop de 
‘markt’ voor zorg in de verschillende landen zijn geregeld en de beleidsprioriteiten 
aangaande dit stelsel. 

Helaas ontbreken goede gegevens over de ontwikkeling van het aandeel van de 
uitgaven van de derde belangrijke pijler van de quartaire sector, politie en justitie, 
in het bbp. Op dit punt lijkt Nederland eind jaren negentig een middenpositie in te 
nemen. Ook het gevangeniswezen heeft een inhaalslag gemaakt in de richting van de 
Europese middenmoot. Het niveau van de geregistreerde criminaliteit (ruim 7% per 
100 inwoners) ligt iets boven het Europese gemiddelde (ruim 6%). De groei van de 
geregistreerde criminaliteit in de jaren negentig (0,4% per jaar) kwam in Nederland 
lager uit dan het Europese gemiddelde (0,7% per jaar).
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5 Opvattingen en inzichten

Paragraaf 5.1 gaat kort in op de opvattingen van burgers over quartaire diensten, zoals 
die blijken uit recente, door het scp uitgevoerde enquêtes. Paragraaf 5.2 gaat in op de 
voornemens van politieke partijen zoals die blijken uit de dit jaar verschenen verkie-
zingsprogramma’s. De fi nanciële vertaling van  deze voornemens is ontleend aan de 
cpb-publicatie Keuzes in Kaart (2002a).Keuzes in Kaart (2002a).Keuzes in Kaart

5.1 De opvattingen van burgers

Tabel 5.1 geeft een inzicht in de mening van de bevolking over de prioriteit van over-
heidsuitgaven op verschillende terreinen.

Tabel 5.1 Mening van de bevolking over voorzieningen, 1995 en 2000 (het percentage

 dat vindt dat er te weinig aan de betreffende voorzieningen wordt gedaan)

1995 2000

zorg: bejaarden, ziekenhuizen 65 88

orde handhaven 71 75

leefbaarheid grote steden 54 51

algemeen voortgezet onderwijs 37 50

beroepsonderwijs 39 45

milieu 46 43

sociale zekerheid 46 39

sport 26 25

opvang buitenlanders 25 24

werkgelegenheid 64 21

cultuur: concert, toneel 23 20

Bron: SCP (CV’95 en ‘00)

Uit tabel 5.1 blijkt het grote belang dat burgers hechten aan onderwerpen als zorg en 
veiligheid. Met name de ontevredenheid over de zorg is de afgelopen vijf jaar sterk 
toegenomen (van 65 naar 88%). Een sterke toename is er ook van het aantal burgers 
dat vindt dat het algemeen voortgezet onderwijs ontoereikend is (van 37 naar 50%). 
Opvallend is de groeiende tevredenheid met de werkgelegenheidssituatie die uiter-
aard spoort met de tot voor kort gunstige economische ontwikkeling.  Relatief weinig 
burgers vinden dat er meer aan cultuur, sport of aan opvang van buitenlanders moet 
worden gedaan.
Met betrekking tot zorg, onderwijs, gemeentelijke dienstverlening en politie/justitie 
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zijn nieuwe, tot dusver niet gepubliceerde cijfers beschikbaar.37 Deze zijn opgenomen 
in de tabellen 5.2 t/m 5.6.

Tabel 5.2 Oordeel over zorg en onderwijs (horizontaal gepercenteerd)

slecht matig goed zeer goed/
uitstekend

Zorg

medische zorg 2 22 65 10

ouderenzorg 15 52 29 4

geestelijke gezondheidszorg 6 45 46 3

gehandicaptenzorg 11 48 36 5

Onderwijs

basisonderwijs 3 30 61 6

voortgezet onderwijs 2 34 60 4

beroepsonderwijs 3 31 61 6

wetenschappelijk onderwijs 1 20 68 11

gemeentelijke dienstverlening

aanvragen/verlengen paspoort of rijbewijs 1 10 64 25

aanvragen vergunningen (bijv. verbouwing) 9 39 46 6

vuilnisophaal, gemeentereiniging 2 8 56 34

onderhoud openbaar groen, plantsoenen 11 34 42 13

algemeen oordeel gemeentelijke dienstverlening 2 25 64 9

politie 5 36 52 7

Bron: SCP, KQS2002

De categorie ‘geen antwoord’ is steeds buiten de telling gehouden. Deze categorie 
varieerde per vraag, maar bij de onderwijsvragen koos telkens tussen 6 en 9% van de 
steekproef voor dit antwoord, terwijl bij de vragen over zorg een nog aanzienlijk lager 
percentage het antwoord schuldig bleef. Alleen bij de vraag over het aanvragen van 
vergunningen bij de gemeente bleef meer dan een derde van de ondervraagden buiten 
beschouwing doordat zij met deze dienstverlening geen ervaring hadden.
Het valt op dat slechts weinig respondenten uitgesproken negatief zijn gestemd 
over de hier beschouwde vormen van dienstverlening, maar dat de categorie die de 
voorzieningen als niet meer dan matig beschouwt toch vrij omvangrijk is. Vooral de 
ouderenzorg, de ggz en de zorg voor gehandicapten komen er bekaaid vanaf. Dit valt 
temeer op daar het oordeel over de medische zorg juist relatief gunstig is. Kennelijk 
zijn de respondenten tevredener over voorzieningen waarmee zij zelf ervaring hebben 
dan over voorzieningen waarmee zij deze ervaring missen. Over de gemeentelijke 
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dienstverlening zijn de ondervraagden erg tevreden voorzover het routinehandelingen 
betreft (paspoort aanvragen, vuilnisophaal), maar duidelijk minder tevreden als het 
gaat om de minder alledaagse zaken, zoals het aanvragen van een bouwvergunning. 
Over de politie is een aanzienlijke minderheid ontevreden of op zijn hoogst matig 
tevreden. Elders zal blijken dat de politie in termen van rapportcijfers niet meer dan 
5,8 haalt en dat over de bestrijding van de criminaliteit nog negatiever wordt gedacht.

Bij de zorg- en onderwijsvoorzieningen is ook gevraagd naar de ontwikkeling die de 
respondenten daarin over de laatste vijf jaar waarnemen.

Tabel 5.3 Oordeel over de ontwikkeling van zorg- en onderwijsvoorzieningen

achteruitgegaan gelijk gebleven vooruitgegaan

medische zorg 33 49 18

ouderenzorg 62 27 11

geestelijke gezondheidszorg 38 52 10

gehandicaptenzorg 49 38 13

basisonderwijs 34 53 13

voortgezet onderwijs 38 52 10

beroepsonderwijs 34 53 13

wetenschappelijk onderwijs 19 70 11

Bron: SCP, KQS2002

Hoewel de meerderheid van de ondervraagden met de meeste voorzieningen tevreden 
is, hebben slechts weinigen het idee dat deze voorzieningen in de laatste vijf jaar een 
gunstige ontwikkeling hebben vertoond. In het algemeen denken zij dat de voorzie-
ningen op hetzelfde niveau zijn gebleven of zelfs zijn achteruitgegaan. Dit is een hard 
gelag voor politici die menen dat er met name de afgelopen vier jaar zwaar is geïn-
vesteerd in zorg en onderwijs. Het negatieve oordeel geldt wederom vooral voor de 
ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Onder degenen met een gunstig oordeel over 
de voorziening zoals die nu is, is er een in enkele gevallen niet onaanzienlijke minder-
heid die vindt dat de voorziening toch achteruit is gegaan.
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Tabel 5.4 Percentage dat meent dat de voorziening in de afgelopen vijf jaar achteruit is gegaan

vindt de voorziening thans slecht of matig vindt voorziening thans goed tot uitstekend

medische zorg 77 19

ouderenzorg 83 18

geestelijke gezondheidszorg 65 11

gehandicaptenzorg 75 12

basisonderwijs 1 13

voortgezet onderwijs 75 17

beroepsonderwijs 66 8

wetenschappelijk onderwijs 59 8

Bron: SCP, KQS 2002

Waar hangt het oordeel van de respondenten van af ? Het ligt voor de hand dit oordeel 
te relateren aan het feitelijke gebruik van de voorziening. In het geval van medische 
voorzieningen is in de enquête gevraagd naar het feitelijke bezoek aan de huisarts, 
medische specialisten en het ziekenhuis in het afgelopen jaar. In het geval van het 
onderwijs worden ouders van leerlingen op het basisonderwijs, dan wel het voortge-
zet onderwijs als gebruikers van de voorziening beschouwd.

Tabel 5.5 Oordeel over onderwijs en medische voorzieningen naar gebruik van voorzieningen in het 
afgelopen jaar (gemiddelde score op 4-punt schaal)

was gebruiker van de voorziening was geen gebruiker van de voorziening
basionderwijs 2,9 2,6

voortgezet onderwijs 2,7 2,7

huisarts 2,9 2,9

specialist 2,9 2,9

ziekenhuis 2,9 2,9

Bron: SCO, KQS 2002

Blijkens deze tabel is er nauwelijks verschil in het oordeel over voorzieningen tussen 
gebruikers en niet-gebruikers.
Er is nog wel veel waardering voor de betrouwbaarheid van politie en justitie. Maar de 
kwaliteit en effectiviteit van het overheidsingrijpen wordt overwegend met een onvol-
doende gewaardeerd, zoals blijkt uit de volgende tabel:
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Tabel 5.6 Oordeel over de bestrijding van criminaliteit naar opklimmende waardering van de 
dienstverlening

percentage 
ongunstige 

antwoorden

percentage 
neutrale 

antwoorden

percentage 
gunstige 

antwoorden

gemiddelde 
score op 

7-punt 
schaal

het strafrecht handelt zaken niet effi ciënt en snel genoeg af 78 18 4 1,7

de overheid doet weinig aan de bestrijding van de criminaliteit 69 16 15 2,4

de politie is te weinig aanwezig op straat 72 16 12 2,7

de overheid zorgt goed voor de veiligheid van de burgers 52 29 20 3,4

de politie doet te weinig aan het opsporen van daders van misdrijven 45 29 26 3,6

de politie doet haar werk goed 35 35 30 4,0

de Nederlandse politie is eerlijk en betrouwbaar 18 33 49 4,6

de Nederlandse rechter is eerlijk en betrouwbaar 11 32 57 4,8

Bron: SCP, KQS 2002

Van de respondenten was bijna een derde in het afgelopen jaar zelf slachtoffer 
geweest van een misdrijf en een meerderheid van drie kwart van de slachtoffers had 
ook aangifte gedaan. Daarvan was 34% ontevreden en 47% tevreden over de afhande-
ling door de politie. De overige antwoorden waren neutraal. De gemiddelde score op 
de 7-punt schaal bedroeg 4,4 voor de afhandeling van aangiften door de politie.

5.2 De voornemens van politieke partijen

Volgens Keuzes in kaart cpb (2002) bedraagt de begrotingsruimte, dat wil zeggen het 
verschil tussen de beschikbare middelen en de in de meerjarenramingen voorziene 
uitgaven, bij het behoedzame scenario 3,5 miljard euro. Uit deze publicatie en op 
basis van de verkiezingsprogramma’s van de vijf grootste politieke partijen uit de 
periode 1998-2002 kan het navolgende overzicht met betrekking tot de voornemens 
van politieke partijen worden opgesteld (zie tabel 5.7).
Tabel 5.7 Balans van intensiveringen en ombuigingen volgens de partijprogramma’s (mrd euro)

PvdA vvd cda D66 GroenLinks 

Onderwijs 1,55 1,2 1,5 1,7 1,85

Zorg 1 0,35 1,1 0,3 1,2

Politie en justitie 0,8 0,75 0,8 0,45 0,3

Gemeente- en provinciefonds - 0,85 - 0,85 - 0,7 0 -1,5

Overig openbaar bestuur - 1,35 -1,55 -1,45 -1,35 - 0,25

Defensie -0,1 0,1 0,1 -0,15 - 0,7

Infrastructuur 0,45 0,9 0,8 0,75 - 0,5
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Milieu 0,15 0 0,2 0,7 0,8

Sociale zekerheid - 0,25 -1,85 - 0,95 -0,6 0,6

Ontwikkelingssamenwerking 0 -0,45 0 0 1

Overig -0,4 -0,65 -1,25 0 -0,3

Subtotaal

intensiveringen/ombuigingen

1 -2,05 0,15 1,8 2,5

Lastenverlichting 0,5 3,25 2 0,75 0

Inverdieneffecten 0 0 -0,75 0,5 1,25

Afrondingsverschillen 0,25 0,2 0,15 -0,2 -0,25

Ruimte voorzichtig scenario -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5

Saldoa 2,25 2,5 2,25 0,25 -0,5

a Dit saldo is te interpreteren als het effect van de verkiezingsprogramma’s op het vorderingensaldo 2006 

Bron: CPB (2002); SCP-bewerking

Tabel 5.7 laat zien dat de vvd ruim twee miljard euro wil ombuigen op het totaal van 
de collectieve uitgaven. Bij het cda ligt het saldo van intensiveringen en ombuigingen 
rond de 0, terwijl de PvdA, d66 en GroenLinks per saldo 1 miljard, 1,8 miljard en 2,5 
miljard extra willen uitgeven. De vvd zet ruim 3 miljard euro in voor lastenverlichting 
en het cda 2 miljard. Bij PvdA en d66 wordt een lastenverlichting met 0,5 respectie-
velijk 0,75 miljard euro ingeboekt. GroenLinks stelt geen lastenverlichting voor. Bij 
PvdA, vvd en cda resteert een positief saldo van 2 à 2,5 miljard, dat wordt ingezet 
ter verlaging van de staatsschuld. Bij d66 is er een laag positief en bij GroenLinks een 
laag negatief saldo.
In de navolgende alinea’s worden de voornemens van de genoemde politieke par-
tijen zoals die blijken uit de respectievelijke verkiezingsprogramma’s per deelsector 
besproken.

Onderwijs
Alle partijen stellen dat de problemen in het onderwijs groot zijn. Ook over de aanpak 
van de problemen zijn de partijen het op hoofdlijnen eens. De nadruk ligt op meer 
zelfstandigheid voor de scholen. De overheid bepaalt het beleid op hoofdlijnen, maar 
laat de invulling aan de scholen en de ouders over. Ook moet de invulling van het 
onderwijsprogramma afgestemd worden op wensen en mogelijkheden van de leer-
lingen (het zogenaamde ‘onderwijs op maat’). Om de kwaliteit van het onderwijs in 
de gaten te houden, dringen de partijen aan op periodieke kwaliteitscontrole door de 
onderwijsinspectie of visitatiecommissie’s.
Een groot probleem in het onderwijs is het tekort aan leraren. Alle partijen trekken 
expliciet geld uit om de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs te verbeteren. Daarnaast 
onderkennen het cda, de PvdA en GroenLinks dat er investeringen moeten worden 
gedaan in de materiële sfeer (onderhoud van de gebouwen).
Een aantal partijen wijst op de nadelige gevolgen die de schaalvergroting in het onder-
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wijs met zich mee zou hebben gebracht en stellen voor om hierin een stap terug te 
doen (vvd, cda, d66 en GroenLinks).
Ook is er in de programma’s veel aandacht voor het beroepsonderwijs. Er is door alle 
partijen vooral veel aandacht voor het feit dat de aansluiting van het vmbo op vervolg-
opleidingen verbeterd dient te worden en uitval voorkomen dient te worden.
Er is dus grote overeenstemming op hoofdlijnen. Daarnaast blijkt uit tabel 5.2 dat 
ook de bedragen die de partijen uittrekken voor investeringen in het onderwijs ver-
gelijkbaar zijn. De vvd bevindt zich aan de ene kant met 1,2 miljard euro per jaar en 
GroenLinks aan de andere kant met 1,85 miljard euro per jaar extra voor onderwijs. 
De andere partijen zitten hier tussenin.

Zorg
De meeste partijen volgen op hoofdlijnen de kabinetsvisie zoals die is besproken 
in ‘Vraag aan bod’ (vws 2001). Hierin is sprake van een brede basisverzekering. De 
nieuwe verzekering heeft een publiekrechtelijke grondslag en wordt door privaat-
rechtelijke verzekeraars uitgevoerd. Er zijn echter nog wel aanzienlijke menings-
verschillen tussen de partijen over de precieze invulling van de nieuwe verzekering. 
GroenLinks en PvdA willen een hogere inkomensafhankelijke premie, en dus lagere 
nominale premie dan cda, d66 en vvd. Partijen met een hoge nominale premie 
pleiten voor een fi scale aanpassing om inkomenseffecten zoveel mogelijk tegen te 
gaan. Met betrekking tot de langdurige zorg, geregeld in de awbz, ondersteunen alle 
partijen wel de bestaande inkomensafhankelijke regeling, al vinden cda, d66 en vvd
dat de wooncomponent uit de awbz moet verdwijnen.
Om het tekort op de arbeidsmarkt voor de zorg tegen te gaan wordt o.a. voorgesteld 
de arbeidsvoorwaarden te verbeteren (cda, PvdA, d66, GroenLinks) en de numerus 
fi xus voor de artsenopleiding af te schaffen (PvdA, vvd, d66) of sterk te verhogen 
(cda, GroenLinks).
De meeste partijen willen expliciet af van het principe van budgettering en willen toe 
naar een vraaggestuurd aanbod.
Op het gebied van de zorg lopen de geplande uitgaven enigszins uiteen. GroenLinks 
trekt het meeste uit (1,2 miljard), gevolgd door PvdA en cda (1,0 en 1,1 miljard). d66
en vvd zitten hier duidelijk onder met respectievelijk 0,3 en 0,35 miljard. De lagere 
extra uitgaven van de laatste twee partijen hangen deels samen met de geraamde 
budgettaire effecten en gedragseffecten van eigen betalingen (pakketverkleining en 
eigen risico).

Politie en justitie
Er is sinds 11 september 2001 veel aandacht voor (internationale) criminaliteitsbe-
strijding. Hoewel er niet in alle programma’s expliciet geld voor wordt uitgetrokken, 
wordt het belang van betere internationale samenwerking wel in door alle partijen 
benadrukt.
Met betrekking tot het binnenlandse veiligheidsbeleid wordt er door een aantal 
partijen geld uitgetrokken voor extra politie op straat (vvd, d66, cda, PvdA), extra 
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rechercheurs en extra personeel voor justitie (d66, vvd, cda) en voor extra materiaal, 
waaronder hoogwaardige elektronische opsporingsapparatuur (cda, vvd). Dit moet 
ervoor zorgen dat de kwaliteit en de capaciteit van politie en justitie toenemen.
Ook willen de meeste partijen dat het makkelijker wordt voor de burger om aangifte 
te doen, hetzij via een elektronisch systeem (d66, PvdA), hetzij via een gratis telefoon-
nummer (cda).
Ook hier geldt dat er wel enige verschillen zijn waar te nemen in de bedragen die de 
partijen reserveren. De drie grote partijen (PvdA, cda, vvd) trekken zo’n 0,8 miljard 
uit, terwijl d66 en GroenLinks de helft minder reserveren (respectievelijk 0,45 en 0,3 
miljard).

Openbaar bestuur
PvdA, vvd, cda en GroenLinks willen de afdracht aan het Gemeente- en 
Provinciefonds verlagen. Het gaat hierbij om ombuigingen van 0,7 tot 0,85 miljard 
euro. Dit wordt bereikt door de dalende rentelasten bij de normering te betrekken. 
Daarnaast denkt GroenLinks aan een tijdelijke extra verlaging van deze afdracht met 
0,8 miljard.
De ombuigingen onder de noemer overig openbaar bestuur hebben vooral betrekking 
op het rijk en vallen doorgaans onder de noemer ‘effi ciencykortingen’. Partijen met 
uitzondering van GroenLinks geven hierbij bezuinigingen aan in de orde in de orde 
van 1,5 miljard euro. De PvdA wil 0,85 mrd euro bezuinigen op beleidskosten en wil 
daarnaast ook een korting van 0,4 mrd euro op de arbeidsvoorwaarden van het rijk. 
De vvd wil het rijk 0,75 mrd effi ciencykortingen opleggen, maar stelt de sectoren 
onderwijs, zorg en veiligheid hiervan vrij. Daarnaast denkt de vvd onder meer aan 
een verlaging van de uitgaven aan id- en wiw-banen met 0,3 mrd en aan een vermin-
dering van de uitgaven aan asielbeleid met eveneens 0,3 mrd. Het cda wil het rijk een 
effi ciencykorting opleggen van 0,8 miljard, die met name zou moeten worden inge-
vuld door bezuinigen op de departementen van szw, vrom, OCenW en vws. Voorts 
denkt het cda 0,8 mrd te besparen op wiw- en id-banen en 0,3 mrd op asielbeleid. 
d66 wil onder meer voor 1,05 mrd effi ciencykortingen opleggen aan het rijk en richt 
zich daarbij op een bezuiniging op bestuurs- en apparaatskosten. Daarnaast wil deze 
partij een halvering van het aantal id-banen en een vermindering van het aantal wiw-
banen (totaal 0,7 mrd). GroenLinks wil effi ciencykortingen aan het rijk opleggen van 
0,5 mrd, onder meer door een vermindering van het aantal ambtenaren. Daarnaast 
wordt 0,3 miljard bezuinigd op de uitvoering van de sociale zekerheid. Hier staan 
enkele intensiveringen, o.a. bij asielzoekers tegenover.

Kinderopvang
Alle partijen zijn voorstander van uitbreiding van de mogelijkheden voor kinderop-
vang. Hierbij wordt door een aantal partijen benadrukt dat het aanbod afgestemd 
dient te zijn op de vraag (vvd, d66, PvdA). Ook vinden GroenLinks en PvdA dat de 
werkgevers en de overheid een aanzienlijke bijdrage dienen te leveren in de kosten, 
vooral voor huishoudens met een lager inkomen. De vvd wil de ouderbijdrage vooral 
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fi scaal regelen en minder inkomensafhankelijk maken.
De meeste partijen willen het gebruik van kinderopvang door ouders stimuleren in 
de fi scale sfeer. Zo trekken vvd, PvdA en d66 0,1 miljard uit voor een fi scale facili-
teit voor de kinderopvang. Het cda trekt 0,05 miljard uit voor een fi scale faciliteit 
ter bevordering van de levensloopverzekering. Dit is een inkomensverzekering voor 
studie-, zorg- en opvoedingsverlof en sabbaticals. GroenLinks trekt 0,15 miljard uit 
voor een investering in de kinderopvang. Deze wordt gebruikt voor uitbreiding van de 
secundaire arbeidsvoorwaarden (verlofregelingen).

Cultuur
De meeste partijen willen extra geld uittrekken voor cultuur. Hierbij reserveren PvdA 
en cda 0,1 miljard, GroenLinks 0,15 miljard en d66 0,25 miljard. De vvd trekt 0,05 
miljard uit voor cultuurbehoud en monumentenzorg, maar wil daarnaast 0,15 miljard 
bezuinigen op de rijksbijdrage voor de publieke omroep. 
Over de besteding van dit extra geld zijn verschillende ideeën. Meer in algemene zin 
wordt geformuleerd dat de deelname aan cultuur voor iedereen toegankelijk moet 
zijn. Dit kan door het gebruik van ict in bibliotheken te bevorderen (PvdA) of door 
een gericht beleid te voeren op groepen zoals jongeren en allochtonen die relatief 
weinig aan deelnemen aan culturele activiteiten (d66, GroenLinks). Het cda streeft 
naar meer marktwerking in de culturele sector, terwijl de vvd hiertegen juist expliciet 
kanttekeningen plaatst. De PvdA wil het fi scaal aantrekkelijker maken voor bedrijven 
om te investeren in cultuur. d66 wil koppelsubsidies stimuleren. Dit zijn projecten die 
zowel door private als publieke middelen worden gefi nancierd.

Openbaar vervoer
Alle partijen pleiten voor een verbeteringen van het openbaar vervoer, en dan met 
name de trein. Naast algemene kwaliteitsverbetering pleiten een aantal partijen 
voor verbetering van openbaar vervoer in de Randstad (d66, PvdA) en een goede 
verbinding tussen het noorden van Nederland en de Randstad (cda, PvdA). Over de 
manier waarop de algemene kwaliteitsverbetering bij de ns tot stand zou moeten 
komen is geen overeenstemming. De vvd pleit voor concurrentie op het spoor, terwijl 
GroenLinks daar expliciet tegen is. De andere partijen spreken zich hierover niet 
expliciet uit. De meeste partijen opperen maatregelen om een bepaald kwaliteitsni-
veau te kunnen garanderen. De meest genoemde opties zijn een prestatiecontract 
(vvd, GroenLinks) of een onafhankelijk toezichthouder (PvdA, d66).
De vvd wil bezuinigen op de subsidies voor het openbaar vervoer (0,15 miljard).

5.3 Samenvatting

De enquêtes met betrekking tot de (on)tevredenheid van burgers over voorzieningen 
geven aan dat er met name knelpunten worden ervaren bij veiligheid, zorg en leef-
baarheid van de grote steden. Een aanzienlijke groep vindt dat de zorgvoorzieningen, 
en met name de ouderen en gehandicaptenzorg er de afgelopen vijf jaar op zijn ach-
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teruitgegaan. Ook ten aanzien van basis- en voortgezet onderwijs deelt een vrij grote 
groep deze mening. Slechts weinigen constateren een vooruitgang. Dit staat haaks op 
het gegeven dat er met name de afgelopen vier jaar zwaar is geïnvesteerd in zorg en 
onderwijs.
Burgers zijn met name ontevreden  over de bestrijding van de criminaliteit . Er is nog 
wel veel waardering voor de betrouwbaarheid van politie en justitie. Maar de kwaliteit 
en effectiviteit van het overheidsingrijpen wordt overwegend met een onvoldoende 
gewaardeerd.

De in dit hoofdstuk besproken politieke partijen (PvdA, vvd, cda, d66 en 
GroenLinks) willen veel extra middelen inzetten voor onderwijs (1,2 tot 1,8 mrd 
Euro). Bij zorg zijn er drie met een hoog niveau van extra uitgaven (PvdA, cda en 
GroenLinks: alle circa 1 mrd) en twee met een minder hoog niveau (vvd en d66, 
beide rond 0,3 mrd). Bij politie en justitie zetten PvdA, cda en vvd rond de 0,8 mrd 
aan extra middelen in tegen 0,5 bij d66 en 0,3 bij GroenLinks. Aangezien er sprake is 
van schaarse middelen moeten deze uitgaven bekostigd worden uit posterioriteiten 
en deze treffen alle partijen (met uitzondering van d66) aan bij het gemeentefonds 
en alle partijen met uitzondering van GroenLinks bij ‘overig openbaar bestuur’. Bij de 
eerste post wordt als methode het betrekken van de rente-uitgaven van het Rijk bij de 
normering van het gemeentefonds gegeven, bij de tweede post wordt vooral gedacht 
aan het terugdringen van de bureaucratie. De politieke partijen verschillen voorts op 
tal van andere onderwerpen (waaronder lastenverlichting en terugdringing vorderin-
gensaldo), maar deze zijn voor de vraagstelling van dit rapport minder relevant.
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6 Ramingen quartaire diensten, 2002-2006

6.1 Opzet

In de fi nanciële meerjarenramingen van departementen zoals die tot uitdrukking 
komen in de Miljoenennota, de begrotingsstukken en additionele nota’s, wordt lang 
niet altijd een verband gelegd tussen de kostenontwikkeling en de te verwachten ont-
wikkeling in het gebruik van voorzieningen. Zelfs bij deelterreinen waarbij dit expli-
ciet wel het geval is, zoals het onderwijs, gaat door een opeenstapeling van beleidsin-
tensiveringen en ombuigingen het zicht op dit verband vaak verloren. In de door het 
Sociaal en Cultureel Planbureau ontwikkelde ramingsmethoden wordt dit verband 
juist vooropgesteld. Zeker nu de overheid ervan doordrongen raakt dat in de bekos-
tiging van uitvoerende diensten nadrukkelijk een relatie moet worden gelegd tussen 
middelen en prestaties, zou zij zichzelf ook een dergelijk toetsingskader moeten 
opleggen. De prestatiebegrotingen en de recentere vbtb-operatie [tk 2001-2002a] tk 2001-2002a] tk
vormen een aanzet in deze richting, maar zijn minder dan de onderhavige benadering 
gericht op een integrale afweging.

Net als bij eerdere Memoranda (zie scp 1986, 1989, 1994, 1998) worden twee soor-
ten ramingen van het voorzieningengebruik opgesteld: een demoraming en een 
basisraming. In de demoraming komen alleen de effecten van een veranderende 
bevolkingsomvang en -samenstelling tot uitdrukking. Hierbij is de bevolkingsra-
ming gebaseerd op de middenvariant van de cbs-bevolkingsprognose 2000 (cbs
2001b).38 Een toename van het aantal jongeren leidt onder gelijke omstandigheden 
tot een stijgende behoefte aan onderwijs, een toename van het aantal ouderen tot een 
stijgende behoefte aan zorg. De basisraming, daarentegen, houdt niet alleen rekening 
met demografi sche ontwikkelingen, maar ook met trendmatige ontwikkelingen zoals 
een tendens tot stijgende onderwijsdeelneming, technologische ontwikkelingen in 
de gezondheidszorg, een toename van de geregistreerde criminaliteit en toenemende 
mobiliteit.
Doorzichtigheid gaat soms gepaard met een zekere mate van vereenvoudiging, en dat 
is ook het geval met de hier gebruikte methode. De basisraming heeft ten doel om de 
veranderende vraag naar voorzieningen in kaart te brengen, maar extrapoleert daartoe 
het gebruik. Voorzover het gebruik in het verleden is beïnvloed door beleidsingrepen, 
werkt het gevoerde beleid ook onbedoeld in de basisraming door. Dit is bijvoorbeeld 
in sterke mate het geval bij gebudgetteerde voorzieningen als verzorgingshuizen, 
maar in veel mindere mate bij open-einderegelingen zoals die voorkomen in het 
onderwijs en de sociale zekerheid.

Het scp maakt bij de basisraming gebruik van nieuwe extrapolatiemethoden. Deze 
worden verant woord in Kuhry (1998). In een binnenkort te verschijnen rapportage 
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over de quartaire sector wordt de gevolgde methodiek opnieuw toegelicht. Hoewel 
dergelijke trendramingen in principe nog steeds voor alle voorzieningen worden 
opgesteld, wordt in afwijking van de vroegere aanpak waar mogelijk gebruik gemaakt 
van externe of door het scp in samenwerking met anderen opgestelde sectorale 
ramingen. Aan dergelijke externe ramingen worden wel eisen gesteld met betrek-
king tot de kwaliteit van de gehanteerde methode en de transparantie en controleer-
baarheid van de aanpak. Ramingen opgesteld door wetenschappelijke instituten of 
ramingen die tot stand komen in samenspraak met een begeleidingscommissie van 
externe deskundigen voldoen over het algemeen aan deze criteria. Een aantal van 
deze (semi-)externe ramingen zijn gebaseerd op verklaringsmodellen in plaats van 
op extrapolatiemodellen. De prijs die wordt betaald voor het integreren van externe 
ramingen is het doorbreken van de uniformiteit van de aanpak.

Ook in eerdere Memoranda werd al gebruik gemaakt van ramingen van het cpb op 
het terrein van de sociale zekerheid (cpb 2001) en van de bevolkingsraming van het 
cbs (cbs 2001b). Voorts wordt in dit rapport gebruik gemaakt van de uitkomsten van 
het door cpb en scp ontwikkelde ramingsmodel voor de zorgsector (cpb/scp 2001), 
van het door scp en wodc ontwikkelde ramingsmodel voor de strafrechtelijke keten 
(Jukebox, scp 2001), van de Referentieraming van het Ministerie van OCenW (OCenW 
2002b) en van het door seo en scp opgestelde ramingsmodel voor de kinderopvang 
(seo/scp 2001). Waar mogelijk wordt een zodanig keuze gemaakt uit beschikbare 
varianten, dat de ontwikkeling van de vraag naar de betreffende voorziening (bij onge-
wijzigd beleid) in beeld wordt gebracht.     

Ten behoeve van een vergelijking met de departementale meerjarenramingen worden 
de gebruiksramingen geïnterpreteerd als een kostenontwikkeling in constante prij-
zen. Mogelijke ontwikkelingen in de (totale) productiviteit, waardoor de kostenont-
wikkeling zou kunnen afwijken van de ontwikkeling van het gebruik worden daarbij 
veronachtzaamd.

6.2 Ramingsuitkomsten

Tabel 6.1 geeft een overzicht van de ramingen voor de periode 2002-2006.
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Tabel 6.1 Raming volume quartaire diensten, 2002 - 2006 

gemiddeld jaarlijks 
groeipercentage 

1990-2000 

ramingen 2002-2006 (gemiddeld  jaarlijks groeipercentage)

demoraming basisraming bron 
basisraming

meerjaren-
raming 

onderwijs en onderzoek

basisonderwijs 1,0 0,5 0,5 ref 1,1

speciaal onderwijs 1,2 0,5 1,7 ref 1,6

voortgezet onderwijs -0,4 1,1 1,1 ref 1,6

beroepsonderwijs/educatie -1,1 0,7 1,4 ref 0,8

hoger beroepsonderwijs 2,5 0,4 1,6 ref 1,3

wetenschappelijk onderwijs -0,5 1,7 2,4 ref 0,6[

wetenschappelijk onderzoek 2,4 0,6 1,4 bas [

zorg

ziekenhuizen en specialisten 1,3 1,1 2,4 rmz 1,2

extramurale zorg 1,3 0,9 1 rmz 1,2

geestelijke gezondheidszorg 2,2 0,5 1,4 rmz 1,3

verpleeghuizen 1,6 1,9 1,8 rmz 1,3

verzorgingshuizen -1,9 1,9 -0,2 rmz 1,1

thuiszorg 2,6 0,9 2,8 rmz 1,4

gehandicaptenzorg 1,6 0,6 1,5 rmz 1,5

verstrekking genees-/
hulpmiddelen

7,2 1,2 6,3 rmz 6,3

preventie en diversen 0,8 0,8 2,7 rmz 0,8

politie en justitie

politie -0,9 0,6 2,3 juk/bas 1

brandweer 1,2 0,6 1,5 bas 1,3

rechtspraak 1,1 0,6 1,5 juk/bas 0,5

gevangeniswezen 6 ,0 -0,6 3,3 juk -0,2

overig

belastingdienst 3,8 0,6 2,4 bas 0

beheer zorgsector 0,6 0,5 0,5 bas 1,1

uitvoering sociale zekerheid -0,9 1 1,4 mlt/bas -0,4

asielvraagstukken 23,2  0,5 - 13,4b meerj -13,4

kinderopvang 12,1 -0,3 8,6 rko 0

welzijn 1,6 0,7 1,2 bas     -1

cultuur -0,4 0,5 -1,1 bas 1,3

sport 0,7 0,5 0,4 bas 1,3

openbaar vervoer 1,8 0,5 0,5 bas -1,8
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subtotaal onderwijs/onderzoek 0,7 0,6 1,1 1,2

subtotaal zorg 1,8 1,1 2,4 1,9

subtotaal politie en justitie 0,2 0,5 2,3 0,8

subtotaal overig 1,8 0,6 0,5 -1,1

Totaal quartaire sector 1,4 0,8 1,7 1,0
Afkortingen voor herkomst ramingen: ref = referentieraming 2002 ministerie van OCenW; rmz = Ramingsmodel zorgsector (CPB/SCP 
2001); bas = SCP-basisraming; mlt = middellange-termijnprognose (CPB 2001); rko= ramingsmodel kinderopvang (SEO/SCP 2001), juk= 
ramingsmodel strafrechtelijke keten (jukebox, SCP/WODC 2001), meerj = meerjarenraming
b Pure trendextrapolatie met de standaardmethode leidt tot een geraamde groei van 5,4% per jaar. In dit geval is echter de beleids-
raming van de ministeries van Financiën en Justitie overgenomen. Deze gaat uit van het huidige (fors gedaalde) instroomvolume en 
veronderstellingen over de verblijfsduur.
Bronnen: SCP-berekeningen, CBS (Bevolkingsraming), ministerie van OCenW 2002a, CPB/SCP 2001, SCP/WODC 2001, SCP/SEO 2001, 
ministeriële meerjarenramingen

Demoraming
De uitkomsten van de demoraming zijn over het algemeen goed te duiden aan de 
hand van fi guur 6.1, de bevolkingsontwikkeling per leeftijdsgroep.

Fig. 6.1 Bevolkingsontwikkeling naar leeftijdsgroep

Bron: CBS (Bevolkingsraming 2001)

Tabel 6.1 Raming volume quartaire diensten, 2002 - 2006 (vervolg)

bevolkingsgroei 2002-2006 (% per jaar)
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Het basisonderwijs heeft vooral te maken met de leeftijdsgroep van 4-11 jaar en laat 
als zodanig een stijging zien van 0,5% per jaar. Bij het voortgezet onderwijs gaat het 
bij benadering om de groep van 12-17 jaar, met de bijbehorende stijging van 1,1%. De 
ontwikkelingen in het hbo sporen met de groep van 18-24 jaar en laten derhalve een 
stijging zien van rond de 0,5%. Een uitzondering vormt het wetenschappelijk onder-
wijs met een jaarlijkse groei van 1,7%.  In dit cijfer komen ook zogenoemde ‘pijplijn-
effecten’ tot uitdrukking, die betrekking hebben op de vertraagde doorwerking van 
instroomstijgingen in het recente verleden. Het zuivere demografi sche effect ligt hier 
in de orde van 0,5%. 
Bij verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg domineren de ouderen. De bijbe-
horende leeftijdsgroepen vertonen een sterke groei in samenhang met het proces van 
vergrijzing. De demoraming laat hier groeipercentages zien van 1,3 tot 1,9. Ook bij 
de curatieve zorg (ziekenhuizen, specialisten en extramurale zorg) en bij de verstrek-
king van genees- en hulpmiddelen zijn ouderen, zij het in mindere mate, oververte-
genwoordigd. Dit levert een demoraming op tussen 0,9 en 1,3%. Bij de geestelijke 
gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg, tenslotte, is een breed scala aan leeftijds-
groepen vertegenwoordigd, zodat sprake is van een gemiddelde demografi sche groei 
in de orde van circa 0,5%.
Dit laatste geldt ook voor veel van de overige voorzieningen, met uitzondering van 
het gevangeniswezen (overwegend jonge mannen) en de kinderopvang (overwegend 
kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar). Bij de laatstgenoemde groepen is de demoraming 
negatief, hetgeen zich makkelijk laat verklaren met behulp van fi guur 6.1. De daling 
in de categorie van 25- tot 39-jarigen is op te vatten als een uitgesteld effect van de 
ontgroeningsgolf van de afgelopen decennia. 

Basisraming
Ten behoeve van de basisraming voor het onderwijs is gebruik gemaakt van de refe-
rentieraming van het ministerie van OCenW, een goed gedocumenteerd product dat 
tot stand komt in overleg met een groep van externe deskundigen. Bij speciaal onder-
wijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk 
onderwijs ligt de referentieraming duidelijk hoger dan de demoraming. In het eerste 
geval heeft dat te maken met een groeiende groep probleem-jongeren, in de laatste 
drie gevallen met een verdere stijging van de onderwijsdeelname van jongeren. Over 
het algemeen stemt de referentieraming van het ministerie van OCenW goed overeen 
met de eigen basisraming van het scp. Hierop bestaat één uitzondering: Bij het hbo 
geeft de scp-raming (zoals in de afgelopen jaren gebruikelijk was) een hogere groei 
aan, namelijk 3,1% per jaar. Hier spelen twee effecten: een andere inschatting van de 
lange-termijneffecten van het studiehuis, dat heeft geleid tot aanzienlijke (vermoe-
delijk deels tijdelijke) verstoringen in de doorstroom in de tweede-fase voortgezet 
onderwijs en een andere inschatting van de zij-instroom in het hbo. 
Bij de verdere berekeningen wordt uitgegaan van de uitkomsten van de referentie-
raming. Op basis van de uitkomsten van de eigen exercities meent het scp dat bij 
het hbo toch een aanzienlijk risico op overschrijding van de referentieraming (hbo) 
aanwezig is. 
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Bij de zorgsector is gebruik gemaakt van het ramingsmodel voor de zorgsector. De 
uitkomsten sporen met scp/cpb 2001. Volgens dit model voor de zorgsector zal de 
feitelijke ontwikkeling van de vraag over het geheel genomen nog aanzienlijk afwijken 
van de demoraming, onder meer als gevolg van technologische ontwikkelingen en 
maatschappelijke trends.
De groei voor de ziekenhuizen is hoog ten opzichte van die in de afgelopen tien jaar. 
Niet alleen dient aan de demografi sche groei tegemoet te worden gekomen, maar 
daarnaast wordt uitgegaan van een extra groei als gevolg van nieuwe medisch-techno-
logische mogelijkheden.
In het verleden bleek een forse groei van het aantal ouderen gepaard te gaan met 
een min of meer evenredige groei van de verpleeghuizen, een nog sterkere groei 
van de thuiszorg, maar een fors dalend gebruik van verzorgingshuizen. Deze daling 
had deels te maken met een ombouw van verzorgingshuizen van een hoofdzakelijk 
residentiële voorziening voor ouderen naar een instelling die in toenemende mate 
was gericht op de opvang van ouderen met ernstige beperkingen. Dit spoorde tot op 
zekere hoogte ook met een maatschappelijke trend, waarbij met name wat beter opge-
leide ouderen met een eigen pensioen steeds meer de voorkeur gaven aan zelfstandige 
woonarrangementen. Toch was ook sprake van een wat geforceerde afbouw, blijkens 
de aanzienlijk wachtlijsten die momenteel voor verzorgingshuizen bestaan. In het 
ramingsmodel voor de zorgsector wordt op basis van een analyse van de ontwikkeling 
van de vraag voor de nabije toekomst uitgegaan van een veel minder snelle afbouw van 
verzorgingshuizen.
Bij de raming van de vraag naar gehandicaptenzorg wordt rekening gehouden met de 
stijgende levensverwachting van deze groep.
De sterkste groei trad in het verleden op bij de verstrekking van genees- en hulpmid-
delen en het ramingsmodel voor de zorgsector trekt deze ontwikkeling, zij het iets 
vertraagd, door.
Ten aanzien van de rubriek ‘preventie en diversen’ valt op dat de groei volgens de 
cpb/scp-raming veel hoger is dan die in de afgelopen 10 jaar. Met name enkele 
deelposten, zoals de gg&gd en het ambulancevervoer vertonen de laatste jaren een 
aanzienlijke groei en deze wordt in de raming doorgetrokken. Gezien de heterogene 
samenstelling van deze restcategorie, de wisselvallige historische ontwikkeling en het 
ontbreken van een goede modelmatige onderbouwing is dit onderdeel van de raming 
overigens het meest onzeker.

Op basis van het ramingsmodel voor de strafrechtelijke keten wordt een stijging van 
de criminaliteit (met name gewelddelicten, gekwalifi ceerde diefstallen en vermo-
gensdelicten) in de orde van 2 à 3% per jaar verwacht. Voorts is er een hardnekkige 
tendens in de richting van verlaging van ophelderingspercentages. Volgens dit model 
neemt de vraag naar politiediensten de komende jaren toe met 2,3% per jaar, die naar 
rechtspraak met 1,5% en die naar gevangeniscapaciteit met 1,4% per jaar. Deze groei 
is overigens met name bij het gevangeniswezen slechts de helft van het in de afgelo-
pen tien jaar gerealiseerde groeipercentage.
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In het verlengde van de ontwikkeling in het recente verleden gaat de basisraming voor 
de belastingdienst uit van een verdere groei van de vraag. De vraag naar beheer van de 
zorgsector (ministerie, zorgverzekeraars) is modelmatig gekoppeld aan de omvang 
van de bevolking. In het verleden spoort de kostenontwikkeling hiermee redelijk. Bij 
de kinderopvang is gebruik gemaakt van het door scp en seo ontwikkelde ramings-
model voor de vraag naar kinderopvang. De hier weergegeven raming spoort met scp/
seo 2001. In deze prognose wordt de snelle groei van de afgelopen jaren doorgetrok-
ken. De geraamde ontwikkeling van de deelsector welzijn (waarvan alleen maatschap-
pelijk werk en jeugdhulpverlening in de beschouwing worden betrokken39) is in het 
verlengde van het historische patroon zeer gematigd.
Bij de sector cultuur was in de periode 1990-2000 sprake van een lichte volumeda-
ling, die nog iets sterker is na correctie voor de groeiende omvang van de bevolking. 
Deze daling die in het bijzonder betrekking heeft op openbare bibliotheken en op de 
publieke omroep, zet zich door in de basisraming. Hier wreekt zich overigens het feit 
dat het beeld van deze sector beperkt blijft tot de gesubsidieerde onderdelen. Zo doet 
zich een daling voor met betrekking tot de kijkcijfers voor de publieke omroep. Als 
ook de commerciële omroepen in de beschouwing zouden worden betrokken, zou 
echter niet langer sprake zijn van een daling.

Bij de uitkomsten van de basisraming moet de kanttekening worden gemaakt dat het 
de ontwikkeling van de vraag naar voorzieningen bij ongewijzigd beleid en ongewij-
zigde kwaliteit betreft. Als de kwaliteit van voorzieningen als ontoereikend worden 
ervaren, als er sprake is van onaanvaardbare wachtlijsten, of als de beloning van 
werknemers niet adequaat is, kan dit aanleiding vormen voor kostenstijgingen die 
niet direct uit de ramingen zijn af te leiden.

Meerjarenraming
De gegevens met betrekking tot de departementale meerjarenramingen staan vermeld 
in de laatste kolom van tabel 6.1. De meerjarenramingen voor de deelsector onderwijs 
zijn afkomstig uit de begroting 2002 van de ministeries van OCenW en L&V. Zij zijn 
weergegeven in prijzen 2001, met dien verstande dat ook 1,2% reële loonontwikke-
ling 2001-2002 is meegenomen. In principe zijn deze begrotingen tot stand gekomen 
door beleidseffecten te superponeren op de autonome referentieraming. Als gevolg 
van deze beleidsprioriteiten worden extra uitgaven voorzien in basis- en voortgezet 
onderwijs, terwijl de middelen in enkele andere sectoren (middelbaar beroepsonder-
wijs en wetenschappelijk onderwijs) achterblijven bij de in de referentieraming voor-
ziene ontwikkeling. Deze prioriteiten waren overigens ook al zichtbaar in de periode 
1998-2002 waarin de kosten per leerling met name bij basis- en voortgezet onderwijs 
aanzienlijk zijn gestegen. Kernelementen hierbij waren de verbetering van de arbeids-
marktpositie van onderwijsgevenden en de grootschalige introductie van ict-hulp-
middelen op scholen. Het opmerkelijke gegeven dat de onderwijsbegroting veel beter 
dan de andere meerjarenramingen spoort met de basisraming valt te verklaren uit het 
feit dat deze is gebaseerd op een raming van de vraag naar onderwijs en niet op een 
technische extrapolatie van de bedragen in het basisjaar.
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De meerjarencijfers voor de zorgsector zijn afkomstig uit de Zorgnota 2002. De 
relatie tussen deze cijfers en de te verwachten ontwikkeling van de vraag is nogal 
onduidelijk. Voor sommige onderdelen omvat de zorgnota een meerjarige oploop van 
kosten die terug te voeren is op een specifi eke prijsontwikkeling in verband met het 
bouwkader (intramurale zorg). Bij geneesmiddelen is wel uitgegaan van een volume-
raming, maar het hierbij gehanteerde volumebegrip wijkt af van dat in de cpb/scp-
raming. Op deze punten zijn in overleg met het Ministerie van vws correcties op de 
meerjarenramingen toegepast.40 Voor veel andere beleidsterreinen wordt vooralsnog 
uitgegaan van een nulgroei. In de aanvullende post is zijn echter middelen voor een 
demografi sche groei van 1,1% per jaar gereserveerd, die betrekking heeft op alle 
sectoren exclusief genees- en hulpmiddelen. Om der wille van de eenvoud is deze in 
de scp-reconstructie evenredig over de betreffende hoofdstukken verdeeld. De in de 
aldus gecorrigeerde meerjarenraming voorziene ontwikkeling spoort in totaliteit met 
een 1,9% volume-groei. Een vergelijking met de uitkomsten van de basisraming laat 
zien dat de voorziene ontwikkeling van middelen op terreinen als ziekenhuizen en 
thuiszorg ontoereikend is om de geraamde ontwikkeling van de vraag op te vangen.
Overigens is er discussie mogelijk wat het ijkpunt voor het budgettair kader zorg in 
de nieuwe kabinetsperiode zou moeten zijn: de in de gezaghebbende Economische 
Verkenning 2003-2006 (cpb 2001) opgenomen cijfers, die rechtstreeks met de cpb/
scp-raming corresponderen (volumegroei 2,5%), of de meerjarenraming volgens de 
Zorgnota 2002 (volumegroei 1,9%). Deze kwestie wordt nog gecompliceerd door het 
feit dat de Economische Verkenning als uitgangspunt heeft gegolden bij de door-
rekening van de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen (Keuzes in kaart, 
cpb 2002). Toch wil het scp hier bepleiten om, met het oog op een transparante 
besluitvorming uit te gaan van de meerjarencijfers volgens de Zorgnota. Ten tijde 
van de kabinetsformatie kan dan formeel worden besloten om de intensiveringen die 
voortvloeien uit de cpb/scp-raming al dan niet integraal over te nemen.

Bij politie en justitie voorzien de bestaande meerjarencijfers in een bescheiden groei; 
bij het gevangeniswezen is zelfs sprake van een lichte daling. Bij de belastingdienst 
(begroting van het ministerie van Financiën), het beheer van de zorgsector en welzijn 
(Zorgnota, begroting van het ministerie van vws) vermelden de meerjarencijfers voor-
alsnog een nulgroei. Bij de kinderopvang valt uit ambtelijke stukken wel een, in dit 
geval sterk stijgend, meerjarenpad te destilleren (tk 2001-2002k), maar is het verloop tk 2001-2002k), maar is het verloop tk
na 2003 nog niet politiek geaccordeerd. Hier wordt dus uitgegaan van een nullijn 
vanaf 2003. De meerjarencijfers voor de uitvoeringsorganisaties sociale zekerheid, die 
zijn vervat in de Rijksbegroting van het Ministerie van szw, laten over het algemeen 
een nulgroei zien. In dit geval is dit een resultante van een raming waar wel degelijk 
rekening wordt gehouden met exogene ontwikkelingen, maar waarin ook afspraken 
met uitvoeringsorganen zijn vervat over effi ciencykortingen (tk 2001-2002j).tk 2001-2002j).tk
Voor de publieke omroep (ministerie van OCenW), interlokaal openbaar vervoer 
en de spoorwegen (ministerie van v&w) is een meerjarenpad beschikbaar. Bij de 
spoorwegen vertonen de geraamde rijksuitgaven een lichte daling. De daling in de 
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meerjarenraming voor het openbaar vervoer is terug te voeren op een afname van 
de rijksbijdrage aan de spoorwegen (inclusief railinfrabeheer). De intentie hierbij is 
niet zozeer een volumedaling van het personenvervoer per trein, maar een verhoogde 
winstgevendheid van de spoorwegexploitatie.

Bij terreinen als cultuur, recreatie en lokaal openbaar vervoer zijn gemeentelijke 
bijdragen van eminent belang. Helaas zijn hiervoor geen meerjarenramingen beschik-
baar. In plaats daarvan zou, met het nodige voorbehoud, de totale ontwikkeling van 
het gemeentefonds als uitgangspunt kunnen worden gekozen.
De formele begroting van het gemeentefonds laat vooralsnog een zeer bescheiden 
groei zien (0,4% per jaar). Hier is uitgegaan van de vigerende systematiek waarbij de 
rijksuitgaven als ijklijn gelden voor de omvang van het gemeentefonds. Op basis van 
dat uitgangspunt moet rekening worden gehouden met een reële uitgavengroei van 
2,5% per jaar (zie ook cpb 2002a). Een verdere complicatie is dat het bij dit groeicij-
fer gaat om de reële kostenontwikkeling en niet om de volume-ontwikkeling. Bij de 
berekeningen is verondersteld dat de helft, 1,25% van de reële kostenontwikkeling, 
betrekking heeft op de volume-ontwikkeling.

In de begroting van het ministerie van Justitie staat een sterk dalende raming voor de 
opvangcapaciteit voor asielzoekers vermeld. Deze raming is afgestemd met het minis-
terie van Financiën en gaat uit van het niveau van instroom van het voorgaande jaar, 
gecombineerd met veronderstellingen over een stroomlijning van de doorstroom. 
Deze stroomlijning zou deels het gevolg zijn van de nieuwe wetgeving, maar deels 
ook van het feit dat de achterstanden waarmee de ind nu te kampen heeft, wegge-
werkt zouden zijn. Overigens is niets zo onzeker als de instroom van asielzoekers. 
Tegen die achtergrond hebben we hier te maken met een raming die uitgaat van de 
haalbaarheid van bepaalde beleidsdoelen, en die zeker niet te kenschetsen is als een 
behoedzame raming. Aan dit dossier kleven dan ook aanzienlijke fi nanciële risico’s.

Een algemeen probleem dat zich met betrekking tot de departementale meerjaren-
ramingen voordoet, is dat deze vaak nauwelijks informatief zijn. Zij laten een vlakke 
nullijn zien, die betrekkelijk weinig te maken heeft met de te verwachten ontwikke-
lingen. In sommige gevallen zijn verwachte specifi eke prijsontwikkelingen impliciet 
in de cijfers verwerkt, zodat deze niet zonder meer te interpreteren zijn in termen van 
een volume-ontwikkeling. Bij open-einderegelingen als onderwijs, sociale zekerheid  
en asielvraagstukken is het mogelijk om de budgettaire vooruitzichten zonder meer 
op exogene ramingen te baseren, waarbij overigens wel effecten van voorgenomen 
beleid moeten worden meegenomen. Bij gebudgetteerde sectoren als de zorg en 
politie/justitie komt een extra inzet van middelen tot stand via expliciete beleidsmaat-
regelen. Dan past het niet om vooraf uitspraken te doen over beleidsvoornemens in 
een nieuwe regeerperiode. In dergelijke ramingen worden dan alleen ‘harde’ ver-
plichtingen vermeld.  In het geval van de zorg zou de meerjarenraming overigens al 
veel realistischer ogen als de overeengekomen groeiruimte op een plausibele wijze 
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over hoofdstukken zou worden verdeeld en als de effecten van specifi eke prijsontwik-
kelingen explicieter in beeld zouden worden gebracht. Als er beleidsarme ramingen 
van de vraag naar voorzieningen beschikbaar zijn, zoals dat bijvoorbeeld voor de zorg 
het geval is, zou er ook voor kunnen worden gekozen om naast de formele meerjaren-
ramingen een versie te maken waarin deze ramingen en ‘harde’ verplichtingen zijn 
verdisconteerd.

6.3 Nadere analyse

De analyse voor de periode 2002-2006 kan worden toegespitst door vergelijking van 
de meerjaren ramingen met de uitkomsten van de basisraming. Naar het oordeel van 
het scp vormt de basis raming over het algemeen een beter uitgangspunt voor de 
advisering dan de demoraming, aangezien in de eerstgenoemde aanpak rekening 
wordt gehouden met maatschappelijke trends. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de 
gebruiks ontwikkeling volgens de basisraming via een constante inzet van middelen 
per gebruiks eenheid kan worden omgerekend tot fi nanciële volumecijfers zoals die 
zijn opgenomen in de meerjarenraming. De resultaten van deze vergelijking zijn 
opgenomen in tabel 6.2.

Tabel 6.2  Verschillen tussen ramingen (in mrd euro)

kosten 2002a collectieve 
fi nanciering (%)

bijstelling volgens
basisraminga,b

bijstelling volgens
a,b

bijstelling volgens
 2006

onderwijs en onderzoek

basisonderwijs 6,2 99 - 0,16

speciaal onderwijs 1,1 99 0,00

voortgezet onderwijs 4,8 }   94 - 0,08

beroepsonderwijs/educatie 2,2 0,05

hoger beroepsonderwijs 1,8 77 0,02

wet. onderwijs en onderzoek 3 73 0,11

zorg

ziekenhuizen en specialisten 12,5 69 0,45

extramurale zorg 3,7 50 - 0,02

geestelijke gezondheidszorg 2,8 92 0,01

verpleeghuizen 4 85 0,07

verzorgingshuizen 3,1 58 - 0,09

thuiszorg 2,6 91 0,14

gehandicaptenzorg 3,3 88 0,00

verstrekking genees-/hulpmiddelen 5,3 74 0,00

preventie en overig 3 73 0,17

politie en justitie

politie 3,3 100 0,19

brandweer 0,5 100 0,00

rechtspraak 0,8 73 0,02
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gevangeniswezen 0,8 100 0,05

overig

belastingdienst 2,3 100 0,23

beheer zorgsector 1,4 54 - 0,02

uitvoering sociale zekerheidc 3,8 78 0,21

asielvraagstukken 1 100 0,00

 kinderopvang 1,2 37 0,17

welzijn 1 100 0,09

cultuur 2,3 57 - 0,13

sport 1 59 - 0,02

openbaar vervoer 4,6 59 0,23

subtotaal onderwijs/onderzoek 19,1 86 - 0,06

subtotaal zorg 37,3 73 0,74

subtotaal politie en justitie 5,4 97 0,27

subtotaal overig 18,6 81 0,76

Totaal fi nale diensten quartaire sector 80,4 80 1,70

Noten: zie pag. 100
a In miljarden euro’s (in prijzen 2001). Geschat op basis van de kosten 2000, gecorrigeerd voor de mutatie 2000-2002 in de meerjaren-
ramingen. 
b Mutatie van de collectieve uitgaven in miljarden euro’s gebaseerd op het verschil in groei tussen de basisraming en de departementale 
meerjarenramingen voor de periode 2002-2006.
c Alleen de uitvoeringskosten, niet de uitkeringen.
Bron: zie tabel 6.1

De mutaties die in de laatste kolom van tabel 6.2 zijn vermeld, hebben betrekking op 
het verschil tussen de basisraming en de departementale meerjarenramingen voor 
het jaar 2006 en zijn berekend op basis van grootheden die in tabel 6.1 en in tabel 6.2  
zelf zijn vermeld. De in de eerste getallen kolom vermelde totale kosten zijn verme-
nigvuldigd met de in de tweede getallenkolom vermelde percentages, om uitkomsten 
te krijgen in termen van collectieve uitgaven. Deze uitgavenbedragen zijn vervolgens 
vermenigvuldigd met het verschil in groei voor de periode 2002-2006 tussen de basis-
raming en de meerjarenraming. Een positieve mutatie impliceert hogere uitgaven dan 
voorzien in de meerjarenraming, een negatieve mutatie lagere uitgaven.

De bedragen uit tabel 6.2 moeten worden gezien als technische uitkomsten, die nog 
nader moeten worden gewogen alvorens zij uitmonden in een eindconclusie. Naast 
de ramingsuitkomsten moeten ook mogelijkheden voor productiviteitsverhoging  en 
verhoging van eigen bijdragen in de afweging worden betrokken. Ten slotte spelen 
ook specifi eke aspecten als wachtlijsten en veranderende kwaliteitseisen een rol in 
de afweging. Hierna volgt een bespreking van de belangrijkste deelsectoren. Bij deze 
bespreking wordt ook een relatie gelegd met de voornemens van politieke partijen, 
zoals samengevat in paragraaf 5.2.
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Ten aanzien van de meerjarenraming van het ministerie van OCenW valt op dat het 
niveau voor het totale onderwijs redelijk spoort met dat van de referentieraming, maar 
dat het ministerie (evenals in de afgelopen tien jaar) prioriteit geeft aan een kwaliteits-
verbetering in het basis- en voortgezet onderwijs, terwijl de middelen voor middel-
baar beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs achterblijven bij de geraamde 
volume-ontwikkeling.41

Overigens zijn er de afgelopen zes jaar al aanzienlijke extra middelen aan met name 
het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs 
besteed (reële kostenstijgingen van tientallen procenten). Afgaande op berichtge-
ving over de materiële en personele staat van het onderwijs (o.a. Asset 2002, OCenW 
2002a, bzk 2001) lijken de  achterstanden daarmee echter nog geenszins te zijn weg-bzk 2001) lijken de  achterstanden daarmee echter nog geenszins te zijn weg-bzk
gewerkt. Dat heeft deels te maken met het gegeven dat de afgelopen jaren een belang-
rijk deel van de extra middelen is ingezet voor klassenverkleining in de onderbouw 
van het basisonderwijs en voor ict, dat wil zeggen voor een kwaliteitsverbetering van 
het onderwijs en veel minder voor het inlopen van achterstallig onderhoud. De toch al 
bestaande knelpunten in de personeelsvoorziening en huisvesting werden er feitelijk 
nog extra door versterkt. Een tweede reden waarom de klachten over materiële en per-
sonele tekorten voortduren is dat de ingezette extra budgetten weliswaar aanzienlijk 
zijn, maar vanwege de grote aantallen scholen, leerlingen en leerkrachten op uitvoe-
ringsniveau sterk verdund aanlanden. Daarbij komt nog dat er in de jaren negentig 
met name in het voortgezet onderwijs tal van onderwijskundige vernieuwingen in 
gang zijn gezet, die niet alleen de nodige onrust veroorzaakten maar tegelijkertijd 
ook extra eisen stellen aan de inzet en kwaliteit van personeel en aan de huisvesting 
(Bronneman et al. 2002). De werkdruk en frustraties bij docenten zijn door dat alles 
vergroot en de beeldvorming over de sector heeft er ernstig onder te lijden gehad. 
Dat is niet bevorderlijk is voor de animo om in het onderwijs te gaan werken; ook het 
vertrek van personeel uit het onderwijs is er door bevorderd.
De afgelopen jaren zijn er van vele kanten extra fi nanciële claims voor de verschillende 
sectoren van het onderwijs op tafel gelegd variërend van 600 miljoen euro voor het 
onderhoud van basisscholen (Asset 2002), 1,5 tot 3 miljard op basis van een interna-
tionale vergelijking (Nyfer 2001, zie ook de tabel 4.9 in deze publicatie), en 4 miljard 
euro t.b.v. het onderwijspersoneel (SBO 2002) . De politieke partijen komen in hun 
verkiezingsprogramma’s met aanzienlijke intensiveringen (van 1,2 tot 1,9 miljard 
euro). Zij leggen de prioriteit bij het basis- en voortgezet onderwijs en het beroeps-
onderwijs. Bij mutaties van deze orde verbleken de meer bescheiden bijstellingen op 
basis van de ramingssystematiek van het scp (-240 mln voor funderend onderwijs, 
+180 mln voor middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs). 

Zoals gezegd moest de meerjarenraming van het ministerie van vws zoals vervat in 
de Zorgnota 2002 nog een aantal bewerkingen ondergaan alvorens deze kon worden 
geïnterpreteerd als volumeraming. Daarbij is een reserve van 1,1% volumegroei, 
die is gespecifi ceerd onder de aanvullende post, evenredig over sectoren verdeeld. 
Daarnaast is gecorrigeerd voor prijseffecten (bouwkader en geneesmiddelen). Bij de 
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meerjarenraming van het ministerie van vws is alleen op het hoofdstuk genees- en 
hulpmiddelen expliciet rekening gehouden met de te verwachten (forse) ontwikke-
ling van de vraag. Op een aantal onderdelen is de in de meerjarenraming voorziene 
groei ontoereikend om de volgens het ramingsmodel voor de zorgsector geschetste 
vraagontwikkeling te honoreren. Deze discrepanties zijn met name hoog bij zieken-
huizen, thuiszorg en preventie/overig. Het geraamde overschot bij verzorgingshuizen 
wordt min of meer gecompenseerd door een tekort bij verpleeghuizen. Het verschil 
tussen de basisraming en de meerjarenraming voor de zorgsector beloopt  in 2006 
740 miljoen euro (in prijzen 2001). Vooral de tekorten voor ziekenhuizen en specialis-
ten (450 miljoen euro), thuiszorg (140 miljoen euro) en preventie/overig (170 miljoen 
euro) zijn opmerkelijk. Het bedrag bij de rubriek preventie/overig is modelmatig 
maar matig onderbouwd en zou nadere ondersteuning behoeven met beleidsmatige 
argumenten (noodzaak van verbeteringen in de preventieve zorg, achterstanden bij 
de ambulancevoorzieningen etc.). Overigens is deze bijstelling van 740 miljoen ten 
opzichte van de meerjarenramingen al meegenomen in het basispad van het cpb
(2001, 2002).
Een punt van aandacht is voorts, dat deze analyse alleen betrekking heeft op mid-
delen ter realisatie van een hogere volumegroei, terwijl er ook behoefte is aan een 
verbetering van de arbeidsmarktpositie van personeel in de zorgsector (Commissie 
van Rijn, bzk 2001), aan het terugdringen van wachtlijstenbzk 2001), aan het terugdringen van wachtlijstenbzk 42, aan het verminderen 
van het aantal patiënten per kamer en aan de verbetering van het niveau van materiële 
voorzieningen, onderwerpen overigens waaraan ook in de afgelopen jaren veel extra 
middelen zijn besteed. Omdat de scp/cpb-raming als uitgangspunt heeft gegolden 
voor de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s en de daarin vervatte inten-
sivering van 0,7 mrd euro dus al in het basispad is opgenomen, hebben de door de 
politieke partijen gewenste extra uitgaven, variërend van circa 1 mrd (PvdA, cda en 
GroenLinks) tot circa 0,3 mrd (vvd en d66)  betrekking op dit soort doelstellingen. 

Bij politie en justitie zijn volgens het analysekader van het scp 270 miljoen euro aan 
extra middelen nodig, die vooral zouden moeten neerslaan bij politie en gevangenis-
wezen. Daarbij zij vermeld dat de analyses op basis van het ramingsmodel voor de 
strafrechtelijke keten duiden op een stijgende criminaliteit (2% per jaar) en immer 
dalende ophelderingspercentages. De extra middelen uit de scp-analyse corresponde-
ren met het uitgangspunt dat de inzet van middelen gelijke tred zou moeten houden 
met de ontwikkeling van de strafrechtelijke en civiele taken van politie en justitie. 
Overigens geeft het analysemodel aan dat een dergelijke toename van de middelen 
niet toereikend is om het toenemen van de geregistreerde criminaliteit tegen te gaan, 
laat staan om de dalende trend van de ophelderingspercentages tot staan te brengen. 
Dat zou bij overigens ook nog gelden bij een verveelvoudiging van de extra middelen. 
Ook uit de ontwikkelingen in het verleden valt de les te trekken dat de extra middelen 
die de afgelopen tien jaar aan met name politie en justitie zijn besteed nauwelijks 
hebben geleid tot een verhoging van de productie, met uitzondering dan van de snelle 
groei van het aantal bekeuringen van snelheidsovertreders met behulp van fl itsap-
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paratuur. Met deze conclusies doet men wellicht te weinig recht aan de inspanningen 
van politie en justitie, die immers worden geconfronteerd met een verharding van de 
georganiseerde criminaliteit en met steeds hardnekkigere tegenstand bij civiele en 
strafrechtprocessen. In de Nota Criminaliteitsbeheersing, Ministerie van Justitie 2001, 
worden 1,85 miljard euro aan extra middelen geclaimd voor de periode 2002-2005. 
Het voorgestelde pakket maatregelen omvat 8000 fte extra voor politie en gemeen-
telijk toezicht, gerichte maatregelen om de pakkans van criminelen te verhogen en 
complementaire uitbreidingen bij de overige onderdelen van de strafrechtelijke keten: 
openbaar ministerie, gerechten, gevangeniswezen, reclassering en kinderbescher-
ming. 
Overigens laat het ramingsmodel voor de strafrechtelijke keten, evenals de op micro-
analyses gebaseerde analyses in Van Tulder (1994) zien, dat extra middelen voor het 
gevangeniswezen via het insluitingseffect veel meer effect op de criminaliteit hebben 
dan extra middelen voor politie en rechtspraak.  
Hoe dan ook is de onveiligheidsproblematiek veruit de grootste zorg van burgers (zie 
paragraaf 5.1). In aansluiting hierop zijn de grote politieke partijen (PvdA, cda en 
vvd) voornemens om 800 miljoen extra voor politie en justitie uit te trekken. d66 en 
GroenLinks pleiten voor een meer bescheiden toename (300 tot 450 miljoen). Daarbij 
moet de kanttekening worden gemaakt dat cda, d66 en vvd aanzienlijk willen 
bezuinigen op id- en wiw-banen, waardoor mogelijk het fenomeen stadswacht op de 
tocht zal komen te staan. Zouden er geen extra middelen mee zijn gemoeid om deze 
om te zetten in reguliere banen?

Aan de categorie ‘overig’ worden volgens deze systematiek relatief veel extra middelen 
toegekend: 760 miljoen euro. Met name de bedragen voor de belastingdienst (230 
mln), de uitvoeringsorganen sociale zekerheid (210 mln), de kinderopvang (170 mln), 
de jeugdhulpverlening (90 mln) en het openbaar vervoer (230 mln) zijn aanzienlijk. 
De productie van de belastingdienst is de afgelopen tien jaar sterk gegroeid, onder 
meer door de toename van het aantal werkzame personen en het aantal bedrijven (met 
gemiddeld 2,5 respectievelijk 2,9% per jaar). Of deze trend zich de komende jaren 
doorzet, zoals in de basisraming wordt verondersteld, is nog niet zeker. Een punt van 
belang is hierbij echter ook dat een aantal politieke partijen pleit voor een uitbreiding 
van de taken van de belastingdienst op het terrein van de inning van de premies voor 
werknemersverzekeringen.
De extra uitgaven voor de uitvoeringsorganen sociale zekerheid kunnen worden 
geschrapt omdat deze voortvloeien uit een effi ciency taakstelling die de uitvoeringsor-
ganen hebben afgesproken met het ministerie van szw (szw (szw tk 2001-2002j). tk 2001-2002j). tk
Er is brede overeenstemming over extra uitgaven voor de kinderopvang (ten bedrage 
van 230 mln), maar de formele besluitvorming hierover ‘is over de kabinetsformatie 
heen getild’.
De jeugdhulpverlening en het openbaar vervoer worden door veel politieke partijen 
als prioriteit genoemd. Overigens is bij het openbaar vervoer sprake van substanti-
ele eigen bijdragen van burgers en moeten deze nadrukkelijk in de afweging over de 
toekomstige collectieve uitgaven worden betrokken. 
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Bij cultuur speelt onder meer de puur politieke vraag of naar verwachting verder 
dalende kijkcijfers van de publieke omroepen al dan niet negatieve consequenties 
zouden moeten hebben voor de rijksbijdrage. Bij een onderdeel als openbare biblio-
theken is de hier gevolgde analyse ontoereikend, omdat niet bekend is hoeveel geld 
gemeenten voornemens zijn om voor deze voorziening uit te trekken.

In dit kader lijkt het zinnig om nog een korte beschouwing te wijden aan de voorne-
mens van de meeste politieke partijen om aanzienlijke ombuigingen te realiseren op 
het gemeente- en provinciefonds en op de rubriek ‘overig openbaar bestuur’ (zie para-
graaf 5.2). Het beleidsmatige accent op zorg, onderwijs en veiligheid heeft zijn prijs, 
en gaat per saldo ten koste van de beide genoemde rubrieken.
Voor de rubriek ‘overig openbaar bestuur’ voorzien PvdA, vvd, cda en d66 betrek-
kelijk eendrachtig ombuigingen in de orde van 1,5 miljard euro. Ruim de helft hiervan 
wordt aangeduid als bezuiniging op apparaatskosten, bij sommigen expliciet toe-
gespitst op (een deel van) de ministeries. Kortingen, kortom, op de bureaucratie ten 
gunste van onderwerpen die de burger direct raken als zorg, onderwijs en veiligheid. 
Hier is het evenwel de vraag of een term als ‘overig openbaar bestuur’ geen onterechte 
associaties wekt. Van de circa 10 miljard euro aan apparaatsuitgaven in deze categorie 
gaat tweederde op aan fi nale dienstverlening, waaronder de belastingdienst, onder-
houd van wegen en waterwegen, de centra voor werk en inkomen en de opvang van 
asielzoekers. De ministeries en daarmee geassocieerde agentschappen (exclusief de 
belastingdienst) nemen van het totaal circa 3 miljard voor hun rekening. Dit lijkt een 
smalle basis voor een ombuiging van 0,8 miljard. Dit geldt in nog sterkere mate als de 
ombuigingen moeten worden toegespitst op de ministeries van OCenW, szw, vrom
en vws, zoals het cda wil.

De voornemens van PvdA, cda, vvd en GroenLinks om de afdracht aan het 
gemeente- en provinciefonds te verminderen met 0,7 tot 0,85 miljard euro, komen 
neer op een halvering van de groei van dit fonds zoals die wordt voorzien door het 
cpb. Deze vermindering wordt toegelicht met het argument dat dit bereikt kan 
worden door de (dalende) rentelasten (van het rijk) bij de normering te betrekken. 
Het betrekken van de rente-uitgaven bij normering is naar de mening van het scp
echter discutabel. Gemeenten hebben weinig met de rentelast van het rijk te maken 
en hebben zelf verhoudingsgewijs weinig netto-rentekosten. De normering zou 
eerder moeten afhangen van ontwikkelingen in de gemeentelijke taken en wellicht 
van een analyse van de overige inkomsten van gemeenten. In het Plan van Aanpak 
Transparantie in de Financiële Verhouding (bzk 2001) wordt daartoe een aanzet bzk 2001) wordt daartoe een aanzet bzk
gegeven. Drie argumenten pleiten tegen een dergelijke verlaging van de groei van het 
gemeentefonds. Ten eerste zijn de reële lopende uitgaven van gemeenten veel minder 
snel gestegen dan de exploitatie-uitgaven van het rijk43snel gestegen dan de exploitatie-uitgaven van het rijk43snel gestegen dan de exploitatie-uitgaven van het rijk  en de kosten van fi nale dien-
sten in de quartaire sector (volgens hoofdstuk 3 van dit rapport): een reële stijging in 
de periode 1995-2000 van 1,7% per jaar44, tegen 3 à 4% voor de beide andere catego-
rieën. Hoewel ook deze kengetallen slechts een betrekkelijke waarde hebben zonder 
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een meer diepgaande analyse van de groei van de bijbehorende taken, duiden deze op 
een relatief bescheiden groei van de gemeentelijke middelen in het recente verle-
den. Ten tweede worden de vrije middelen van gemeenten, het gemeentefonds en de 
netto-opbrengst van de ozb en van bedrijfsmatige activiteiten, besteed aan een scala 
van fi nale diensten als onderwijshuisvesting, gg&gd, brandweer, wet voorziening 
gehandicapten, kinderopvang, sociaal en cultureel werk, maatschappelijke opvang, 
volkshuisvesting, stadsvernieuwing, wegenonderhoud, milieubeheer, bibliotheken 
en sportaccommodaties. Slechts een klein deel wordt besteed aan pure apparaats-
kosten. Een eventuele korting op het gemeentefonds zou naar het inzicht van het scp
moeten zijn gebaseerd op een afweging omtrent het belang van genoemde taken. Ten 
derde zijn er bij deze taken regelrechte prioriteiten van alle politieke partijen zoals 
onderwijs(huisvesting), zorg (gg&gd) en veiligheid (brandweer).
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Noten

1 Tweede Kamer 1986/1987, 19700, hoofdstuk VII, nr 25: 3
2 De defi nitie en afbakening van de quartaire sector is recentelijk opnieuw tegen het licht 

gehouden. De gemaakte keuzes worden nader toegelicht in een binnenkort te verschij-
nen Rapportage Quartaire Sector, waarin tevens zal worden ingegaan op methodische 
vraagstukken, op historische en geraamde toekomstige ontwikkelingen, op internatio-
nale vergelijkingen en op verzelfstandiging en privatisering van quartaire diensten.
Het verschil tussen een defi nitie in termen van bedrijfstakken en maatschappelijke 
functies komt onder meer tot uitdrukking in het feit dat verstrekking van genees- en 
hulpmiddelen wordt toegerekend aan de functie zorg in plaats van tot de bedrijfstak 
detailhandel. Verder worden naast de bedrijfstakken 75 t/m 92 ook het openbaar ver-
voer, de sociale werkplaatsen, de woningverhuur, het speur-en ontwikkelingswerk, de 
arbeidsvoorziening en de commerciële ziektekostenverzekeraars tot de quartaire sector 
gerekend.

3 Genoemde 1,8 miljoen arbeidsjaren corresponderen met 2,3 miljoen werkzame perso-
nen door het hoge aandeel van de deeltijdarbeid in de quartaire sector.

4 De eigen betalingen van gebruikers zijn afgeleid van de particuliere consumptie volgens 
de Nationale Rekeningen. Er is daarbij gecorrigeerd voor diverse overdrachten in natura 
(uitgaven ziekenfondsen, awbz, verzorgingshuizen), die in de Nationale Rekeningen 
zijn opgenomen bij de particuliere consumptie, maar die tevens zijn inbegrepen bij de 
hier gepresenteerde collectieve uitgaven voor quartaire diensten. Bij de aldus berekende 
eigen bijdragen zijn ook de premies voor particuliere ziektekostenverzekeringen en de 
huren betaald aan sociale en commerciële woningverhuurders inbegrepen. 

5 De quote voor de kosten van quartaire dienstverlening is overigens een hybride begrip. 
Materiële kosten voor quartaire dienstverlening moeten in relatie tot het bbp namelijk 
eerder worden gezien als toegevoegde waarde van de marktsector.

6 Dit betreft onder meer omroeporganisaties en de milieudienstverlening. 
7 De privatisering van de nutsbedrijven en de voormalige PTT blijft hier buiten beschou-

wing omdat deze niet tot de quartaire sector worden gerekend. Overigens waren dit van 
oudsher bedrijfsmatige activiteiten, waarmee weinig of geen overheidsmiddelen waren 
gemoeid.

8 Door aanvullende afspraken is het effect hiervan op de arbeidsduur circa -3%. 
9 Het betrekkelijk lage aandeel van de overheidsfi nanciering wordt niet alleen veroor-

zaakt door het openbaar vervoer, maar ook door de gemeentelijke grondbedrijven, die 
min of meer winstgevend zijn.

10 Er is hier een oorzakelijk verband, omdat bij door de overheid gefi nancierde diensten 
een behoefte bestaat om de rechtmatigheid van de uitgaven met behulp van een objec-
tief en openbaar toetsingskader vast te stellen.

11 De belangrijkste cbs-bronnen achter het Gegevensbestand Quartaire Sector zijn: 
Nationale Rekeningen, Sociaal-Economische Maandstatistiek, Jaarboek Onderwijs, 
Vademecum Gezondheidsstatistiek Nederland, Statistisch Jaarboek en het elektroni-
sche medium Statline. Belangrijke bronnen in het kader van de Rijksbegroting zijn: 
Rijksbegrotingen voor OCenW, landbouw, fi nanciën, justitie en binnenlandse zaken, de 
Sociale Nota en de Zorgnota. Van de jaarverslagen zijn onder meer die van de belas-
tingdienst, sociale zekerheidsinstellingen , Nederlandse Spoorwegen en Nederlandse 
Sport Federatie van belang. Verder is een nieuwe lijn van brancherapporten in opkomst: 
jeugdhulpverlening, sociale werkplaatsen. In de geplande ‘Rapportage Quartaire 
Sector’ zal een geactualiseerd bronnenoverzicht worden opgenomen.
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12 In het verleden is door het scp veel aandacht besteed aan de verwerking van de zoge-
noemde zorgzwaarte in de productindicatoren voor de zorgsector. Verder wordt in 
het kader van de nog te verschijnen ‘Rapportage Quartaire Sector’ aandacht besteed 
aan het verwerken van bepaalde kwalitatieve aspecten in de productindicatoren voor 
het onderwijs. Het aantal leerlingen wordt daarbij gecorrigeerd voor de overgangs- en 
slaagkans in het verlengde van Goudriaan et al. (1989). Met name bij het voortgezet 
onderwijs leidt deze benadering tot een hogere inschatting van de productiegroei, 
omdat in de loop der jaren negentig een aanzienlijke verkorting van leeromwegen is 
bereikt. Verwerking hiervan  leidt tot een 0,5% hogere productiegroei. Bij mbo, hbo en 
wetenschappelijk onderwijs zijn voor dit doel aparte modellen ontwikkeld; het beeld 
wijzigt zich hierdoor overigens niet in noemenswaardige mate.

13 Tot de ‘marktsector’ worden hier alle producenten gerekend die volgens de in paragraaf 
3.1 behandelde indeling niet tot de quartaire sector worden gerekend. Een juistere, 
maar minder ‘leesbare’ omschrijving zou zijn: het totaal van de primaire, secundaire en 
tertiaire sector.

14 De productie van de marktsector is niet berekend via fysieke indicatoren, maar door de 
toegevoegde waarde van de marktsector te defl eren met het prijsindexcijfer van het bbp.

15 Het blijkt door een gebrek aan gegevens, met name met betrekking tot de kosten per 
product, niet mogelijk om de transacties in het kader van de wet Mulder op een plau-
sibele manier in de uitkomsten te verwerken. Overigens heeft de politie ook weinig of 
niets te maken met de afhandeling van bekeuringen via fl itsapparatuur.

16 Dit is een gevolg van het feit dat de toegevoegde waarde van de marktsector is gede-
fl eerd met het prijsindexcijfer van het gehele bbp (inclusief de quartaire sector). Als 
de juiste defl ator beschikbaar was, zou de marktsector een licht negatieve ontwikke-
ling van de reële kosten per product moeten vertonen, die het positieve effect van de 
quartaire sector precies neutraliseert. In een volgend rapport kan deze aanpak wellicht 
worden verfi jnd.

17 Met ingang van 1995 zijn overigens weer goede en gedifferentieerde gebruikscijfers 
beschikbaar.

18 De contractuele loonkostenontwikkeling heeft betrekking op de ontwikkeling van de 
CAO-lonen inclusief de sociale lasten voor werkgevers.  De incidentele loonkostenont-
wikkeling is hier berekend als resultante van de personeelskosten per arbeidsjaar en 
de contractuele loonkostenontwikkeling. Een complicatie is dat het begrip incidenteel 
en de berekeningswijze in de praktijk nogal uiteenlopen en dat verschillende instanties 
derhalve uiteenlopende cijfers hanteren. 

19 Overigens omvatten de personeelskosten van de marktsector naast de lonen en sociale 
lasten ook het inkomen van zelfstandigen. Dit laatste is bijvoorbeeld ook het geval in 
de zorgsector, waar het inkomen van zelfstandige beroepsbeoefenaren is beschouwd 
als personeelskosten. Ook bij de berekening van de arbeidsjaren is zowel rekening 
gehouden met de werknemers als met de zelfstandigen. Daarentegen blijft de inzet van 
vrijwilligers buiten beeld en vallen uitzendkrachten en uitbestedingen onder de materi-
ele kosten.

20 Het ministerie van OCenW, het scp en zo mogelijk ook het cbs zullen de discrepanties 
in cijfers met betrekking tot de incidentele loonontwikkeling aan een nader onderzoek 
onderwerpen.

21 Een soortgelijk beeld wordt verkregen indien niet wordt uitgegaan van gegevens op het 
niveau van afzonderlijke voorzieningen maar van totalen per bedrijfstak conform de 
Nationale Rekeningen van het cbs.

22 Zo betaalt de overheid pas sinds 1995 premies voor werknemersverzekeringen; de effec-
ten van deze trendbreuk worden echter in latere jaren in belangrijke mate gecompen-

Noten
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seerd door premiedalingen die samenhangen met de daling van de werkloosheid. Zowel 
de door het cbs berekende contractuele loonkostenindices als scp-berekeningen duiden 
er op dat veranderingen in de sociale lasten voor werkgevers niet verantwoordelijk 
kunnen worden gesteld voor de sterke stijging van de personeelskosten per arbeidsjaar 
in de deelsectoren openbaar bestuur en onderwijs. 

23 Hierbij wordt rekening gehouden met de meeste vormen van beloning, maar niet met 
om niet verstrekte aandelen.

24  De totale productiviteit is hier berekend als het met de kostenaandelen van de factor 
arbeid en de overige productiemiddelen gewogen verschil van de arbeidsproductiviteits-
ontwikkeling en de ingezette niet-personele middelen per product. Zie voor een nadere 
toelichting de binnen kort te verschijnen ‘Rapportage Quartaire Sector’.

25  Zie voor een beeld van de algemene krapte en specifi eke knelpunten op de 
Nederlandse arbeidsmarkt in de periode tot en met 2006 de arbeidsmarktvoorspel-
lingen van Arbeidsvoorziening door NEI-TNO. (M. van der Ende et al. ‘Regionale 
Arbeidsmarktprognoses, 2001-2006’ NEI BV, Rotterdam 2001)

26  De laatste keer dat de quartaire sector uitvoerig in een internationaal perspectief werden 
geplaatst was in het Memorandum kwartaire sector 1989-1993. In dit Memorandum 
werden ook de sectoren openbaar vervoer, defensie en cultuur en recreatie opgenomen. 
In het Memorandum kwartaire sector 1994-1998 en Memorandum quartaire sector 
1998-2002 is slechts een samenvattende internationale vergelijking opgenomen, die 
betrekking had op de collectieve uitgaven per sector en het totaal van de collectieve 
uitgaven.

27  Koopkrachtpariteiten zijn wisselkoersen, waarin de koopkrachtverschillen van de 
verschillende valuta zijn verdisconteerd.

28  De reeks voor Nederland is gecorrigeerd voor de trendbreuk in 1995, waarbij de zorguit-
gaven tot de overheidsconsumptie (en niet meer tot de overdrachten) worden gerekend. 
Doordat ook afschrijvingen op de infrastructuur (dijken, wegen scholen) zijn verhoogd, 
is ook de overheidsconsumptie gestegen (wat is afgeschreven is blijkbaar geconsu-
meerd).

29  Dit is niet hetzelfde als de klassegrootte, omdat in deze verhouding al het personeel 
betrokken is dat les geeft (inclusief personeel dat daarnaast ook nog andere taken heeft 
of hulppersoneel).

30  Overigens ontwikkelt het aantal leerlingen per leerkracht in het voortgezet onderwijs in 
Nederland zich gunstig. Zo is het aantal leerlingen per onderwijzer in de periode 1997-
1999 gedaald met 8%; deze daling heeft zich daarna echter nauwelijks doorgezet (met 
slechts 1% in de periode 1999-2001). 

31  Overigens is in absolute zin sprake van een reële toename van de uitgaven.
32  Ook Luxemburg, Portugal en Noorwegen kennen een relatief laag niveau van huisart-

senbezoek. 
33 Bron: OECD, Health data.
34  Er is overigens wel een verband tussen de uitgaven aan gezondheidszorg per hoofd van 

de bevolking en de gemiddelde welvaart van de bevolking (zie scp, scr 2000: 257).scr 2000: 257).scr
35  Zie hiervoor de analyse van slachtofferenquêtes en de aangifte hiervan in Van Kesteren 

et al, Criminal victimisation in seventeen industrialized countries , Nscr, wodc 2000 
(p. 61-76).

36  De aangifte van slachtoffers hangt zeer sterk samen met het type delict, en schommelt 
tussen de 10% (bij seksuele intimidatie) tot 90% (bij autodiefstal). Bron: zie voorgaande 
noot.

37  Het onderzoek werd gehouden door GfK onder het scriptpanel van dat bureau. Het ging 
om een schriftelijke enquête onder 3015 respondenten die werd afgenomen in januari 
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2002. De respons bedroeg 75%. De steekproef komt naar regio, geslacht en opleiding 
aardig overeen met de Nederlandse bevolking van 25 jaar en ouder, maar de categorie 
2-34 jaar is ondervertegenwoordigd, terwijl de categorie van 65+ is oververtegenwoor-
digd. De resultaten zijn in onderstaande tabellen niet gewogen. 

38  Met de korte-termijn bijstelling 2001, die invloed heeft op het aantal 0-3 en 4-11-jarigen.
39  Club- en buurthuiswerk en de diverse vormen van maatschappelijke opvang ontbreken bij 

gebrek aan gegevens.
40  Het gaat hierbij om forse posten waarvan de omvang oploopt tot 1,2 mrd in 2006 (0,9 mrd in 

termen van collectieve uitgaven, waarvan twee derde voor het bouwkader en een derde voor 
geneesmiddelen). De verwijdering van deze component impliceert niet dat deze rekening niet 
moet worden betaald, maar wel dat hij niet ten onrechte moet worden geïnterpreteerd als ‘volu-
megeld’.

41  In het hoger onderwijs blijven de fi nanciële middelen al vele jaren achter bij de stij-
gende studentenaantallen. Het genereren van extra private middelen in de vorm van 
een verhoging van het collegegeld - een suggestie die onlangs door het cpb (2002b) 
werd gedaan in De pijlers onder de kenniseconomie - wordt in de politiek echter vanuit 
overwegingen van toegankelijkheid onacceptabel geacht, zelfs als het gaat om kwa-
litatief hoogwaardige masterprogramma’s voor geselecteerde groepen van studenten. 
De recente fraude bij een aantal instellingen voor hoger beroepsonderwijs illustreert 
dat instellingen soms pervers kunnen reageren op deze fi nanciële klemsituatie. Ook de 
fi nancieringswijze van de instellingen voor hoger onderwijs (hogescholen en universi-
teiten) lokt uit tot strategisch gedrag en draagt niet bij verhoging van de kwaliteit.

42  De gepresenteerde ramingen gaan namelijk uit van in relatieve omvang gelijkblijvende wacht-
lijsten en voorzien dus niet in een terugdringing van bestaande tekorten.

43  Gedoeld wordt op de kosten van algemeen bestuur (onderdeel rijk) conform de gedetailleerde 
input-output-matrices van het cbs (Nationale Rekeningen 2000).

44  Dit cijfer kan enerzijds worden afgeleid uit de totale lopende uitgaven van gemeenten 
conform de Statistiek Gemeentebegrotingen/gemeenterekeningen van het cbs, en ander-
zijds op de bron genoemd in voorgaande noot, algemeen bestuur (onderdeel gemeente). 
Overigens heeft dit cijferbetrekking op de reëlekostenontwikkeling, hetgeen nog iets 
anders is dan volume-ontwikkeling. Als er net als enders in de quartaire sector sprake is 
van een stijgende relatieve kostprijs kan de volumegroei nog aanmerkelijk lager uitval-
len en is het zelfs de vraag of deze de bevolkingsgroei (0,6% per jaar) bijhoudt.
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83 Verslaglegging van de modellering van de gehandicaptenzorg (2002). isbn 90-377-0100-0 

(eur 6,80).eur 6,80).eur
86 Memorandum quartaire sector 2002 - 2006 (2002). isbn 90 377-0103-5

Overige publicaties
On Worlds of Welfare. Institutions and their effects in eleven welfare states. isbn 90-377-0049-7 ($ 
19.95/eur 22) (Integrale vertaling van De maat van de verzorgingsstaat).eur 22) (Integrale vertaling van De maat van de verzorgingsstaat).eur

Report on the Elderly 2001. isbn 90-377-0082-9 (eur 34) (integrale vertaling van Rapportage eur 34) (integrale vertaling van Rapportage eur
ouderen 2001).

Essay Waarom blijven boeren? (2001) isbn 90-377-0084-5 (eur 4,5).eur 4,5).eur

Doelmatigheid in de publieke sector in perspectief (2001). isbn 90-377-0081-0 (eur 7).eur 7).eur

Particulier initiatief en publiek belang (2002). isbn 90-377-0086-1 (eur 19,90).eur 19,90).eur


